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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้วจิ ยั คือผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในสถานศึกษาทีส่ งั กัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�นวน 81 โรงเรียน จำ�นวน 424 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 66 ข้อ มีคา่ ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ ค่า t และการทดสอบค่า F
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม ตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับอาเซียน และขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารทุก
ท่านควรให้ความสำ�คัญและสนับสนุน มีความกระตือรือร้น ทั้งการอบรมและการปฏิบัติ ประกาศ
นโยบายอย่างชัดเจน ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ควรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การอบรมพัฒนาตนเองในเรื่องอาเซียนให้รู้อย่างถ่องแท้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียน
รู้อย่างถูกต้อง ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสนับสนุนและกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้และ
สนใจในการศึกษาอบรมเรือ่ งอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการ
ยอมรับร่วมกันของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์กบั องค์กร
หรือหน่วยงานอื่นควรจัดตั้งชมรมครู ควรการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมและตั้งเครือข่าย
ชมรมอาเซียนในทุกสถานศึกษา
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อม ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
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The research aimed to study, compare and explore the guidelines for the
learning management for the ASEAN Community of the schools under the Office of
UbonRatchathani Secondary Education Service Area 29. The samples used in the
research were 424 school administrators and teachers from 81 schools. The research
instrument was a five-rating scale questionnaire of 66 items with a confidence
value equivalent to 0.98. Statistics used in data analysis were percentage, standard
deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows.
1. The learning management of the schools under study was found to be
at a high level.
2. A comparison of the learning management for the ASEAN Community of
the schools in the study as classified by positions, experiences derived from training
on ASEAN and the school size showed no difference.
3. The guidelines for the learning management for the ASEAN Community
were as follows. On administration : administrators concerned should provide necessary support, be enthusiastic in training and implementation.  Learning management
: the administrators should give encouragement to learn and training on ASEANrelated issues. On the activity management: teachers should be encouraged to learn
and give interest in ASEAN-related affairs in a concrete manner. On activity
relations: there should be activity relations with other agencies and organizations,
the ASEAN networks and clubs should be established.
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ก่อตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศใน
ภูมภิ าค ธำ�รงไว้ซงึ่ สันติภาพเสถียรภาพและความมัน่ คงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย ราชอาณาจักรไทย
เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา นโยบายการดำ�เนินงานของอาเซียนเป็นผลจากการประชุม
หารือในระดับหัวหน้ารัฐบาลระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ทั้งนี้การประชุมสุดยอด
อาเซียนหรือการประชุมของผูน้ �ำ ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นการประชุมระดับสูงสุดเพือ่ กำ�หนดแนว
นโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสทีป่ ระเทศสมาชิกได้รว่ มกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของ
อาเซียนในระยะยาวซึ่งปรากฏเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิแถลงการณ์ร่วมแผนปฏิบัติการ
ปฏิญญาข้อตกลงหรืออนุสัญญา ส่วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็นการ
ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะด้านอาเซียนได้ลงนามร่วมกันใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 เพือ่ ประกาศจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนภายในปี 2563
หรือ ค.ศ. 2020 โดยสนับสนุนการรวมตัว และความร่วมมืออย่างรอบด้านในด้านการเมืองให้จัดตั้ง
“ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” ด้านเศรษฐกิจให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ซึ่งต่อ
มาผู้นำ�อาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปีคือ
ภายในปี 2558 โดยได้เล็งเห็นว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาเซียนจำ�เป็นต้องปรับ
ตัวเพื่อให้สามารถคงบทบาทนำ�ในการดำ�เนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (สำ�นักการประชาสัมพันธ์ตา่ งประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, 2554 : 6-9)
การศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานสำ�คัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ความสำ�คัญด้าน
การศึกษาปรากฏในแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนทีก่ �ำ หนดให้การพัฒนามนุษย์
เป็นเป้าหมายสำ�คัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาคด้วยการส่งเสริม
การลงทุนทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมบุคลากรการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากร การส่งเสริมให้มกี ารสร้างการบริหารจัดการและนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ดีของผู้คน
ในภูมิภาค
ความสำ�คัญของการเตรียมการด้านการศึกษาเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนซึง่ เริม่ มีอทิ ธิพลในการเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู การศึกษา ปรากฏรูปธรรม
อย่างชัดเจนในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานสำ�หรับประชาคมอาเซียทีไ่ ด้เน้นยาํ้ ความสำ�คัญของการศึกษา
ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญในการนำ�อาเซียนบรรลุวสิ ยั ทัศน์อาเซียน 2020 โดยกำ�หนดให้อาเซียนมีวสิ ยั ทัศน์
สูภ่ ายนอกมีสนั ติสขุ และมีการเชือ่ มโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุน้ ส่วนในสิง่ แวดล้อมของประชาธิปไตย
และอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตรและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและใน
สังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
มรดกทางวัฒนธรรมทีม่ รี ว่ มกันและเชือ่ มโยงในอัตลักษณ์ของภูมภิ าค นอกจากนีย้ งั ได้กล่าวถึงความ
สำ�คัญของการพัฒนามนุษย์โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิการ
ศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการฝึกอบรมนวัตกรรมการส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการทำ�งานและ
การประกอบการรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายใต้ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาซึ่งจะช่วย
สนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียนการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนา ดังนัน้ ความสำ�คัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนจึงได้
ทวีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลากหลายด้านที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคของ
สังคมฐานความรู้ กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่
การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึง่ ของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน
โดยเริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ทศวรรษแรกของการก่อตัง้ อาเซียนเมือ่ มีการจัดการประชุมด้านการศึกษา
ครั้งแรกในช่วงเดือนตุลาคม 2518 ความร่วมมือดังกล่าวมีพัฒนาการเป็นลำ�ดับอย่างช้า ๆ ทั้งใน
เชิงกลไกการบริหารจัดการและในเชิงสาระความร่วมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้นมี
ความพยายามในการผลักดันให้ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนมีลกั ษณะทางการและมีผล
ในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบตั มิ ากขึน้ ต่อมาเมือ่ อาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสร้างเพือ่ ให้ความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ของอาเซียนเข้มแข็งขึ้นมีการจัดตั้ง ASEAN Committee on Education เป็นกลไกการ
บริหารความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 2532 (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  
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2552 : 7-8)
การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนได้ระบุไว้ในแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษาการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันและ
การพัฒนาเยาวชนอาเซียนมีความชัดเจนในเป้าหมายของการให้ประชากรอาเซียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงในปี 2558 การแลกเปลี่ยนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุ่มอาเซียน
เป็นเวลา 1 ปี หรือ 1 ภาคเรียน การส่งเสริมความร่วมมือและการดำ�เนินงานเครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
การจัดทำ�หลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การพัฒนาผู้นำ�เยาวชน
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง การดำ�เนินการแข่งขันระดับเยาวชนด้านต่าง ๆ เป็นต้น
สำ�หรับประเทศไทยการจัดการและการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึงเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ
การเมืองเป็นแนวคิดหลักของการปฏิรปู การศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ให้ความสำ�คัญแก่การแก้ไขปัญหาพืน้ ฐานระยะยาวของประเทศพร้อม
ทัง้ ให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักเรียน
ในวิชาทีส่ �ำ คัญเช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทอี่ าจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้
กำ�หนดบทบาทการดำ�เนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุกโดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการ
ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาเนือ่ งจากการศึกษาเป็นรากฐานสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย และภูมิภาคในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนเป็นไป
ในทิศทางทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนซึง่ ประกอบด้วย
การปรับปรุงในเชิงปริมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาการนำ�โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามารองรับ
การขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการทางการ ศึกษาใน
เชิงคุณภาพและการจัดทำ�แผนการศึกษา (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 9-10)
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักมีความสำ�คัญและครอบคลุมงานพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นผู้ใฝ่รู้พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสังคมสู่สังคมฐานความรู้ ฯลฯ
ดังนั้นหลักสูตรของสถานศึกษามีความสำ�คัญอย่างยิ่งในงานวิชาการของสถานศึกษา โดยมีแผน
พัฒนาการศึกษาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน การจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552–2559) มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลซึง่ เป็นฐาน
หลักของการพัฒนาโดยมีแนวนโยบาย เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ นทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีศลี ธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม มีจติ สำ�นึก
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะ คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต
ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพยากจนอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศพัฒนา
มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษาผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรมและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรมภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรมเรียนรูข้ องสถาบันศาสนาและ
ศาสนาทางสังคมส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม
พลศึกษากีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูแ้ ละสร้างกลไกการนำ�
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมที่เป็นฐานในการพัฒนาคนและ
การสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยเร่งรัดกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูส่ ถานศึกษาสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชา
สังคมและทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพือ่ การศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาพัฒนาความเป็นสากลของการ
ศึกษาเพื่อการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2552-2559)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาช่วงปี พ.ศ.2552-2559 การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ
สมดุลเพือ่ เป็นงานหลักของการพัฒนาและมุง่ เน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้
(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 4-5)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความตระหนักและเห็นความสำ�คัญใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรในสำ�นักงาน ให้มีเจตคติ
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และความเข้าใจอันดีตอ่ กันระหว่างประเทศในภูมภิ าค โดยได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ได้มีการกำ�หนดเส้นทางการพัฒนาให้องค์กรและสำ�นักงานเขตพื้นที่ ดำ�เนินการควบคู่กันไป
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังที่ พิชัย ญาณศิริ (2557 , พฤษภาคม 6) ได้กล่าวว่า
“สำ�นักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มีการเริ่มต้นการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู
นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสำ�นักงานเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในปี 2554
โดยทางสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดทำ�โครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
ให้ทุกโรงเรียนจัดทำ�โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการอาเซียนศึกษา 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมวันอาเซียน
จัดค่ายอาเซียน นิเทศติดตามผลการดำ�เนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
การสือ่ สารของผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จากนัน้ ให้โรงเรียนประเมินตนเองและกำ�หนดค่า
เป้าหมายเป็นเกณฑ์ความสำ�เร็จตามตัวชีว้ ดั การขับเคลือ่ นสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน จากการ
นิเทศ ติดตามการขับเคลือ่ นสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดทัง้ 8 สหวิทยาเขต
81 โรงเรียน ระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2555 พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ตระหนักและเห็น
ความสำ�คัญของการดำ�เนินงานเกีย่ วกับอาเซียนทัง้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบอาเซียนศึกษา
จัดตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดประชุมอบรมครูในโรงเรียนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและ
เจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน นำ�เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และการเปิดสอนรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียนศึกษา แต่ยงั มีบางโรงเรียนทีย่ งั ขาดแนวทางในการดำ�เนินงาน
ที่ชัดเจนเพื่อดำ�เนินให้บรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ ซึ่งสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 และโรงเรียนต้องหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา”ซึ่งสอดคล้องกับบัณฑิต พลอาษา (2557, พฤษภาคม 8) ที่
กล่าวว่า “สภาพการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษส่วนมากไม่
ค่อยพบปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากหลายโรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่วนโรงเรียนขนาดกลางส่วนมากกำ�ลังเริ่มเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
และโรงเรียนขนาดเล็กกำ�ลังมีการสนับสนุนให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝันพัฒนา
ไปเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล แต่ปญ
ั หาทีพ่ บคือบุคลากรยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในวิธกี ารนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน การบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ซึ่งควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักและความสำ�คัญของ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังและเร่งด่วน”
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และครูผู้สอน จำ�แนกตาม ตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
