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งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วย
ความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ พนิดา  สินสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.สุจิรา  หาผลประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.พิมพร  ไชยตา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการ
ให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่มี
ประโยชน์ ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และขอขอบพระคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาทางด้านการศึกษาและการวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ ประสบการณ์มาปรับใช้ใน     
การท างาน จึงท าให้งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  
ณ ที่นี ้

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้
สัมภาษณ์และแนะน าข้อเสนออ่ืนๆ จนท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จได้ 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษาและเป็น
ก าลังใจเสมอมา จนการศึกษาในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ชื่อเรื่อง     การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 

         โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ผู้เขียน             ประกายค า  มโนแก้ว 

ปริญญา              ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา             รองศาสตราจารย์ พนิดา  สินสุวรรณ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยสภาพการด าเนินงาน อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 18 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงอนุมาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้างส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสรุปผลอย่าง
เป็นระบบ  แล้วเขียนรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
ด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา หากพิจารณาเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านที่หนึ่ง  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ 
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดท าเป็นค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานที่เน้นอาเซียน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นอาเซียนในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ด้านที่สอง นักเรียนมีทักษะในการ
สื่อสาร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การส่งเสริมให้ครูได้จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ด้านที่สาม นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่สี่ 
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและภูมิใจในความเป็นเยาวชนอาเซียน ส่วนอุปสรรคใน
การด าเนินงานนั้น พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 77.78 ประสบปัญหาเดียวกัน คือ การขาด
แคลนครูหรือบุคลากรที่มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในประชาคมอาเซียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมความเป็น
เยาวชนอาเซียนแก่นักเรียน ส่วนข้อเสนอแนะต่างๆ จากการค้นพบจึงสอดคล้องกับอุปสรรคดังกล่าว
ด้วยเช่นกัน 
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Abstract 

The purpose of this research was to study work performance, obstructions, and 

suggestions in promoting students to be ASEAN youth supported by the 

administrators in the schools provided with educational opportunity under Lamphun 

Primary Educational Service Area Office 2. The population was 18 school 

administrators in the first semester of academic year 2014.  This study was a 

qualitative research with a structured, in-depth interview interpreted by inductive 

analysis in a systematic summary by descriptive writing on the collected data. The 

finding showed that according to each aspect of the work performance in promoting 

students to be ASEAN youth, in the first aspect on ASEAN understanding most of the 

school administrators developed school curriculums by arranging course descriptions 

for basic subjects focused on ASEAN studies, group activities or clubs on ASEAN 

studies to develop students. In relevant to the second aspect on communication 

skills of students, most of them encouraged students to practice English skills for a 

daily communication, and also supported an English environment to facilitate 

language learning. In the third aspect on creative IT competence of students, most of 

them promoted IT learning for their students. In the fourth aspect on student’s pride 

of being ASEAN citizen, most of them supported activities for building the student’s 

awareness and pride of being ASEAN youth. Obstructions of work performance 



ง 

 

indicated that 77.78% of school administrators faced the same problem that was a 

lack of teachers or staff that were competent in English language, regarded as the 

common communicating language in ASEAN community. Teachers or staff lacked 

some knowledge of ASEAN studies, as well as promoted students about being ASEAN 

youth. The suggestions from the study findings were also consistent with the 

mentioned obstructions. 
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1.1 กรอบความคิดในการวิจัย 6 

 



บทท่ี 1 

บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมากระแสโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายประเทศ
ทั่วโลกต้องเผชิญกับความหลากหลายทั้งด้านสังคมและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็น
อย่างมาก ท าให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนในประเทศให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น จะได้สามารถปรับตัวและรู้ เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและเท่าเทียมทุกประเทศ ดังจะเห็นได้ในสยามธุรกิจ
(2557: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ว่า ได้มีการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ให้ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้น าและเป็นศูนย์กลางในเรื่องการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงแห่งหนึ่งของโลกท้ังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิตอล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และมีเปูาหมายให้ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตัลภายใน
ปี 2015 (พ.ศ. 2558) อีกทั้ง ในโพสต์ทูเดย์ (2557: ออนไลน์) กล่าวถึง รัฐบาลมาเลเซียว่าได้มีการ
ประกาศวิสัยทัศน์ 2020 หรือ Vision 2020 เริ่มปรับใช้กับแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 6 มีเปูาหมาย
ส าคัญคือ “มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ภายในปี 2020” โดยมีสาระส าคัญคือ การ
เปลี่ยนมาเลเซียจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมพ่ึงตนเองให้ได้ภายใน
ปี 2020 นอกจากนั้นแล้วจะต้องพัฒนาทุกภาคส่วนของวิถีชีวิตพลเมืองให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม ศลีธรรม และหล่อหลอมเชื้อชาติที่หลากหลายให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์มาเลเซียเดียวกัน  

การก่อเกิดประชาคมอาเซียน ถือเป็นการสร้างความตระหนักร่วมกันของประเทศสมาชิกใน
การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค เพ่ือให้บรรดาประเทศ
สมาชิก สามารถมีความมั่นคงและด ารงสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในส่วนของ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2555: 1) กล่าวว่า การก าเนิดอาเซียน ถือเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างประเทศในภูมิภาค การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง 
การสร้างสรรค์การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมรวมถึงวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของสมใจ กงเติม (2555: 5) ว่า การรวมตัวกันของประเทศเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 นั้น เพ่ือเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองในประเทศอาเซียนอยู่รวมกันอย่าง
สมานฉันท์ ซึ่งประชาคมอาเซียน ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
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ประเทศในภูมิภาค ด ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม โดยมีประเทศสมาชิกร่วมกัน 10 
ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนิเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา ท าให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ดียิ่งขึ้นเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ าหนักในเวทีระหว่างประเทศ เพราะการที่สมาชิกทั้ง 10 
ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียว จะช่วยท าให้ประเทศต่างๆและกลุ่มความร่วมมืออ่ืน ๆ ให้ความเชื่อถือใน
อาเซียนมากขึ้นและท าให้อาเซียนมีอ านาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย  

ประเทศไทยที่เป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มี
ความก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพ้ืนทวีปและประเทศที่
เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง สัมภาษณ์ ค าผุย 
(ม.ป.ป.: 4) กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับมอบต าแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2551 โดยด ารงต าแหน่งนี้ถึงเดือนธันวาคม 2552 ในช่วงที่ประเทศไทยด ารงต าแหน่ง
ประธานอาเซียน รัฐบาลได้ก าหนดเปูาหมายหลักที่จะผลักดันไว้ 3 ประการ คือ 1) การอนุวัติข้อ
ผูกพันภายใต้กฎบัตรอาเซียน (Realizing the Commitments Under the ASEAN Charter)       
2) การฟ้ืนฟูอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Revitalizing ASEAN as a People-
Centered Community) และ 3) การเสริมสร้างการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ส าหรับ
ประชาชนทุกคนในภูมิภาค (Reinforcing Human Development and Security for All Peoples 
of the Region) การเสริมสร้างการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ส าหรับประชาชนทุกคนใน
ภูมิภาค เป็นการท าให้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้ ได้มีการหารือในการประชุมระดับผู้น าอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและ
ยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยใช้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายข้างต้น คือ 1) การสร้างความตระหนักรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน 2) การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทประเทศไทยใน
ฐานะประธานอาเซียน 3) การเสริมสร้างให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันเป็น 
“ประชาคมอาเซียน” ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ภายใน พ.ศ. 2558 และ 4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 
โดยเฉพาะประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ ในการเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นผู้น าในอาเซียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังตระหนักถึงความจ าเป็นที่คนไทยกับมิตรประเทศอาเซียน
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จะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียนขึ้นในปี 2558 เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของอาเซียน
ต่อไป 

การศึกษาเป็นกุญแจส าคัญส าหรับพลเมืองของอาเซียนเพ่ือตระหนักรู้ถึงการเชื่อมโยงหลาย
ด้านที่เก่ียวพันกับตน และเพ่ือสร้างทักษะที่จ าเป็น รวมทั้งจะต้องเสริมพลังให้เยาวชนเป็นผู้ที่สามารถ
ไม่เพียงแต่น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ แต่สามารถตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือสร้างอนาคตที่ดียิ่งข้ึนของตนเอง ของครอบครัว และของภูมิภาคอาเซียนโดยรวม เพ่ือปฏิบัติตาม
ที่ว่านี้ อาเซียนสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ร่วมแรงร่วมใจกันมากยิ่งขึ้นในการท างานร่วมกันของ
ภูมิภาค ด้านการศึกษาของประเทศสมาชิก ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เ พ่ือช่วยให้
ภูมิภาคตระหนักถึงเปูาหมายที่กว้างยิ่งขึ้นของอาเซียน อันได้แก่ การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีความเป็นเอกภาพ และการปรองดองกันของอาเซียน ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 10) จึงได้พิจารณากรอบความร่วมมือด้านการศึกษาและได้ก าหนด
นโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสู่ เปูาหมายการจัดตั้ งประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 ดังนโยบายต่อไปนี้ 1) การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อม ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญที่สอดคล้อง
กับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานท าของประชาชน 
3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ ในอาเซียน 
รวมทั้งให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างๆและการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วย
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
ทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 4)การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีทางการศึกษาใน
อาเซียน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับ
ด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่างๆ เพ่ือรองรับการเปิด
เสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน และ 5) การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็น
ทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีบทบาทที่ส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเยาวชนอาเซียนส าหรับนักเรียน ซึ่งหัวใจของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปู าหมาย โดย 
แพรภัทร ยอดแก้ว (2555: 372 - 378) กล่าวถึง การสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนว่า 
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เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยจ าแนกคุณลักษณะดังกล่าวเป็น 3 ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของพลเมืองอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน และคุณลักษณะของ
พลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนี้ 1) คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง
อาเซียน ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง อาเซียน            
2) คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ รักความสงบและการแก้ปัญหาด้วย
สันติวิธี มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและมีความสามารถหลากหลาย มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน เคารพ
สิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน มีจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในภูมิภาค 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นสมาชิกของอาเซียน เคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสังคม และ ยึดมั่นหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 3) คุณลักษณะของ
พลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมความอดทนอด
กลั้น และพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในฐานะที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษานั้น ซ่ึงในระยะที่ผ่านมาโดยการด าเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 18 โรงเรียน ในสังกัด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพ่ือก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน และพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ และด าเนินงานตามนโยบายอาเซียน แต่จากการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 (2556: 36) ในส่วนของการด าเนินงานเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด นั้น พบว่า โดยสรุปใน
ภาพรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งหมด มีผลการด าเนินงานดังกล่าว อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงการด าเนินการพัฒนาของสถานศึกษายังไม่ค่อยเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือมีเพียงบางส่วน ท าให้การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียนไม่บรรลุตามเปูาหมายเท่าท่ีควร 

จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูซึ่งท าหน้าที่ในงานด้านวิชาการของโรงเรียน
บ้านแม่หาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตามนโยบายที่ 5 ปฏิญญาอาเซียน 
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2555: 10) ทั้งนี้ เพ่ือต้องการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบ
และเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนให้แก่
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นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะ
ก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ล าพูน เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ล าพูน เขต 2 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 

ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ตามนโยบายที่ 5 ปฏิญญาอาเซียน ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การพัฒนาเยาวชน 

เพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ การมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของ

พลเมืองอาเซียน ได้แก่ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 2) มีทักษะในการสื่อสาร 3) มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  4) มีความภาคภูมิใจในความเป็น

พลเมืองอาเซียน 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 18 โรงเรียน ได้แก่ 1) 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 2) โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 3) โรงเรียนบ้านก้อ

จัดสรร 4) โรงเรียนชุมชนบ้านปุาไผ่ 5) โรงเรียนบ้านบวก 6) โรงเรียนอนุบาลวังดิน 7) โรงเรียนบ้าน

แม่เทย 8) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 9) โรงเรียนวัดวังหลวง 10) โรงเรียนบ้านห้วยหละ 11) โรงเรียน

บ้านม่วงโตน 12) โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 13) โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 14) โรงเรียนสามัคคีศรี
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วิชัย 15) โรงเรียนบ้านปวง 16) โรงเรียนวัดบ้านดง 17) โรงเรียนบ้านเวียงหนองล่อง 18) โรงเรียน

บ้านปาง รวมทั้งสิ้น 18 คน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับ การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 ตามนโยบายที่ 5 ปฏิญญาอาเซียน ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2555: 10) 
คือ การพัฒนาเยาวชน เพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ การมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองอาเซียน (แพรภัทร ยอดแก้ว, 2555: 372 - 378) ได้แก่ 1) มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 2) มีทักษะในการสื่อสาร 3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 4) มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน ประกอบกับการวิจัยนี้ 
ได้ศึกษาวิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ และประมวลเป็นกรอบแนวคิดการท าวิจัย ดังแผนภาพ
ดังต่อไปนี้ 

           ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม    

 

g 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการท าวิจัย 

ประโยชน์ที่ได้รับของการวิจัย  

1. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จ านวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 18 คน 

 
 

1.สภาพการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็น

เยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2.อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริม

ความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา 
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2. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคในการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

3. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชน
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนให้เหมาะสมกับบริบทของ
หนว่ยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน หมายถึง กระบวนการสนับสนุนให้มีคุณลักษณะที่สะท้อนถึง
ความเป็นประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือชาวอาเซียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของพลเมืองอาเซียน ได้แก่ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 2) มีทักษะในการสื่อสาร 
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  4) มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นพลเมืองอาเซียน 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน คือ รู้จุดก าเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 
  สัญลักษณ์อาเซียน ประชาคมอาเซียน และความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน 
 2. มีทักษะในการสื่อสาร คือ สามารถสื่อสารด้วยภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน  
  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนด้วยกัน 

3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ คือ รู้ในผลิตภัณฑ์หรือ
ในกระบวนการด าเนินงานใด ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการศึกษา  

4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน คือ รู้สึกพึงพอใจ อันเป็นแรงบันดาลใจ
ส าคัญที่จะน าไปสู่การกระท าที่เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  

นโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน หมายถึง เจตนารมณ์หรือความตั้งใจในการก าหนด 
 ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการจะสร้างสรรค์พัฒนา 
 เยาวชนอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
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สภาพการด าเนินงาน หมายถึง สภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายที่ 5 ปฏิญญาอาเซียน  
 ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
อุปสรรคการด าเนินงาน หมายถึง ขอขัดของ หรือ อุปสรรคตอการบริหารจัดการศึกษาตาม 
 แนวนโยบายที่ 5 ปฏิญญาอาเซียน ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
มีจ านวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน จากจ านวนโรงเรียนทั้งหมดที่สังกัดในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 หมายถึง ส านักงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่  
ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในอ าเภอ
บ้านโฮ่ง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 
88 โรงเรียน  



 
 

บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

         การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง                                                                     
1.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน                                                            

1.1.1 กฎบัตรอาเซียน                                                                       
1.1.2 อาเซียนศึกษา                                                                        
1.1.3 ความเป็นเยาวชนอาเซียน                                                           

1.2 การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายอาเซียน                                           
2. บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ล าพูน เขต 2 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                              

3.1 งานวิจัยในประเทศ   
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ                                                                       

                                                                    

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
        แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 
         กฎบัตรอาเซียน                                                       
          จุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมได้สร้างความเป็น "ประชาคมอาเซียน" เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที ่14 โดยการประกาศใช้ "กฎบัตรอาเซียน" (ASEAN Charter) ถือเป็นการ
ปรับองค์กรในการท างานแบบ การรวมกลุ่มที่มี "กฎ" เป็นฐานที่ส าคัญ (Rule-Based) ของ สมาชิกทั้ง 
10 ประเทศ 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2554: 7 - 9) กล่าวถึง การเกิดขึ้นของกฎบัตรอาเซียนว่า 
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะต้องปฏิบัติตามพันธะข้อตกลง มีการก าหนด "กลไกระงับข้อ
พิพาท" พร้อมกับสร้าง "อาเซียน" ให้มีสถานะเป็น "นิติบุคคล" มีการปรับให้เป็นองค์กรที่มี 
"ประชาชน" เป็นศูนย์กลาง ท าให้เกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มมากขึ้น ท าให้เกิด "กระบวนการ
ตัดสินใจ" จาก การประชุมระดับผู้น า ซึ่งจะปรากฏเป็น คณะมนตรี หรือ (Councils) ของอาเซียนขึ้น
ท าหน้าที่เป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม มีการเพ่ิมอ านาจ "ส านักเลขาธิการ" (Secretariat) และผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
(Secretary General) นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนยังมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และลด
ช่องว่างระหว่างสมาชิกของอาเซียนลง วัตถุประสงค์ที่ปรากฏใน "กฎบัตร" แยกตามเสาหลักที่ส าคัญ
ทั้ง 3 เสา สามารถสรุปให้เห็นเป็นสังเขป ดังนี้ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาค
อาเซียน เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ได้แก่ สนับสนุนส่งเสริม สันติภาพ ความมั่นคง การปกครอง
แบบประชาธิปไตย การปกครองแบบธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้บรรลุความเจริญร่วมกันในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ประชาคมเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง มีพลวัตร และยืดหยุ่นได้ในการตั้งรับภาวะ
ผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันที่จะท าให้เกิดสันติสุขในอาเซียน เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ มี
การเน้นมุ่งพัฒนาให้เป็นตลาดร่วม (Single Market) และเป็นฐานการผลิตอันเดียวกัน (Single 
Production Base) ซึ่งจะต้องมีการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือทั่วทั้ง
ภูมิภาคของประชาคมอาเซียนมีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรี และมีสถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู่
สมาชิกประชาคมที่เท่าเทียมกันรวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้าน
การเงิน การประสานในด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มีกฎระเบียบที่ดีด้าน
การเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งประชาคม
โดยก าหนดจะให้เร่งพัฒนาพร้อมเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ให้ได้เร็วขึ้นจากก าหนดเดิมในปี
2563 มาเป็นในปี 2558 แทน หรือเร็วขึ้นจากเดิมอีก 5 ปี เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน จะพุ่งเป้าไปที่การท าให้เห็นความส าคัญของประชากรในอาเซียน  และเป็น
สัมพันธภาพระหว่างประชากรของชาติหนึ่งไปสู่ประชากรของอีกชาติหนึ่ง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะ
ประสานร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ สมาชิกของประชาสังคมของสมาชิกจะไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยน
ใกล้ชิดระหว่างบุคลากรด้านการศึกษา สถาบันต่างๆ และภาคธุรกิจภาคเอกชนในประเทศสมาชิก 
รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลชั้นมันสมอง มืออาชีพ ศิลปิน นักเขียนและสื่อสารมวลชนของทั้ง 10 
ประเทศ ลักษณะเด่นของกฎบัตรอาเซียนจะมีถ้อยค าที่ให้ตีความได้กว้างขวาง  ยืดหยุ่น ทั้งในเชิง
เป้าหมายและผลของการด าเนินการ อาเซียนมีวัฒนธรรมการตัดสินใจเช่นนี้ คือมีช่องให้ขยับขยายได้ 
ตีความได ้ขณะเดียวกันก็มีช่องท่ีเปิดไว้ ไม่ให้เชยและล้าสมัย 
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            เช่นเดียวกัน ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2552: 62 - 63) ได้กล่าวว่า ในการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2550 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน 
ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขับเคลื่อน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) ตามที่ผู้น าอาเซียนได้ตกลง
กันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรฯ คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกา ในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติ
บุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization)  
            ในส่วนของ กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ (ม.ป.ป. : 2 - 37) กล่าวว่า กฎบัตร
อาเซียน ประกอบด้วยข้อบทต่าง ๆ 13 บท 55 ข้อ มีประเด็นใหม่ที่แสดงความก้าวหน้าของ อาเซียน 
ได้แก่ 1) การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 2) การให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและ
รายงานการท าตามความตกลงของรัฐสมาชิก 3) การจัดตั้งกลไกส าหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ 
ระหว่างประเทศสมาชิก 4) การให้ผู้น าเป็นผู้ตัดสินว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณี
ตามกฎบัตรอาเซียนอย่างร้ายแรง 5) การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอ่ืนในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ 
6) การส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์
ร่วม ซึ่งท าให้การตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  7) การเพ่ิม
บทบาทของประธานอาเซียน เพ่ือให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง
ทันท่วงท ี8) การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น และ 
9) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 
ครั้งต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพ่ือประสานความ ร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลัก และการมีคณะกรรมการ
ผู้แทนถาวรประจ าอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาเพ่ือลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน  เป็น
ต้น  
            ในขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศ ( 2552: 9) พบว่า กฎบัตรอาเซียน มีความจ าเป็นอย่าง
มากที่ทุกประเทศต้องเคารพซึ่งกันและกัน เพราะมีการลงนามทั้ง 10 ประเทศสมาชิก เปรียบเสมือน
รัฐธรรมนูญแห่งอาเซียน การตัดสินใจท ากฎบัตรอาเซียนตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยจัดท ากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบู ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ว่าด้วยแผนแม่บท
ของกฎบัตรอาเซียน จึงต้องตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและพ่ึงพาอาศัยกันระหว่าง
ประชาชนและรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และชะตา
ร่วมกัน กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมาย และโครงสร้าง
องค์กรจัดระบบการท างานและบริหารกลไกความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวเป็น
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ประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 ในกฎบัตรอาเซียน ได้บรรจุเรื่องการศึกษาไว้ในบทที่ 1 ข้อ
ย่อยท่ี 10 ว่า “เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการศึกษา การเรียนรู้
ตลอดชีพและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน (develop human resources through closer cooperation in 
education and life-long learning, and in science and technology, for the 
empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN 
Community)” ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญ ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นมิติที่ส าคัญของเสาหลักทั้งสามด้านของประชาคม
อาเซียน และได้ย้ าถึงบทบาทของการศึกษาในการเพ่ิมความตระหนักในความเป็นอาเซียนและอัต
ลักษณ์ของอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน 
หลังจากกฎบัตรอาเซียนได้มีการให้สัตยาบัน โดยประเทศสมาชิกครบทั้งสิบประเทศซึ่งขณะนี้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนไปยังส านักเลขาธิการอาเซียนแล้ว ส่งผล
ให้กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551  
            นอกจากนี้ สมใจ กงเติม (2556: 20 - 23) ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็น

ศูนย์กลางและเคารพกฎติกาในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคล

แก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmcntal Organization)  

            โครงสร้างและสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ

ได้แก่ 

หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน 

หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม่) 

หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 

หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 

หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์ 

หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ 

หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท 

หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน  

หมวดที่ 10 การบริหารและข้ันตอนการด าเนินงาน 
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หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 

หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก 

หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบญัญัติสุดท้าย 

            กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยปรับปรุง
โครงสร้างการท างานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพ่ิมความยืดหยุ่นใน
การแก้ไขปัญหา เช่น  
             1) ก าหนดให้เพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้
ผู้น ามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียนไปสู่
การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต 
            2) มีการตั้งคณะมนตรีประจ าประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง 3 ด้าน คือ การเมืองความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
            3) ก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชทูตประจ าอาเซียนไปประจ าที่กรุงจาการ์ตา 
ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของอาเซียนที่จะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือมุ่ง
ไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาชนคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วม
ประชุมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก 
            4) หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้ตามท่ีผู้น าก าหนด 
            5) เพ่ิมความยืดหยุ่นในการตีความหลักการ ไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีข้อก าหนดว่า
หากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศ
สมาชิกต้องหารือกันเพื่อแก้ปัญหา และก าหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
            กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามความตกลงต่างๆ ของ
ประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
            1) ให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและค าตัดสินขององค์กรระงับ
ข้อพิพาท 
            2) หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก
สามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขข้อพิพาทที่
เกิดข้ึนโดยสันติวิธี 
            3) หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้น าอาเซียนสามารถก าหนด
มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนช่วยให้
อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชาชน ได้อย่างไรข้อบทต่างๆ 
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            ในกฎบัตรอาเซียนแสดงให้เห็นว่า อาเซียนก าลังผลักดันองค์กรให้เป็นประชาคมเพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริงจึงก าหนดให้การลดความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้ าหมายหนึ่ง 
ของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนเปิดโอกาสให้ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
อาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของอาเซียนมากขึ้น ทั้งยังก าหนดให้มีความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศ
สมาชิกก าหนดให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 
            ประกอบกับ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน (2555: 22) ได้กล่าวถึง กฎบัตรอาเซียนว่า เป็นความ
ตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ที่ก าหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไกที่ส าคัญ
ต่างๆ ของอาเซียน และให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
อาเซียน ในการด าเนินการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 สร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงต่างๆของ
อาเซียน และท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงมาก
ขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ปี พ.ศ.2546 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่
เวียงจันทน์ สปป.ลาว ปี พ.ศ.2547 ผู้น าได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane 
Action Programme –VAP) ซึ่งก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่ง
รวมถึงการจัดท ากฎบัตรอาเซียนด้วย ซึ่งผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 ปีถัดมา 
ได้เห็นชอบให้จัดท ากฎบัตรอาเซียนและตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน  (Eminent 
Persons Group on the ASEANCharter-EPG) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการรวมตัว
ของอาเซียน และสาระส าคัญที่ควรมีปรากฏในกฎบัตรอาเซียน การร่างกฎบัตรอาเซียนท ากันในปี 
พ.ศ.2549 โดยให้คณะท างานระดับสูง และได้เสนอให้ผู้น าอาเซียนลงนามในกฎบัตรอาเซียนระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่13 ที่สิงคโปร์ ปี พ.ศ.2550"ASEAN SUMMIT" 
            สรุปได้ว่า กฎบัตรอาเซียน นั้นเปรียบเสมือน รัฐธรรมนูญของอาเซียน ที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน พร้อมก าหนดขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส าคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการด าเนินงานของ
องค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนให้
สามารถด าเนินการบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี พ.ศ.
2558 ตามท่ีผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ 
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            อาเซียนศึกษา                                                                        
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 ของประเทศไทย ได้เน้นการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวสู่บริบทโลกและภูมิภาค สร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของอาเซียน เน้นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ด้วยการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐาน 

            กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 10) ได้มีนโยบายในการด าเนินการด้านการศึกษา ตาม
ปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา เพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่
เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ดังนี้ 
            นโยบายที่ 1 : การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558  
            นโยบายที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือน
บ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญการ ที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ทางอุตสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
ก าลังคน  

            นโยบายที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และ
ครูอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพ่ือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพในขั้นต้น และขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  
            นโยบายที่ 4 : การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพ่ือรองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การ
พัฒนาความสามารถ ประสบการณ ์ในสาขาวิชาวิชาชีพส าคัญต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษา 
ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน  

            นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
            ส าหรับโครงการ และภารกิจส าคัญที่องค์กรหลักต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการได้
ด าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ 
การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนคนไทยให้เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 นี้ 
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            ในขณะที่ สัมภาษณ์ ค าผุย (ม.ป.ป.: 3 – 4) กล่าวถึง กรอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อาเซียนศึกษาในโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
            1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สามารถด าเนินการได้ 
4 ลักษณะ ได้แก่  
               1.1) น าไปสอนสอดแทรก หรือบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ 
               1.2) จัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษเพ่ือ
เยาวชนอาเซียน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ICT ในประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
               1.3) จัดท าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม/ชมรมรักษ์อาเซียน เยาวชนอาเซียน 
ค่ายเยาวชนอาเซียน ภาษาในอาเซียน เป็นต้น 
               1.4) จัดกิจกรรมเสริมและจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
            2. แนวการจัดการเรียนรู้  
               2.1 จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้  
               2.2 จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
               2.3 จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม  
               2.4 ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสร้างความตระหนัก  
               2.5 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
               2.6 การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้  
               2.7 จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะสาคัญ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่ดีเพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน  
            3. สื่อการเรียนรู้  
               3.1 ชุดสื่อต้นแบบเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับนักเรียน ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดท า/จัดซื้อ/จัดหา ขึ้น  
               3.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ที่โรงเรียน จัดท า/จัดซื้อ/จัดหา ขึ้น  
               3.3 คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Web-community  
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            4. การวัดและการประเมิน  
               วัดและประเมินการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง  ในส่วนของ หัสยา คุ้มสุพรรณ 
(2556:35 - 42) ได้กล่าวถึง แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ว่าการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน เป็นการน าแนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่เอ้ือต่อการ
เป็นพลเมืองอาเซียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติและค่านิยม มาผนวกเข้าไปในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
            1) หลักในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 
               1.1) จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับอาเซียนค่อนข้างเด่นชัด  
               1.2) จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ โดยอาจใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นแกนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น หรือน าประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน
สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
               1.3) อาจก าหนดสาระเกี่ยวกับอาเซียนเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน  
              1.4) จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
               1.5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา ทั้งนี้ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียนตลอดจน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ  
            2) การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและวิเคราะห์หลักสูตร  
            การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสามารถจัดได้หลากหลายลักษณะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
แต่ก่อนที่ผู้สอนหรือสถานศึกษาจะพิจารณาเลือกจัดการเรียนรู้ในลักษณะใด  จ าเป็นที่จะต้องศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับอาเซียนจากเอกสารส าคัญของอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์สาระที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทะศักราช 2551 ดังนี้  
                  2.1) วิเคราะห์ประเด็นส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ที่ปรากฏในเอกสารส าคัญที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า กฎบัตรอาเซียน แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน สาระส าคัญการประชุมสุดยอด
อาเซียน ฯลฯ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
                  2.2) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบกับการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดรูปแบบ
และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรดังกล่าว และเพ่ือให้การพิจารณาวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาและครูผู้สอนสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดี ยวกัน 
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ด าเนินการโดยโรงเรียนน าหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้จัดท าไว้แล้วมาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ที่เก่ียวกับอาเซียน 
            3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษา  
            การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นการออกแบบหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานการ
เรียนรู้และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดไว้ และมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็มีการสอนแทรกแนวคิดส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนในด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเข้าไปด้วยซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ ดังนี้  
               3.1) การจัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน โดยการบูรณาการหรือสอดแทรกแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้สามารถสอดแทรกใน 2 ลักษณะ คือ  
                  3.1.1) การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                  3..1.2) การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดท าเป็นบูรณาการ  
             3.2) การจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
            ส าหรับ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน (2555: 1 - 2) ได้จัดท าหลักสูตรอาเซียนศึกษาของโรงเรียน 
โดยได้ก าหนดขอบเขตของวิสัยทัศน์ สมรรถระหลักของผู้เรียน รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
หลักสูตรอาเซียนศึกษา ดังนี้  
            1) วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้ง 10 ประเทศ มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันได้โดย
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
            2) สมรรถนะหลักของผู้เรียน : หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่ค ามัน พุทธศักราช 
2555 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2) ความสามารถในการคิด เป็น
ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างมีระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
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อุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่ค ามัน พุทธศักราช 
2555 มุ่งพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองของ
ท้องถิ่น ของประเทศไทย และพลโลก ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) 
ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าและรู้จักตัวตนของตนเอง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รัก
ความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ รักท้องถิ่น 
            สรุปได้ว่า อาเซียนศึกษา เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีความพร้อมและศักยภาพในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน สร้างความเข้าใจในเรื่องราวของประเทศสมาชิก
อาเซียนทางด้านข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละประเทศ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง วิถีชีวิตสังคม
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสามารถใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
เรียนรู้การสื่อสาร มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ตลอดจนเห็นคุณค่าของการน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และมีความพร้อมในการเป็นเยาวชนอาเซียนที่ดีต่อไป 
            ความเป็นเยาวชนอาเซียน 
            การสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชน โดยให้ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน มี
ทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ของพลเมืองอาเซียน ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและภูมิภาค ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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            แพรภัทร ยอดแก้ว (2555: 372 - 378) กล่าวถึง การสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมือง
อาเซียนว่า เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยจ าแนกคุณลักษณะดังกล่าวเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ และคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ดังนี้  
            1) คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน  
               1.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน คุณลักษณะประการแรกท่ีเป็นประตูส าคัญสู่
ความเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะการรับรู้ จนเกิด
ความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้  
                  1.1.1) จุดก าเนิดอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกเล่าถึงความเป็นมา ความจ าเป็น
ที่ต้องมีประชาคมอาเซียนและการเกิดประชาคมอาเซียนได้  
                  1.1.2) กฎบัตรอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ที่
ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของอาเซียนซึ่งรับรองโดยผู้น าประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และหลักการส าคัญของกฎบัตรอาเซียนได้  
                  1.1.3) สัญลักษณ์อาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องรู้จักสัญลักษณ์อาเซียนและสามารถ
อธิบายได้ว่าสัญลักษณ์นั้นคืออะไร หมายถึงอะไร สะท้อนความเป็นมาอย่างไรของอาเซียน  
                  1.1.4) ประชาคมอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกเล่าถึงประเทศสมาชิกและ
องค์ประกอบของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงความ
มุ่งหมายอันส าคัญของประชาคมท้ัง 3 ได ้ 
                  1.1.5) ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกได้ว่าอาเซียนมี
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ และประชาคมอ่ืนๆ ภายนอกอาเซียนอย่างไร เช่น การขยายกลุ่ม
อาเซียนเป็นอาเซียน plus 3 ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ และขยายเป็นอาเซียน plus 6 เพ่ิม
ประเทศอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยทุก
ประเทศจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม จากการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค นอกจาก มีความรู้
ความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันแล้วอาเซียนยังได้มีความร่วมมือและ
สถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจากับ 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญ่ีปุ่น สหภาพ
ยุโรป นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย จีน รัสเซีย และกับจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ในกรอบ
อาเซยีนเป็นต้น  
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               1.2) มีทักษะในการสื่อสารเนื่องจากความเป็นภูมิภาคอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน
ย่อมน าไปสู่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ไร้พรมแดนมากขึ้น โอกาสในการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ไม่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็มีมากขึ้น และรูปแบบการสื่อสาร ที่ส าคัญที่สุด ก็คือการสื่อสารด้วยภาษา
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางของโลกและภาษากลาง
ของอาเซียนจึงมีความส าคัญมาก พลเมืองอาเซียนทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ มิเช่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์ ติดต่อ 
ค้าขายและสื่อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนด้วยกันเอง ก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่ควรเรียนรู้ให้สามารถสื่อสารได้ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีขอบเขตประเทศติดกัน  
               1.3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึง ความรู้ในผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการด าเนินงานใด ๆ ที่อาศัย
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์การติดต่อสื่อสาร การบริหาร และ
การด าเนินงานรวมทั้งเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ
การค้าการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชนในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็น
เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคมช่วยท าให้มนุษย์สามารถมองเห็นโลกที่อยู่รอบตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและท าให้มนุษย์เข้าใจในข้อมูลเหล่านั้นช่วยส่งผลให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์วิธี
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถจัดการและควบคุมชีวิตสภาพแวดล้อมและงานของ
ตัวเองหรือแม้แต่สังคมและเศรษฐกิจของโลกได้  
               1.4) มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน ความภาคภูมิใจ (Dignity) หมายถึง 
ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศหรือความรู้สึกพึงใจ เป็นแรงบันดาลใจส าคัญที่จะน าไปสู่การกระท าที่เกิด
สัมฤทธิผลในทุกด้าน หากพลเมืองอาเซียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักว่าการเป็นพลเมือง
อาเซียนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังกันสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ความรู้สึกเช่นนี้ ย่อมมีแนวโน้มไปสู่พฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ต่อองค์การหรือในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างแน่นอน  
            2) คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน  
            พลเมืองอาเซียนในฐานะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประชาคมของตนควรมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน เพ่ือปฏิบัติตนให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 9 ประการ ดังนี้  
               2.1) รักความสงบและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพ 
รวมทั้งการปรับตัวสู่ภาวะปกติและการป้องกันการท าลายล้างระหว่างกันในภูมิภาคจะเกิดขึ้นได้ก็
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เพราะพลเมืองอาเซียนมีคุณลักษณะรักความสงบ มีสันติภาพเป็นอุดมการณ์ในการด าเนินชีวิตและใช้
หลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 1-4 ของกฎบัตรอาเซียน)  
               2.2) มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและมีความสามารถหลากหลาย เนื่องจากอาเซียนมีความ
มุ่งหมายร่วมกันในการสร้างตลาดและการผลิตที่มีเสถียรภาพ  ความมั่งคั่งและมีความสามารถใน   
การแข่งขันสูงและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าบริการและการลงทุนการเคลื่อนย้ายที่
ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพผู้มีความสามารถพิเศ ษและแรงงานและ           
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุนเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากพลเมืองอาเซียนขาดความ
เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของตน และจ าเป็นต้องมีความสามารถที่หลากหลายรองรับการ
เคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและอ่ืนๆ คนที่มีอาชีพปัจจุบันอาจจะต้องตกงานหากมีการย้ายฐานการ
ลงทุนไปสู่ประเทศอ่ืนอย่างเสรี เมื่อถึงตอนนั้นต้องสามารถปรับตัวทัน ท าอย่างอ่ืนได้ เพ่ือความอยู่
รอดของตนเองและช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งไปด้วย (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 5)  
               2.3) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน ปัญหาความยากจนและช่องว่างในการพัฒนาของ
ประชาคมอาเซียนเป็นภาวะอุปสรรคอย่างหนึ่งของเสถียรภาพในการสร้างความมั่นคงทุกมิติ  ตาม
วัตถุประสงค์ในกฎบัตรอาเซียนจึงมุ่งให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือกันบรรเทาปัญหา
เหล่านั้น โดยมุ่งสร้างสรรค์ประชาคมเอ้ืออาทรเดียวกันตามอัตลักษณ์อาเซียน เพราะฉะนั้นพลเมือง
อาเซียนจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ยินดีที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือและ
ร่วมกันสร้างสันติสุขให้ประชาคมของตนเป็นส าคัญ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 6)  
               2.4) เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน ในประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น อาจมีความแตกต่าง
ด้านการปกครองอยู่บ้าง ท าให้สิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิกแตกต่างกันไปด้วย  เมื่อเป็นเช่นนี้ 
นอกจากความเข้าใจในความแตกต่างทางกฎกติกาของสังคมแล้ว พลเมืองอาเซียนยังจะต้องมีความ
เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืนซึ่งอาจอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างด้วย การสื่อสาร 
การส่งเสริมและการสร้างสรรค์สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน คือ ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎกติกาทางสังคมที่ต่างๆ 
จึงจ าเป็นต้องมีความตระหนักในเรื่องการเคารพสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันเป็นส าคัญ (สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ 7)  
               2.5) มีจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในภูมิภาค 
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อที่ 9 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือท าให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครอง
สภาพแวดล้อมในภูมิภาคความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาคและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อที่
12 มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมั่นคงและปราศจากยาเสพติด
ส าหรับประชาชนของอาเซียนทั้ง 2 ข้อนี้ ต้องการคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนที่มีจิตส านึกรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเป็นส าคัญ เพราะหากไม่มีจิตส านึกดังกล่าว
ย่อมยากท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไม่กระทบกับสิ่งเหล่านั้นได้  
               2.6) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างยิ่งยวด ประกอบการสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ตนอยู่เสมอเพ่ือให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการถือหลักการศึกษาตลอดชีวิตเป็นวิธีการ
พัฒนาตนเป็นคุณลักษณะที่จะท าให้พลเมืองอาเซียนมีความเข้มแข็ง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยสร้าง
พลังความเข้มแข็งให้ประชาคมได้เป็นอย่างดี และในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักในการแสวงหา
โอกาสในการพัฒนาตนเพ่ือให้เข้าถึงความทัดเทียมกันทั้งด้านการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคมและ
ความยุติธรรมต่างๆ ด้วย เพ่ือความกินดีอยู่ดีของตนและความผาสุกของประชาคมนั่นเอง (สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ข้อ 10-11)  
               2.7) มีความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นสมาชิกของอาเซียน ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การ
ตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในองค์การเดียวกันเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งที่
จะน าพาองค์การนั้นๆ สู่ความเจริญอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อประเทศอาเซียนมีข้อตกลงโดยผู้น าแต่ละ
ประเทศจนเกิดกฎบัตรขึ้นมาใช้ร่วมกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมเกิดขึ้นตามมา เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ทุกความคิด ทุกการกระท า ทุกค าพูด หรือทุกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยพลเมืองอาเซียน ย่อมมีผลต่อ
สังคมอาเซียนด้วยกันเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียน
นั้นมุ่งให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการ
รวมตัวและการสร้างประชาคมของอาเซียนโดยทั่วกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้น
ประชาชนพลเมืองอาเซียนจะต้องตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ในการสร้างสรรค์อาเซียนร่วมกันตามหลักการและกรอบกติกาที่วางไว้ และความรับผิดชอบ
ร่วมกันนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการร่วมมือกันในปฏิบัติการต่างๆ ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี 
ต้องอาศัยส านึกรับผิดชอบร่วมกันของพลเมืองอาเซียนทุกคน ซึ่งจะต้องไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่
เป็นปัญหาต่างๆ ที่ตนประสบพบเห็น (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 8 และ 13)  
               2.8) เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม เนื่องจากอาเซียนมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน การยอมรับความหลากหลายและเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะจะน ามาสู่การให้เกียรติและความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งจะไม่เป็นอุปสรรคในการ
สร้างสรรค์อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวตามวิสัยทัศน์อาเซียนอันจะก่อให้เกิด “เอกภาพบนพ้ืนฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นความสง่างามของภูมิภาคนี้ การเคารพความแตกต่างนี้ เป็นข้อ
หนึ่งในคุณสมบัติของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย 6 ประการ ซึ่งหัวใจส าคัญอยู่ที่การเคารพ 
ซึ่งเกิดจากการยอมรับบนฐานความเข้าใจและให้เกียรติผู้อื่นนั่นเอง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 14)  
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               2.9) ยึดมั่นหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนจากคุณลักษณะต่างๆ ข้างต้นนั้น 
ภาพรวมคุณลักษณะของพลเมืองที่จะส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนร่วมกันนั้น  อาจกล่าว
ได้ว่า ได้แก่ ความสามัคคีของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นผลจากคุณลักษณะข้ออ่ืนๆข้างต้นและท่าทีที่ดี
งามต่อผู้อื่นซึ่งอาจมิใช่สมาชิกในองค์การด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเอง คุณลักษณะนี้จะช่วย
ส่งเสริมวัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย(ข้อ 15)ของกฎบัตรอาเซียนได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ วัตถุประสงค์ที่ว่า 
“เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนขั้นแรกของ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคในภาพแบบของภูมิภาคที่เปิด
กว้างโปร่งใสและไม่ปิดก้ัน” ในทางกลับกันหากพลเมืองอาเซียนขาดคุณสมบัติเรื่องความสามัคคี ย่อม
ยากที่จะมีเอกภาพ ยากที่จะเกิดความเป็นศูนย์รวมอันหนึ่งอันเดียว และส่งผลให้อ่อนด้อยพลัง
ขับเคลื่อนต่าง ๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ย่อม
เป็นเรื่องยาก เพราะอาจไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากความอ่อนด้อย ลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้
ประชาคมอาเซียนยากที่จะยืนหยัดอยู่อย่างยั่งยืนได้ เพราะฉะนั้น การสร้างปัจจัยทางคุณลักษณะของ
พลเมืองในเรื่องความสามัคคีและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนจึงเป็นสิ่งจ า เป็นและมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 
            3) คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ  
            ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับเป็นองค์การระดับภูมิภาค ดังนั้น แนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้กล่าวเป็นประเด็นตามล าดับ ดังนี้  
               3.1) ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือเป็นการตั้งใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่องค์การซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกใน
องค์การตั้งใจจะท าเองและพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่องค์การต้องการหรือคาดหวังไว้ 
และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมความร่วมมือภายในองค์การ ปฏิบัติตนด้วยความ
เต็มใจเพ่ือองค์การช่วยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จในองค์การ  
               3.2) ความส าคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อการเป็นพลเมือง
อาเซียน ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์การหนึ่ง พลเมืองอาเซียนจึงต้องตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของอาเซียนเพราะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาให้พลเมืองอาเซียนเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยจักต้องเข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรม
นั้นแล้วน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ความส าเร็จขององค์การนั่นเอง  
               3.3) ลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในแนวคิดเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การนั้น จ าแนกพฤติกรรมได ้5 ลักษณะ ดังนี้  
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                  3.3.1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อมีโครงการที่ยาก สับเปลี่ยนวันหยุดให้กับเพ่ือนร่วมงานอาสาที่จะ
ช่วยเหลืองาน  
                  3.3.2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) เป็นความตั้งใจที่จะ
ท างานเหนือกว่าความต้องการในงานที่น้อยที่สุด เชื่อฟังกฎระเบียบ ตรงต่อเวลาไม่ขาดงานไม่ใช้เวลา
ในการปฏิบัติงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
                  3.3.3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมกับวิถีชีวิตขององค์การ เช่น การให้ความสนใจเกี่ยวกับการประชุมด้วยความสมัครใจอ่าน
ประกาศต่างๆมากกว่าที่จะขว้างทิ้งไป ในเรื่องแจ้งให้ทราบทั่วไปอ่านบันทึกเก็บข้อมูลใหม่ ๆ  
                  3.3.4) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นการสมัครใจหรือยินดีที่
จะยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการบ่นและการมีพฤติกรรมตามค ากล่าวที่ว่า “ยิ้มและ
อดทนในการท างานไม่ค้นหาสิ่งที่ผิดพลาดขององค์การ”  
                  3.3.5 พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลในการท างาน เช่น ไม่ใช้อารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้ง ไม่ท าให้การทะเลาะเบาะ
แว้งขยายออกไปเมื่อมีการถกเถียงหรือยั่วยุจากบุคคลอ่ืน 
            ดังนั้น จากการประยุกต์คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน ดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า 
ความเป็นเยาวชนอาเซียน ควรมีคุณลักษณะที่ดี ดังนี้  
            1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน คือ รู้จุดก าเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สัญลักษณ์
อาเซียน ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน  
            2. มีทักษะในการสื่อสาร คือ สามารถสื่อสารด้วยภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนด้วยกัน 
            3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ คือ รู้ในผลิตภัณฑ์หรือใน
กระบวนการด าเนินงานใด ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
เพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการศึกษา  
            4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน คือ รู้สึกพึงพอใจ อันเป็นแรงบันดาลใจ
ส าคัญที่จะน าไปสู่การกระท าที่เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน  
         การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายอาเซียน 
         การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ 
นับว่าเป็นบทบาทส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา ที่จะต้องก าหนดเป้าหมายใน
การจัดการศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือให้คุณลักษณะของความเป็นเยาวชนอาเซียนที่ดีเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ 
ทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านกระบวนการและด้านเจตคติ 
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         วรัยพร  แสงนภาบวร (2557: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย
อาเซียน ว่าควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ในสาระและ
รายละเอียดของกฎบัตรอาเซียน 2) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมพูนทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษซึ่งถูกก าหนดในข้อตกลงเบื้องต้นให้ใช้เป็นภาษาอาเซียน ให้แก่คนไทยในทุกระดับ 
3) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างน้อย 1 
ประเทศ เช่น ภาษาจีน  ภาษาเวียดนาม  ภาษามาเลย์  4) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน  และส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน 5) การ
แลกเปลี่ยนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ระหว่างประเทศ การถ่ายโอนหน่วยกิต และการแลกเปลี่ยน
บุคลากร 6) การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านอ่ืนๆ เพ่ือรองรับผลอันเนื่องมาจากความ
ร่วมมือในเสาหลักต่างๆ เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 7) การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่มาตรฐานอาเซียน 
         ประกอบกับ ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล (2555: 11 - 15) ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ของการจัด
การศึกษาตามนโยบายอาเซียน ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่ 1) การจัดท าคู่มืออาเซียนเพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและค่านิยมร่วมระหว่างนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 2) การสนับสนุนให้มีการจัดท าหลักสูตรอาเซียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมุมมองของความเป็นภูมิภาคเดียวกัน 3) การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของนักการศึกษา ครู และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 4) การส่งเสริมให้มีการ
จัดมุมอาเซียนในโรงเรียน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ 1) เสริมสร้างโอกาสในการได้รับ
การศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนภายใน
ปี 2558 2) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมโอกาสการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพด้วยการจัดโครงการความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน 3) การพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและการใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการวางแผน ก าหนดนโยบายและการจัดท าข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ครู
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน 4) การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา การจัดมาตรฐานการศึกษา 
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพ 5) การส่งเสริมคุณภาพด้วยการสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหาร 
ผู้บริหารการศึกษา สถาบันครู โรงเรียน และสมาคมครู  6) การสนับสนุนแนวทางแบบใหม่ในการ
พัฒนาครู ด้วยการส่งเสริมให้ครูเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ 7) การส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอาชีพครูและผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้น าอาเซียน 
การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการเป็นพ่ีเลี้ยง 8) การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายครู 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและการจัดการศึกษาให้มีความเป็นสากล ได้แก่
1) การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรด้านการศึกษาในภูมิภาคและการเชื่อมโยงของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 2) การแลกเปลี่ยนนักเรียน และทุนการศึกษาในทุกระดับ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรรายสาขาอ่ืนๆเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการและการประชุมต่างๆ เพ่ือจัดท าหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระหว่างสาขาท่ีชัดเจน 2) จัดฝึกอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม การลด
ภัยพิบัติธรรมชาติและการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันเอดส์/เอชไอวีและการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก 
         สรุปได้ว่า การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายอาเซียนของสถานศึกษา นั้น ควรเป็นไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการขยายโอกาส
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานอ านวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียนในปี 
2558 นี้ 

