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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน และ2) เปรียบเทียบการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน จ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ 2) โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล มีผล
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การติดตามผลการด าเนินงาน, นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน , โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

Abstract 
 This research aims to 1) study monitoring of performance of the preparation policy for 
ASEAN Community of schools, and 2) compare monitoring of performance of the preparation policy 
for ASEAN Community of schools, classified by locations of schools. The sample size consists of 110 
school administrators under Angthong Primary Educational Service Area Offices. The instrument is a 
five-rating scale.  The data are analyzed by mean, standard deviation, and t-test. The findings 
revealed that: 1) as a whole, the result of performance of the preparation policy for ASEAN 
Community of schools under Angthong Primary Educational Service Area Offices is at a moderate 
level, the highest average is the management, followed by the teachers and educational personnel, 
and the lowest average is the curriculum and learning management, and 2) the result of 
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performance of the preparation policy for ASEAN Community of schools  located in the municipal 
area and outside the municipal is not different for all aspects.  
Keywords : Monitoring of Performance, Preparation Policy for ASEAN Community, Schools under 
Angthong Primary Educational Service Area Offices   
 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นผู้น าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน     
มีศักยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคม
อาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์เดียว 
เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญ
มั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใต้การ
ก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงของอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้น
จัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาท
ส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง 
เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ 
ด้านการเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย มี
จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) การสร้างประชาคมอาเซียนด้วย
การศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มี การ
เตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทย
ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็นคนของ
ประชาคมอาเซียนพัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกัน
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการศึกษา 
โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา และ 2) ขับเคลื่อน 
ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาด้วยการสร้างความ
เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์  หลักสิทธิมนุษยชน     
การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนา 
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน มีการ
เพิ่มครูที่ส าเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุก
ระดับช้ันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอน
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศใน
ประชาคม [4]  

 จากเป้าหมายความส าคัญของอาเซียน รวมทั้ง
นโยบายทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท าให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องปรับตัวกับบทบาทในการเตรียม
นักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให้มี
ความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
และมีสมรรถนะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนและสังคมโลก ซึ่งการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเป็นการด าเนินงานที่
โรงเรียนจัดเตรียมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ซึ่งมีผู้ศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนไว้แตกต่างกันออกไป  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัด ดังจะเห็นได้จากการก าหนด
นโยบายในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อ
ผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาของชาติให้สอดรับ
ต่อการเป็นประชาคมอาเซียนสูคุ่ณภาพในระดับสากล [3] 
แต่อย่างไรก็ดี จากงานวิจัยของ ล าไย  บุตรน้ าเพ็ชร [7]  
พบว่า การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง และปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็น
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยังมองไม่เห็นความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ว่าจะต้องพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศเพื่อบ้าน ความสามารถ
ในการใช้ ICT อินเทอร์เน็ต ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การค านวณ การให้เหตุผล การ
แสวงหาความรู้ ความสามารถในการใช้กระบวนการกลุ่ม 
การแก้ปัญหา การสืบเสาะ การสร้างความตระหนัก การ
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แสวงหาความรู้  และผู้ เรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เช่น ทักษะชีวิต กล้าแสดงออก เอื้ออาทรและ
แบ่งปัน เข้าใจตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นจึงอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านั้น 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษา การติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ศึกษาการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และ ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ซึ่ง
การติดตามผลการด าเนินงานในครั้ งนี้ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทองต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาการติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 154 คน [2]  
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 110 คน โดยค านวณการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ที่ตั้งของโรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนในเขตเทศบาล และโรงเรียนนอกเขตเทศบาล 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ ด้านสื่อการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้    
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การติดตามผล
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ แสดงดังรูปที ่1  
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การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียน  
1.  ด้านการบริหารจัดการ  
2.  ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา  
3.  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้  
4.  ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรยีนรู้ 

ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
5. สมมุติฐานการวิจัย   
 โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาล กับนอกเขต
เทศบาล มีการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 154 คน [2]  
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 110 คน โดยค านวณการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก 
 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 
3 ข้อ ได้แก่  เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และที่ตั้งของ
โรงเรียน   

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการติดตามผล
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 40 ข้อ ได้แก่  
ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 10 ข้อ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10 ข้อ ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ และด้านสื่อการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ  ซึ่งมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ  
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และที่ตั้งของ
โรงเรียน ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ       
 วิเคราะห์การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมของโรงเรียน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  
deviation) 
 เปรียบเทียบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม จ าแนกตาม
ที่ตั้งของโรงเรียน โดยใช้ค่าที (t-test) ส าหรับประชากรที่
เป็นอิสระกัน (Independent samples test) โดยก าหนด 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 