อาเซียน และขนาดโรงเรียน
3. เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2556 จาก 81 โรงเรียน ประชากรประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา 81 คน และครูผู้สอน 4,194 คน รวมจำ�นวน 4,275 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตามขนาดของโรงเรียนจำ�นวน 70 คน และครูผู้สอนจำ�นวน 354 คน รวม
จำ�นวน 424 คน โดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปในการกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระได้แก่ต�ำ แหน่งการปฏิบตั งิ าน จำ�แนกเป็นผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผสู้ อนประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับอาเซียน จำ�แนกเป็น น้อยกว่า
10 ชัว่ โมง 10–20 ชัว่ โมง และมากกว่า 20 ชัว่ โมงขึน้ ไปและขนาดของโรงเรียน จำ�แนกเป็น โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ ตัวแปรตามได้แก่สภาพการ
จัดการเรียนรู้ เพือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ตามแนวทางการบริหาร
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจำ�แนกออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการ
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียนและขนาดของโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถาน ศึกษาเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ใน 4 ด้าน จำ�นวน 66 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
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เท่ากับ 0.99 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัย
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1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา
คือ ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปรากฏดังนี้
   2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม สถานภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
   2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับ อาเซียน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ แตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
   2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม ขนาดของโรงเรียนปรากฏดังนี้
        2.3.1 เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาน
ศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบริหารจัดการและด้าน
การจัดการเรียนรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
        2.3.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อ
สภาพการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปรากฏดังนี้
     3.1 ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารทุกท่านควรให้ความสำ�คัญและสนับสนุน มีความ
กระตือรือร้น ทั้งการอบรมและการปฏิบัติ ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน
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       3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และการอบรม
พัฒนาตนเองในเรื่องอาเซียนให้รู้อย่างถ่องแท้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน การจัดการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้อง
     3.3 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สนับสนุนและกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้
และสนใจในการศึกษาอบรมเรื่องอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการยอมรับร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
       3.4 ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงาน อื่น
ควรจัดตัง้ ชมรมครู ควรการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชมรมและตัง้ เครือข่ายชมรมอาเซียนในทุก
สถานศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
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1. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีประเด็นที่น่าสนใจนำ�มาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
   1.1 ด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นว่า
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการสนับสนุนส่ง
เสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่าทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาตัวบุคลากรในโรงเรียนที่จะเป็น
คนขับเคลื่อนเพื่อให้การทำ�งานประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ นักรบ ระวังการณ์ และนฤนันท์
สุริยมณี (2555 : 71-85) ได้เขียนบทความเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ไว้ว่าในยุคของการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทำ�ให้ประเทศต่าง ๆ เกิดความร่วมมือและพึ่งพากัน เช่นกลุ่มประชาคม
อาเซียนซึ่งต้องการความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้จึงการให้การศึกษาแก่ประชาชนจึงเป็นเครื่องมือ
ที่จะสนับสนุนให้เกิดความสำ�เร็จตามความต้องการได้ และผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนก็คือผู้บริหารสถานศึกษา จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถสรุปได้วา่ ประเด็นทีต่ อ้ งการพัฒนา
คือ การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ความรูใ้ นเรือ่ งของวัฒนธรรมข้ามชาติและความรูแ้ ละทักษะ
เกี่ยวกับมารยาทสังคมเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาจึงต้องใช้เครื่องมือการพัฒนา
ประเภทคูม่ อื สือ่ การเรียนรู้ และการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเพิม่ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการเข้าสังคม รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของประเทศ
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ในกลุ่มอาเซียน ผู้บริหารมีความสำ�คัญในการนำ�นโยบายและแผนไปดำ�เนินการ คือ ต้องมีความรู้