 
บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ 6 บ้านดอยก้อม 
ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
ครอบคลุม เขตพ้ืนที่บริการ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้  อ าเภอทุ่งหัวช้าง และ อ าเภอ
เวียงหนองล่อง มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และ หน่วยตรวจสอบภายใน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ไดจ้ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
            1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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               1.1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร 
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               1.2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
               1.3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               1.4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
            2) อ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  
               2.1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 
               2.2) วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
               2.3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
               2.4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               2.5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
              2.6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน  การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2.7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               2.8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2.9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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               2.10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
               2.11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               2.12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

         โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน 18 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ดังนี้ 
            (1) โรงเรียนในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย  
               1.1) โรงเรียนบ้านห้วยหละ 
               1.2) โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย  
               1.3) โรงเรียนบ้านม่วงโตน 
               1.4) โรงเรียนวัดวังหลวง 
            (2) โรงเรียนในเขตอ าเภอลี้ จ านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย   
               2.1) โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
               2.2) โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 
               2.3) โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 
               2.4) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 
               2.5) โรงเรียนบ้านบวก 
               2.6) โรงเรียนอนุบาลวังดิน 
               2.7) โรงเรียนบ้านแม่เทย 
               2.8) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 
               2.9) โรงเรียนบ้านปาง 
            (3) โรงเรียนในเขตอ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย   
               3.1) โรงเรียนบ้านปวง 
               3.2) โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 
               3.3) โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 
            (4) โรงเรียนในเขตอ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 
               4.1) โรงเรียนบ้านเวียงหนองล่อง 
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               4.2) โรงเรียนวัดบ้านดง 
         โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  

จ านวน จ านวน 18 โรงเรียน ได้กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ 4 อ าเภอ คือ (1) อ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 

4 โรงเรียน ซ่ึงแต่ละโรงเรยีนห่างจากอ าเภอบ้านโฮ่ง ต้ังแต่ 4 – 10 กิโลเมตร และอ าเภอบ้านโฮ่งห่าง

จากอ าเภอเมืองล าพูน 50 กิโลเมตร (2) อ าเภอลี้ จ านวน 9 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนห่างจากอ าเภอ

ลี้ ตั้งแต่ 100 เมตร – 43 กิโลเมตร และอ าเภอลี้จากอ าเภอเมืองล าพูน 108 กิโลเมตร (3) อ าเภอทุ่ง

หัวช้าง จ านวน 3 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนห่างจากอ าเภอทุ่งหัวช้าง ตั้งแต่ 3 – 12 กิโลเมตร และ

อ าเภอทุ่งหัวช้างจากอ าเภอเมืองล าพูน 105 กิโลเมตร (4) อ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน 2 โรงเรียน 

ซ่ึงแต่ละโรงเรยีนห่างจากอ าเภอเวียงหนองล่อง ตั้งแต่ 5 – 7 กิโลเมตร และอ าเภอเวียงหนองล่องจาก