 
 

ที่ต้ังของโรงเรียน 
1.  โรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.  โรงเรียนนอกเขตเทศบาล 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
บริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 
 7.2 โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กับนอกเขต
เทศบาล มีผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม และเป็นราย
ด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี  สีงาม  
[6] วิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการ
ด าเนินงานการเตรียมความพร้อมทั้งด้านนโยบายของ
ผู้บริหารโรงเรียนและด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับ
ปฏิบัติการโดยภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องมาจาก โรงเรียนส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับ       
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อม สู่ 
ประชาคมอาเซียน แต่อย่างไรก็ดียังมีข้อจ ากัดหลายประการ 
เช่น ขาดการพาบุคลากรทางการศึกษาไปทัศนศึกษา      
ดูงานโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการจัดท าสาระหลักสูตร
ประชาคมอาเซียน ค าอธิบายรายวิชา การก าหนดสาระ
การเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับตัว ช้ีวัดรวมถึงขาดการ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการน าหลักสูตรไปใช้ ขาดการ

เตรียมการวางแผนการเก็บข้อมูลการท าวิจัยและน ามาใช้
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้าน
การบริหารจัดการ ในภาพรวม และเป็นรายข้อ มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การน านโยบายลงสู่การปฏิบัตินั้นยังมีปัญหาหลาย
ประการ ถึงแม้จะมีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนแล้วก็ตาม ในการจัดท าโครงการให้เปน็
รูปธรรมอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือบุคลากรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการวิจัยหรือพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หรือ
บุคลากรมีภาระงานเยอะ ท าให้โครงการอาจไม่มีความ
ต่อเนื่อง จึงท าให้ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าไย บุตรน้ าเพ็ชร [7] วิจัยเรื่อง 
การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา การเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดา้นการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม และเป็น
รายข้อ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนแต่ละโรงมีการด าเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แต่ในทางปฏิบัติ
อาจจะยังไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้      
ครูและบุคลากรบางคนยังไม่ได้รับโอกาสในการฝึกอบรม 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้ความร่วมมือใน
การจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไม่มากเท่าที่ควร 
จึงท าให้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้าน
ครูและบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรัณย์ภัทร  อินเทพา [8] ศึกษาสภาพและ
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ปัญหาการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในข้อการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง  
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม และเป็นราย
ข้อ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นให้ครูเริ่มจากการ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาจัดท าหน่วยการเรียนรู้และ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยน และเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
อาเซียนที่จะต้องเผชิญในอนาคต แต่ครูอาจต้องใช้เวลา
ในการปรับตัว และหาวิธีการในการจัดการเรียนการสอน
ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน จึงท าให้การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้  อยู่ ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ล าไย  บุตรน้ าเพ็ชร [7] วิจัยเรื่อง การศึกษา
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรี ยนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง  
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้าน
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ในภาพรวม และเป็น
รายข้อ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องมาจาก โรงเรียนแต่ละโรงมีนโยบายให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งการ
เรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเห็น
ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งสื่อ

การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ให้ทั้งสาระความรู้ ก่อให้เกิดทักษะ 
และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ได้เร็วมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์
ตรง แต่การจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีอย่างจ ากัดท าให้โรงเรียนจัดหาสื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ จึงท าให้การ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ด้าน
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์ภัทร  อินเทพา [8] 
ศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 ในข้อ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้
วิธีสอนและเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง  
 8.2 โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กับนอกเขต
เทศบาล มีผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลต่างก็รับนโยบายจากต้นสังกัด ซึ่งเป็นนโยบาย
เดียวกัน ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด ดังจะเห็นได้จาก
การก าหนดนโยบายในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมเพื่อผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาของชาติ
ให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนสู่คุณภาพใน
ระดับสากล สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลวรรณ  วัฒนา [5] 
วิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีสภาพ
การบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน 
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9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดการประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ
โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นที่มี
ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 9.2 ครูและบุคลากรควรให้ความร่วมมือในการ
จัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของตน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 9.3 ครูควรให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ส าหรับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนมีการจัดระดับตามช้ันเรียน 
เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละชั้นเรียน 
 9.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ และครูควรจัดหาหรือจัดท าสื่อ
การเรียนรู้ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก ต้องศึกษา
ค้นคว้าให้ได้มาซึ่งสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ 
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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