ความเข้าใจและมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน โดยต้องพัฒนาสมรรถนะเพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่าทัง้ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนมีความเห็นว่าการ
ปฏิบตั ใิ นระดับมากและมากทีส่ ดุ คือ มีการจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาเซียนโดยตรงมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้ง
ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดการศึกษาเรือ่ งอาเซียนโดยตรงซึง่ สอดคล้อง
กับ เนาวรัตน์ พลายน้อย (2555 : 13-17) ได้เขียนบทความเรื่อง “บทบาทของการศึกษากับการ
พัฒนาความเป็นประชาคมอาเซียน” ไว้อย่างน่าสนใจ บทความดังกล่าวต้องการที่จะนำ�เสนอเรื่อง
ความสำ�คัญของการศึกษากับการพัฒนาความเป็นประชาคมอาเซียนให้กา้ วหน้าไปในทิศทาง ทีค่ วร
เป็ น โดยได้ เ สนอเหตุ ผ ลและแนวทางบางด้ า นประกอบไว้ ด้ ว ย กล่ า วคื อ การรวมตั ว กั น ของ
10 ประเทศในปี พ.ศ.2558 ที่จะมาถึงนี้ เป็นการรวมตัวภายใต้ความหลากหลายแตกต่างค่อนข้าง
มากไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านจำ�นวนประชากร ความแตกต่างด้านการเมือง ความแตกต่าง
ระดับและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ความแตกต่างทางระบบสังคมและชนชั้น ภูมิหลังความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ ศาสนา การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รวมไปถึงความขัดแย้ง ที่ดำ�รง
อยู่ระหว่างบางประเทศสมาชิก การเคยตกเป็นอาณานิคมของมหาอำ�นาจในอดีตที่ต่างกัน รวมไป
ถึงระดับอิทธิพลของทุนระดับชาติและทุนข้ามชาติทเี่ ป็นมาและเป็นอยูใ่ นแต่ละประเทศในปัจจุบนั
การรวมตัวกันท่ามกลางความหลากหลายแตกต่างนัน้ มิใช่สงิ่ ทีจ่ ะสามารถเกิดขึน้ ได้อย่างราบรืน่ โดย
อัตโนมัติ หากแต่ต้องมีกลไกร่วมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยทำ�ให้ผู้คนระหว่างประเทศที่มี
ความแตกต่างกันเข้าใจ ไว้วางใจกัน ยอมรับความเป็นจริงว่าโลกยุคปัจจุบนั และอนาคตเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมไปมากแล้ว เราต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยยอมรับในความแตกต่างที่แต่ละฝ่ายเป็นอยู่
ปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจและเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งยอมรับและมีความศรัทธาว่าแม้จะมี
ความต่างกันแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันและจัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยกัน ทั้งนี้ การรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียนจะได้ผลจริงจังต่อเมือ่ สำ�นึกในหน่วยของการรวมตัวเคลือ่ นจากความสนใจในคุณค่าหรือผล
ประโยชน์จากหน่วย ความสำ�นึกระดับชาติหรือชาตินยิ มสูห่ น่วยของการมีจติ สาธารณะระดับความ
เป็นภูมภิ าคหรือประชาคมอาเซียนเพิม่ ขึน้ และย่อมจะเป็นสิง่ ทีด่ มี ากขึน้ หากสามารถมีส�ำ นึกระดับ
โลกร่วมกันได้ในที่สุด
    1.3 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนมีความ
เห็นว่าการปฏิบัติในระดับมาก คือมีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เช่น การจัด
งาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะว่าทัง้ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดกิจกรรมทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมทีส่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างหลากหลาย ซึง่ สอดคล้องกับ ปรัชญา ชุม่ นาเสียว
(2555 : 100) ได้ศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงมีความพร้อมในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับตํา่ และมีความพร้อม
ในด้านอื่นๆ อยู่ในระดับตํ่า ได้แก่ ด้านมโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้าน
ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ด้านความรักที่
จะเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมองอนาคตในแง่ดี และด้านทักษะที่จำ�เป็นในการเรียน
รูแ้ ละแก้ปญ
ั หา แต่มคี วามพร้อมในด้านการเปิดใจรับโอกาสทีจ่ ะเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับสูง และการศึกษา
เปรียบเทียบระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนที่จ�ำ แนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการรู้จักและเข้าใจ
ประชาคมอาเซียน พบว่า เพศ และการรูจ้ กั และเข้าใจประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงแตกต่างกันมีความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.01 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % และมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
   1.4 ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็น
ว่าการปฏิบตั ใิ นระดับมากคือส่งเสริมภาวะผูน้ �ำ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเชือ่ มโยงเครือข่ายด้านการศึกษา ทัง้
ในและนอกโรงเรียนทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าทัง้ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพือ่ พัฒนาโรงเรียนให้พร้อมสูอ่ าเซียนต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับ จตุพล ยงศร
(2554 : 44) ได้ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน โดย
ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์ ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน มีจุดรวมคล้ายคลึงกัน 3 ประการ คือ
1) การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนพบว่า การเมืองการปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จำ�นวนประชากร
และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน ส่งผลให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีความแตกต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาน
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ศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตาม
ตำ�แหน่งการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับอาเซียนและขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากว่าผูบ้ ริหาร
และครูผสู้ อนทีต่ �ำ แหน่งการปฏิบตั งิ านประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับอาเซียนและ
ขนาดโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการบูรณา
การหลักสูตรให้ดีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเชียน อีกทั้งบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมายและมีการ
วางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียนไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำ�ให้
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนไม่ต่างกันสอดคล้องกับ เมืองปาย รู้สรรพกิจ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพร้อมและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
เจตคติ ข องบุ ค ลากร ความรู้ ความสามารถของบุ ค ลากร ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษา และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ตามลำ�ดับ เมื่อจำ�แนกตามตำ�แหน่งหน้าที่ทางการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษาแตกต่างกัน ส่วนด้านอืน่ ๆ ไม่แตกต่างกัน และแนวทางการจัดการ
เรียนรูส้ ปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินติ บางแก้ว ได้เสนอไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความพร้อม
ของสถานศึกษา โรงเรียนจะต้องบรรจุหลักสูตรอาเซียนศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนัน้ โรงเรียน
ควรเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา
ซึ่งตัวชี้วัดคุณภาพของครูด้านอาเซียนศึกษาได้กำ�หนดไว้ว่า ครูใช้หนังสือ ตำ�ราเรียนและสื่อที่เป็น
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนควรจัดหาหนังสือ ตำ�ราเรียนและสื่อที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง 2) ด้านความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร เนื่องจากครู นักเรียน มีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย ดังนั้นควรมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา คือ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดหาครูชาวต่างประเทศมาทำ�การสอนในโรงเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างประเทศ ในด้านการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน ดังนั้น ควร
ให้ครูเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และในโรงเรียนควร
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สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการติดต่อสือ่ สารและเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนอืน่ ๆ
ในประเทศอาเซียน 3) ด้านเจตคติของบุคลากร นักเรียนยังขาดความกระตือรือร้น และตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจและ
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4) ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การจัด
ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุน โรงเรียนควรเสนอของบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และขอรับการสนับสนุนจากชุมชน ทั้งนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของอาเซียนศึกษาต่อบุตรหลานของคนในชุมชน
3. แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปรากฏดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ
ผูบ้ ริหารทุกท่านควรให้ความสำ�คัญและสนับสนุน มีความกระตือรือร้น ทัง้ การอบรมและการปฏิบตั ิ
ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรสนับสนุนการพัฒนาการเรียน
รูแ้ ละการอบรมพัฒนาตนเองในเรือ่ งอาเซียนให้รอู้ ย่างถ่องแท้เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างถูกต้อง 3) ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสนับสนุนและกระตุน้ ให้ครูเกิดการเรียน
รู้และสนใจในการศึกษาอบรมเรื่องอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการยอมรับร่วมกันของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์
กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นควรจัดตั้งชมรมครู ควรการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมและตั้ง
เครือข่ายชมรมอาเซียนในทุกสถานศึกษา
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศ เพือ่ ยกระดับความสามารถด้านภาษาของผูเ้ รียนมีแผนปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน
    1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีการส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย
ประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดียอย่างหลากหลาย
   1.3 ด้านกิจกรรมส่งเสริมในสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้าน
การจัดการเรียนรูน้ วัตกรรมหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับเครือข่ายประชาคมอาเซียนและสร้างเครือข่าย
ในการส่งเสริมอาชีพในประชาคมอาเซียน
    1.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำ�แหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่และมีแนวทางการ
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พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาความต้องการการจัดให้ครูและผู้เรียนได้ทัศนศึกษาในประเทศที่เป็น
ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    2.2 ควรศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการดำ�เนินงานกับผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
      2.3 ควรติดตามประเมินผลการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูนักเรียนเพื่อ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน
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