อ าเภอเมืองล าพูน 38 กิโลเมตร 

         นโยบายส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
         การด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ 
            (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งหน่วยงาน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการด าเนินการดังนี้ 
               1.1) ผู้บริหาร และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ของ สพป. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง และรองรับ
กับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
               1.2) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง และรองรับ
กับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
               1.3) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือการมีงานท า และการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ที่ 
400/2554 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 
               1.4) ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบสมาคมอาเซียนปี 2558 (ค.ศ. 2015) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพ่ือเป็น
แนวทางให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
               1.5) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด เพ่ือชี้แจง และสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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            (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดแผนพัฒนาก าลังคน (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) ให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลงในแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
               2.1) โครงการการพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
                  2.1.1) พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                   2.1.2) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษา 
สอดแทรกความรู้อาเซียน 
                  2.1.3) พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ฟัง พูดสื่อสารสัมพันธ์สู่อาเซียน 
               2.2) กิจกรรมนิเทศติดตามการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN  
               2.3) ด าเนินการพัฒนานักเรียน และครูผู้สอน ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.4) นิเทศ ติดตามการจัดการบริหาร และการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
               2.5) ด าเนินการพัฒนานักเรียน และครูผู้สอน ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนงาน/โครงการภาษาอังกฤษปีงบประมาณ) 
ดังนี้ 
                  2.5.1) จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) ส าหรับนักเรียน ป.6 และ ม.3 
                  2.5.2) พัฒนา ศูนย์ PEER Center 
                  2.5.3) ค่ายวิชาการแบบเข้มครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป. 1-6 
                  2.5.4) ค่ายภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
                  2.5.5) จัดค่ายวิชาการแบบเข้มครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. 1-3 
                  2.5.6) ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
                  2.5.7) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  2.5.8) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 
                  2.5.9) การอบรมวิทยากรแกนน าการใช้สื่อส าเร็จรูป Teacher’s kit 
                  2.5.10) การจัดการอบรมขยายผลการใช้สื่อส าเร็จรูป Teacher’s kit 
                  2.5.11) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค 
                  2.5.12) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English 
Bilingual Education 
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            (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 
เรื่องการด าเนินงาน เพ่ือรองรับ ASEAN และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้ 
               3.1) โครงการ การพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
               3.2) โครงการการจัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
               3.3) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้น การฟัง-พูด ในการติดต่อสื่อสาร  
            (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้ครูจัดท าแผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
               4.1) มอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียน ในการสร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนในโรงเรียน 
เพ่ือให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
               4.2) บรรยายเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรอาเซียนในการประชุมครูผู้สอนโรงเรียนขยาย
โอกาส จ านวน 18 โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาครูจัดท าหน่วยการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
               4.3) มอบเอกสารการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
              4.4) เผยแพร่สื่อการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาเซียนระดับประถมศึกษาให้ทุกโรงเรียน 
               4.5) โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN  
กลุ่มเป้าหมายจ านวน  
               4.6) การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการปรับหลักสูตร การจัดแหล่งเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน  
               4.7) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาละ 1 โรงเรียนรวม 7 โรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
            (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้ครู จัดท าแผนการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
คิด (Thinking skills) การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (Communication - ICT) การท างานร่วมกัน 
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(Collaboration) และการเตรียมตัวเพ่ือเป็นพลโลก (Internationalization) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้พร้อมรับประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ดังนี้ 
               5.1) มอบเอกสารการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
               5.2) เผยแพร่สื่อการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาเซียนระดับประถมศึกษาให้ทุกโรงเรียน 
               5.3) การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ ตาม
โครงการวัฒนธรรมวิจัยในชั้นเรียน 
               5.4) การอบรมการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผล : 
หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
               5.5) ให้เอกสารแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียน
ชั้น ป.6 
               5.6) การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2012 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                              

        งานวิจัยในประเทศ                                                                                            
         ยุตติชน บุญเพศ และสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพ่ือความพร้อมใน   
การจัดการศึกษาเพ่ือการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชาในสถานศึกษาตามแนวชายแดน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 1) ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพ่ือการให้บริการทาง
การศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยด้านบุคลากรและด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบและด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง 2) 
ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพ่ือการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่ง
บริการทางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย การด าเนินการตามข้ันตอนแบบ DAPPA 
และการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัดความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ 
ด้านกฎระเบียบ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา 
         เฉลียว เถื่อนเภา (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานเตรียมความพร้อม                       
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาการด าเนินงานเตรียมความ

http://school.obec.go.th/wlg2/index.html
http://school.obec.go.th/wlg2/index.html
http://school.obec.go.th/wlg2/index.html
http://school.obec.go.th/wlg2/index.html
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พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) เปรียบเทียบการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียน ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  จากการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
โดยในภาพรวม การด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์
อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก 
         สมใจ กงเติม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความรู้และด้านทักษะกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมด้านเจตคติ อยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคณะ มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนไม่แตกต่างกัน 
         ดารา ใจดี และวิยุทธ์ จ ารัสพันธ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บุคลากรท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับปานกลางแต่การรับรู้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ อยู่ในระดับน้อย มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกเรื่อง ส าหรับแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน คือแนวทางการจัดการฝึกอบรมและ
แนวทางการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
         นพดล สุตันติวณิชย์กุล (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผล
การศึกษา พบว่า การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยด้านการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนจาก 3 ระดับ คือ มาก น้อย ไม่พร้อมหรือไม่เปิดสอนนั้น ส่วนใหญ่ในด้านหลักสูตรต่างๆ จะ
อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จะอยู่ในระดับมาก หรือในส่วนของความพร้อมในด้านการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อมการผลิตช่างฝีมือส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย
เช่นกัน ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทยมีนโยบายที่เน้นไปในด้านการผลิตช่างฝีมือหรือ
แรงงานฝีมือ (Skilled Labour) ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา จึงท าให้
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ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เน้นแรงงานระดับช านาญการ 
(Specialist) ซึ่งผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
         มุกดาวรรณ รักสัตย์มั่น (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของฝ่าย
วิชาการ เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมของฝ่ายวิชาการเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูที่มี
ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในการวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลจากบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี จ านวน 192 คน จ านวนนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาจ านวน 
3,450 คน ผลการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมของฝ่ายวิชาการการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนผู้ศึกษาเห็นว่าทุกส่วนงานของฝ่ายวิชาการมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนางานวิจัยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของด้านหลักสูตรและการใช้
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น 
         ราตรี สีงาม (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยการในวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ก็เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือศึกษาแนวทางการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจั งหวัดศรีสะ
เกษ ส าหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา 
ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ านวนทั้งสิ้น 105 คน
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 1) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
นโยบายของผู้บริหารโรงเรียนและด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนของความเห็นและระดับการด าเนินงานโดยภาพรวมทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก 
         เอกราช อะมะวัลย์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าศึกษาปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการศึกษาทางเอกสาร และท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในลักษณะวิเคราะห์เนื้อหา เครื่องมือวิจัยหลักที่ ใช้ คือ                      
แบบสัมภาษณ์จ านวน 3 แบบ ได้แก่ ส าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร
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โรงเรียน ครู – อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ส าหรับผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาต่อการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่  1) ปัจจัยด้านความเข้าใจ 2) 
ปัจจัยด้านศักยภาพบุคคล 3) ปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐาน 4) ปัจจัยด้านการเปิดเสรีการศึกษา 
 
         งานวิจัยต่างประเทศ  

Brown (2002) อ้างใน ธนะชัย มากพูน (2556: 46) ไดศ้ึกษาวิธีการสอนโดยใช้การวิจัย
ปฏิบัติการ โดยเน้นศึกษาการรับรู้ของครูเกี่ยวกับอิทธิพลข้อวิจัยปฏิบัติ ที่มีต่อ แนวความคิดในการ 
ปฏิบัติ และรับรู้ผลกระทบของความคิดดังกล่าวต่อการปฏิบัติการสอน  การศึกษาครั้งนี้ เป็น
การศึกษาการรับรู้ 4 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) บทบาทของครู (2) ความรู้ของครูเกี่ยวกับการสอน (3) การ
ปฏิบัติการสอน และ (4) ผลสะท้อนต่อการปฏิบัติการสอน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การ สัมภาษณ์  
การสังเกตในห้องเรียนและผลงานของครูและนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า  ครูมีการรับรู้ ในทั้ง 4 
ประเด็นเปลี่ยนแปลงไป การเข้าร่วมทุกขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ ท าให้ครูได้มีโครงสร้าง ในดา้น
วิธีการ ส าหรับการน าไปใช้และวิเคราะห์กระบวนการสอนและการเรียนรู้ ทั้งมีการก าหนด โครงสร้าง
ดังกล่าวช่วยชี้น าให้ครูได้เก็บรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนผลอย่างเป็น ระบบ จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรม ีความส าคัญอย่างมากต่อ
หนว่ยงานหรือองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กรเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ บรรลุผล
ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ บุคลากรเกิดความช านาญในการปฏิบัติงานและส าหรับในสถานศึกษาก็จะ
ท าให้เกิดผลดีต่อครูผู้สอนและผู้เรียน เพราะการเตรียมความพร้อมในดา้นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความช านาญในทักษะที่ส าคัญ จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ช่วยให้บุคลากรอันเป็นก าลังส าคัญ
ในการน าพาประเทศให้เจริญรุดหน้าในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ 

Roombaugh.(2001) อ้างใน จารุวรรณี แพร่ศรีสกุล (2556: 86) ได้ท าการศึกษาการเรียน
การสอนที่ดี พบว่าครูส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะช่วยให้เด็กท ากิจกรรมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะท าความเข้าใจเรื่องการยอมรับ การท า
ความเข้าใจ ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ครูก็เห็นว่าเด็กส่วนมากมีความสามารถที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติที่เด็กพบเองในชีวิตประจ าวัน เมื่อเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้และมีโอกาสแสวงหา
ประสบการณ์ ครูที่ดีจึงต้องแสวงหาวิธีการต่างๆมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
เด็ก ส่วนการเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนตั้งแต่อยู่ใน
ห้องเรียน 
         จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเตรียมพร้อมด้านการจัด
การศึกษาของไทย เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558"  ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว 
เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพ่ือความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ 
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ภายใต้การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน 
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยู่ใน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืนๆมีความ
เข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดังนั้นหากต้องการให้การบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สถานศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
กับการที่จะก้าวสู่การเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นบุคคลที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะน าพาองค์กรและนักเรียนไปสู่เป้าหมายการเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการส่งเสริมความเป็น
เยาวชนอาเซียนให้เกิดแก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

         1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

         3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

         4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากร 

         ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 18 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้าน

ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 2) โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 3) โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร      

4) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 5) โรงเรียนบ้านบวก 6) โรงเรียนอนุบาลวังดิน 7) โรงเรียนบ้านแม่เทย  

8) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 9) โรงเรียนวัดวังหลวง 10) โรงเรียนบ้านห้วยหละ 11) โรงเรียนบ้านม่วง

โตน 12) โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 13) โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 14) โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 15) 

โรงเรียนบ้านปวง 16) โรงเรียนวัดบ้านดง 17) โรงเรียนบ้านเวียงหนองล่อง 18) โรงเรียนบ้านปาง  

รวมทั้งสิ้น 18 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

         1. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

         เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) ซึ่งมีเนื้อหา

และรูปแบบดังนี้ 

         ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถานภาพของผู้ให้การสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์

ในต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด 

         ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามแสดงความคิดเห็นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของสถานศึกษา ความคิดเห็น

เกี่ยวกับอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของสถานศึกษา

และความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง/ความเด่นชัด/วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมความเป็นเยาวชน

อาเซียนในสถานศึกษา 

         2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

         ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

            1. ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกี่ยวกับ อาเซียน กฎบัตรอาเซียน  
อาเซียนศึกษา ความเป็นพลเมืองอาเซียน และการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายอาเซียน 
            2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับ นโยบายที่ 5 ปฏิญญาอาเซียน ด้าน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การพัฒนาเยาวชน เพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย และน านิยามเชิงปฏิบัติการมา

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

            3. น าแบบสอบถามฉบับร่าง ที่จัดท าขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้มี

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงทางโครงสร้างรวมทั้งการใช้ภาษาที่

เหมาะสม และพิจารณาความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องมือ เพ่ือแก้ไขปรับปรุง 

            4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน ได้แก่  
 1. ดร.เจตนา เมืองมูล ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 2. ดร.วิชากร ลังกาฟ้า ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
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 3.นายนิคม พรหมอนันต์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 4. นายนิรัญ เหลืองอร่าม ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหละ  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 5. นางปราณี ขัดทา ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

เพ่ือตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าแบบสัมภาษณ์ไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of Item–Objective 
Congruence: IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 139-140) โดยพิจารณาข้อค าถามที่มีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.95 
            5. น าแบบสัมภาษณม์าปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเมื่อปรับปรุงแก้ไข
แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
            6. จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือเตรียมเก็บข้อมูลในกลุ่มประชากรของการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ถึงโรงเรียน

ขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิค Delphi Forecasting  ดังนี้ 

   3.1 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ปากเปล่า เป็นการสื่อสารแบบ Two ways Communication 

โดยมีแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

ผู้วิจัยด าเนินการบันทึกเสียงโดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล หากมีข้อสงสัย หรือมีประเด็นที่น่าสนใจ

ในการลงรายละเอียดก็จะมีการซักถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของข้อมูล 

   3.2 ผู้วิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง 

ให้อิสระทางความคิดแก่ผู้ให้ข้อมูลในการตอบข้อค าถาม โดยก าหนดระยะเวลาในการส่งคืนแบบ

สัมภาษณ์ภายใน 1 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
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   3.3 ในการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะท าการอธิบายถึงประเด็นสัมภาษณ์และอาจ

สรุปให้ทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลรายอ่ืน 

   3.4 ถอดค าให้สัมภาษณ์ปากเปล่าเป็นรายบุคคล และน าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับคืนทั้งหมด

มาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 

   3.5 จ าแนกแบบสัมภาษณ์กับบันทึกถอดค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน เพ่ือ

เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

         1. วิเคราะห์สภาพทั่วไปของประชากรผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูลโดยใช้ 

ความถี่และค่าร้อยละ เสนอในรูปแบบตาราง 

         2. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  ด้วยเทคนิคการสรุปผลอย่าง

เป็นระบบ Content Analysis 

         3. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปและอธิบายผลตามวัตถุประสงค์ แล้วน าเสนอผล

การศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณา 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกับประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน
ทั้งสิ้น 18 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยขอเสนอล าดับขั้นตอนการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังสิ้น 18 คน ดังนี้ 
 

ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  บริบทของสนามที่ศึกษา 
 ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 3 สภาพการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 ตอนที่ 4   อุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

 
ตอนที่ 1 บริบทของสนามที่ศึกษา 
         ข้อมูลทั่วไปของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ 6 บ้านดอยก้อม 
ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
ครอบคลุม เขตพ้ืนที่บริการ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ อ าเภอทุ่งหัวช้าง และ อ าเภอ
เวียงหนองล่อง มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และ หน่วยตรวจสอบภายใน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ได้จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
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ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
            1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
               1.1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร 
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               1.2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
               1.3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               1.4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
            2) อ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  
               2.1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 
               2.2) วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
               2.3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
               2.4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               2.5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
              2.6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน  การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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               2.7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               2.8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2.9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               2.10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
               2.11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
               2.12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
         วิสัยทัศน์ 
         ภายในปี 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เป็นองค์กรหลักใน
การขับเคลื่อนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก 
         พันธกิจ 
         พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองสู่คุณภาพระดับสากล 
         เป้าประสงค์ 
         1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและมีความสามารถทาง
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกระดับ 
         2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         3.ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
         4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
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         5. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
         6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยที่เกื้อหนุน
ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
          นโยบายส าคัญเกี่ยวกับอาเซียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
         การด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ 
            (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งหน่วยงาน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการด าเนินการดังนี้ 
               1.1) ผู้บริหาร และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ของ สพป. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง และรองรับ
กับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
               1.2) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง และรองรับ
กับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
               1.3) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือการมีงานท า และการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ที่ 
400/2554 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 
               1.4) ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบสมาคมอาเซียนปี 2558 (ค.ศ. 2015) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพ่ือเป็น
แนวทางให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
               1.5) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด เพ่ือชี้แจง และสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
            (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดแผนพัฒนาก าลังคน (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) ให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลงในแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
               2.1) โครงการการพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
                  2.1.1) พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                  2.1.2) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษา 
สอดแทรกความรู้อาเซียน 
                  2.1.3) พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ฟัง พูดสื่อสารสัมพันธ์สู่อาเซียน 
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              2.2) กิจกรรมนิเทศติดตามการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN  
               2.3) ด าเนินการพัฒนานักเรียน และครูผู้สอน ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.4) นิเทศ ติดตามการจัดการบริหาร และการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
               2.5) ด าเนินการพัฒนานักเรียน และครูผู้สอน ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนงาน/โครงการภาษาอังกฤษปีงบประมาณ) 
ดังนี้ 
                  2.5.1) จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) ส าหรับนักเรียน ป.6 และ ม.3 
                  2.5.2) พัฒนา ศูนย์ PEER Center 
                  2.5.3) ค่ายวิชาการแบบเข้มครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป. 1-6 
                  2.5.4) ค่ายภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
                  2.5.5) จัดค่ายวิชาการแบบเข้มครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. 1-3 
                  2.5.6) ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
                  2.5.7) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  2.5.8) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 
                  2.5.9) การอบรมวิทยากรแกนน าการใช้สื่อส าเร็จรูป Teacher’s kit 
                  2.5.10) การจัดการอบรมขยายผลการใช้สื่อส าเร็จรูป Teacher’s kit 
                   2.5.11) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค 
                  2.5.12) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English 
Bilingual Education 
            (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 
เรื่องการด าเนินงาน เพ่ือรองรับ ASEAN และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้ 
               3.1) โครงการ การพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
               3.2) โครงการการจัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
               3.3) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ื อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้น การฟัง-พูด ในการติดต่อสื่อสาร  
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            (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้ครูจัดท าแผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
               4.1) มอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียน ในการสร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนในโรงเรียน 
เพ่ือให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
              4.2) บรรยายเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรอาเซียนในการประชุมครูผู้สอนโรงเรียนขยาย
โอกาส จ านวน 18 โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาครูจัดท าหน่วยการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
               4.3) มอบเอกสารการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
              4.4) เผยแพร่สื่อการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาเซียนระดับประถมศึกษาให้ทุกโรงเรียน 
              4.5) โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN  
กลุ่มเป้าหมายจ านวน  
               4.6) การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการปรับหลักสูตร การจัดแหล่งเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน  
               4.7) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาละ 1 โรงเรียนรวม 7 โรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
            (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้ครู จัดท าแผนการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
คิด (Thinking skills) การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (Communication - ICT) การท างานร่วมกัน 
(Collaboration) และการเตรียมตัวเพ่ือเป็นพลโลก (Internationalization) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้พร้อมรับประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ดังนี้ 
               5.1) มอบเอกสารการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
              5.2) เผยแพร่สื่อการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาเซียนระดับประถมศึกษาให้ทุกโรงเรียน 
              5.3) การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ ตาม
โครงการวัฒนธรรมวิจัยในชั้นเรียน 
               5.4) การอบรมการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผล : 
หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
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               5.5) ให้เอกสารแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียน
ชั้น ป.6 
              5.6) การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2012 
         โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 ประกอบด้วย 18 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 อ าเภอ ดังนี้ 
            (1) โรงเรียนในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย  
               1.1) โรงเรียนบ้านห้วยหละ 
               1.2) โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย  
               1.3) โรงเรียนบ้านม่วงโตน 
               1.4) โรงเรียนวัดวังหลวง 
            (2) โรงเรียนในเขตอ าเภอลี้ จ านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย   
               2.1) โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
               2.2) โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 
               2.3) โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 
               2.4) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 
               2.5) โรงเรียนบ้านบวก 
               2.6) โรงเรียนอนุบาลวังดิน 
               2.7) โรงเรียนบ้านแม่เทย 
               2.8) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 
               2.9) โรงเรียนบ้านปาง 
            (3) โรงเรียนในเขตอ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย   
               3.1) โรงเรียนบ้านปวง 
               3.2) โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 
               3.3) โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 
            (4) โรงเรียนในเขตอ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 
               4.1) โรงเรียนบ้านเวียงหนองล่อง 
               4.2) โรงเรียนวัดบ้านดง 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   รายละเอียด   จ านวน (คน)               ร้อยละ 
1.  เพศ 
     -  ชาย 
     -  หญิง 

 
16 
2 
 

 
88.88 
11.11 

2.  อายุ 
     -  39  ปี 
     -  40  ปี 
     -  41  ปี 
     -  46  ปี 
     -  50  ปี 
     -  51  ปี 
     -  52  ปี 
     -  53  ปี 
     -  54  ปี 
     -  55  ปี 

-  57  ปี     
-  59  ปี                                                                                                                                                                                     

 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 

 
5.55 
5.55 

11.11 
5.55 
5.55 
5.55 
5.55 

11.11 
11.11 
11.11 
16.66 
5.55 

3.  ต าแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ 
     -  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
18 
 

 
100.00 

4.  ประสบการณ์ในต าแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ 
     -  5 ปี 
     -  6 ปี   
     -  9 ปี 
     -  10 ปี 
     -  12 ปี  

-  14 ปี 
-  15 ปี 
-  17 ปี 

 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

 
16.66 
5.55 
5.55 

11.11 
5.55 
5.55 

11.11 
5.55 
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-  20 ปี 
-  24 ปี 
-  29 ปี 
-  31 ปี 

2 
2 
1 
1 
 

11.11 
11.11 
5.55 
5.55 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
     พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 88.88 ( 16 คน )  รองลงมา
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ( 2 คน ) 
 2. อายุ 
      พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนมากที่สุดมีอายุ 57 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.66 ( 3 คน) รองลงมา
ที่มีอายุ 41 ปี 53 ปี 54 ปี และ 55 ปี ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ( 2 คน )  และ
จ านวนน้อยที่สุดมีอายุ 39 ปี 40 ปี 46 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี และ 59 ปี ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 5.55 ( 1 คน ) 
 3. ต าแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 ( 18 คน )  
 5. ประสบการณ์ในต าแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ 
      พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนมากที่สุดมีประสบการณ์ 5 ปี คือ ร้อยละ 16.66 ( 3 คน) 
รองลงมามีประสบการณ์ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 24 ปี ซึ่งมีจ านวนเท่ากันคือ ร้อยละ 11.11 ( 2 คน )  
และจ านวนน้อยที่สุดมีประสบการณ์ 6 ปี 9 ปี 12 ปี 14 ปี 17 ปี 29 ปี และ 31 ปี ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน
คือ ร้อยละ 5.55 ( 1 คน ) 
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ตอนที่ 3  สภาพการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเปนนเยาวนนอาเซียนของ
สถานศึกษา ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

         3.1 การส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความเปนนเยาวนนอาเซียนของนักเรียน
ในสถานศึกษา ในด้านที ่1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
         ผู้บริหาร 1 : “ผมพยายามที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ที่เป็นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อาเซียน ได้แก่ สัญลักษณ์อาเซียน  ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน รวมทั้งรู้เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน
ของประเทศสมาชิกในอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 3 : “การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่เป็นข้อมูลที่ส าคัญของประเทศที่เป็น
สมาชิกในประคมอาเซียนนั้น ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ รู้เกี่ยวกับธงประจ าชาติ ค า
ทักทาย การแต่งกาย สกุลเงิน อาหารประจ าชาติ และที่ส าคัญยิ่งคือ การเรียนรู้ในสัญลักษณ์ของ
อาเซียน” 
         ผู้บริหาร 7 : “ผมได้ให้การส่งเสริมนักเรียนอยู่เสมอ ท าให้พวกเขา มีความรู้เรื่องของอาเซียน
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน จุดมุ่งหมายของ ๓ เสาหลักของประชาคม
อาเซียน รวมถึงสัญลักษณ์อาเซียนด้วย” 
         ผู้บริหาร 9 : “ความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อย่างแรก ก็คือ จุดมุ่งหมายของการก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน แล้วต้องอธิบายได้ถึงความส าคัญของการเกิด ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ด้วย” 
         ผู้บริหาร 11 : “นักเรียนในสถานศึกษาของผม สามารถบอกถึงการก าเนิดอาเซียนได้พอสังเขป 
บอกถึงสัญลักษณ์ของอาเซียนได้” 
         ผู้บริหาร 14 : “การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างสม่ าเสมอนั้น ท าให้พวก
เขา มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 15 : “ผมได้ให้ความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับจุดก าเนิดของประชาคม
อาเซียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกถึง ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกในอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 18 : “ผมให้การส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนในประเด็นที่เป็นความรู้พ้ืนฐานโดยทั่วๆไป ได้แก่ จุดประสงค์ของประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วย” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของเยาวนน
อาเซียน โดย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์
ของการก่อตั้งประนาคมอาเซียน ความส าคัญของ ๓ เสาหลักของประคมอาเซียน และสัญลักษณ์
ของอาเซียน 
 โดยมีสภาพการด าเนินงานทีส่่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในด้านที่ 1 “นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน” ดังต่อไปนี้ 
         ผู้บริหาร 1 : “ผมได้สอดแทรกหลักสูตรอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา แล้วมอบหมาย
ให้ครูผู้สอนน าไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และที่โรงเรียนได้มีห้อง
อาเซียนออนไลน์ด้วย” 
         ผู้บริหาร 4 : “การบูรณาการหลักสูตรอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา นั้น ส าหรับ
โรงเรียนของผม นอกจากจะสอดแทรกในรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระแล้ว ยังจัดเป็นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอีก เช่น มีชุมนุมรักษ์อาเซียน และมีการจัดค่ายอาเซียนด้วย” 
         ผู้บริหาร 5 : “ผมได้ร่วมกับคณะครูและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรอาเซียน
แล้วน ามาสอดแทรกเข้าในหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอนได้น าไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งได้พยายามจัดกิจกรรมเสริมหน้าเสาธงในตอนเช้า ได้แก่ การ
น าเสนอความรู้สู่อาเซียนประจ าวันอีกด้วย” 
         ผู้บริหาร 9 : “นอกจากการบูรณาการในการเรียนการสอนแล้ว ที่ส าคัญโรงเรียนได้พยายาม
จัดตกแต่งอาคารบริเวณโรงเรียนให้เป็นบรรยาการศของอาเซียน เช่น การประดับธงอาเซียนและธง
ประจ าชาติของประเทศสมาชิก รวมถึงการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างสม่ าเสมอ” 
         ผู้บริหาร 12 : “การจัดกิจกรรมเสริมพิเศษของโรงเรียนที่เคยท าอยู่เป็นประจ า นั้นก็คือ การ
จัดสัปดาห์อาเซียน โดยจะเปิดโอกาสให้ทั้งครูและนักเรียนได้จัดแสดงนิทรรศการ และมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 14 : “ทุกวันนี้ที่โรงเรียนของผม นอกจากจะบูรณาการในการเรียนการสอนแล้ว ยังมี
ชุมนุมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน และมีกิจกรรมเสียงตามสายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในทุกๆเช้า
ก่อนเข้าเรียน” 
         ผู้บริหาร 16 : “ครูผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอาเซียนใน
หลายสาระวิชา เช่น ในวันภาษาไทยที่ผ่านมาก็จัดให้มีการประกวดการเขียนเรียงความ เรื่อง อาเซียน
น่ารู้ การแข่งขันตอบค าถามน่ารู้เรื่องอาเซียน เป็นต้น” 
         ผู้บริหาร 17 : “โรงเรียนของผม จัดให้มีชุมนุมเยาวชนสู่อาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวและท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน บางครั้งก็จัดให้มีการทัศนศึกษาเพ่ือศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนต้นแบบอาเซียน” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ในส่วนของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียนเข้าไปในหลักสูต ร
สถานศึกษา ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ คือ บูรณาการในรายวินาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดท าเปนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท าเปนนกิจกรรมเสริม รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประนาคมอาเซียน 
         3.2 การส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความเปนนเยาวนนอาเซียนของนักเรียน
ในสถานศึกษา ในด้านที ่2 นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร 
         ผู้บริหาร 2 : “ในส่วนของการส่งเสริมทักษะการสื่อสารนี้ ตอนนี้โรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอยู่” 
         ผู้บริหาร 4 : “การส่งเสริมให้นักเรียนไดม้ีทักษะในการสื่อสาร นั้น ผมได้พยายามให้นักเรียนได้
เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้” 
         ผู้บริหาร 5 : “ทางโรงเรียนได้พยายามที่จะให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษากลางของอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 10 : “ภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐานในการติดต่อสื่อสารภายในประชาคม
อาเซียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับนักเรียนที่จะให้การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากกว่าภาษาอ่ืน” 
         ผู้บริหาร 12 : “นักเรียนในสถานศึกษาของผม มีความสนใจที่จะเรียนรู้และฝึกการพูด
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอยู่เสมอ” 
         ผู้บริหาร 14 : “การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสาร นั้นนอกจากภาษาอังกฤษที่
โรงเรียนได้ให้การส่งเสริมอยู่แล้ว ส าหรับภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านนั้นอาจมีการส่งเสริมใน
อนาคต” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของเยาวนน
อาเซียน โดย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันนี้ ที่เห็นได้นัด คือ นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใน้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว 
 โดยมีสภาพการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในด้านที่ 2 “นักเรียนมีทักษะ
ในการสื่อสาร” ดังต่อไปนี้ 
         ผู้บริหาร 1 : “ผมไดส้่งเสริมให้ครูได้จัดห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ โดยภายในห้องจะมีการตกแต่ง
และจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับภาษาอังกฤษรวมทั้งมีสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย” 
         ผู้บริหาร 3 : “การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาต่างประเทศนั่นก็คือภาษาอังกฤษ นั้น ได้ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้เน้นเรื่องการให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นอกจากนี้ ทาง
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โรงเรียนได้มีกิจกรรมพบเจ้าของภาษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้
เป็นเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิดด้วย” 
         ผู้บริหาร 8 : “ทางโรงเรียนได้พยายามที่จะให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เงินนอกงบประมาณจ้างครูต่างชาติ มาสอนพิเศษเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมที่โรงเรียนจัดให้มีกับนักเรียน” 
         ผู้บริหาร 9 : “นอกจากการเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยัง
พยายามจัดบรรยากาศท่ีจะเป็นการกระตุ้นความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โดยการติด
ป้ายชื่อห้องเรียน ,ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ไว้ตรงบริเวณท่ีนักเรียนพบเห็นบ่อย” 
         ผู้บริหาร 10 : “นักเรียนในสถานศึกษาของผม ได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น การน าเสนอภาษาอังกฤษวันละค าในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าก่อนเข้าเรียน การ
น าเสนอภาษาอังกฤษวันนี้ที่บอร์ดกิจกรรมหน้าห้องเรียน การประกวดร้องเพลงสากลในช่วงกิจกรรม
เที่ยงวันสันทนาการ” 
         ผู้บริหาร 18 : “การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสาร นั้นนอกจากภาษาอังกฤษที่
โรงเรียนได้ให้การส่งเสริมอยู่แล้ว ส าหรับภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ก็ได้มีการให้นักเรียนได้รู้ได้
ยินในส่วนของค าทักทายของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ในส่วนของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการมีทักษะภาษาอังกฤษ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีการจัดกิจกรรมเสริม ได้แก่ การน าเสนอ
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธงในตอนเน้าน่วงเข้าแถวก่อนเข้าเรียน กิจกรรมพบเจ้าของภาษา เปนนต้น 
รวมทั้ง การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
         3.3 การส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความเปนนเยาวนนอาเซียนของนักเรียน
ในสถานศึกษา ในด้านที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการใน้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์ 

ผู้บริหาร 2 : “ผมได้เน้นย้ าเรื่องของการให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการ
อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องอันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองที่สุด” 
         ผู้บริหาร 6 : “การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์นั้น จะต้องให้
นักเรียนมีพ้ืนฐานในการใช้ IT ที่ดีก่อน แล้วค่อยส่งเสริมให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ในการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง” 
         ผู้บริหาร 7 : “ต้องยอมรับว่า การใช้อินเตอร์เน็ต กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน นั้น แยก
ออกจากกันไม่ได้ ดังนั้นจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ IT แล้วค่อยเชื่อมโยง
ไปสู่การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ด้วย” 
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         ผู้บริหาร 10 : “ผมได้ให้ความส าคัญในการที่จะให้นักเรียนได้รู้จักคอมพิวเตอร์ คือ รู้จัก
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานเบื้องต้น รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา” 
         ผู้บริหาร 13 : “นักเรียนในสถานศึกษาของผม มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ(Projector) เป็นต้น” 
         ผู้บริหาร 15 : “การที่ผมได้ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้นั้น ท าให้พวกเขาสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาได้เป็นอย่างดี” 
         ผู้บริหาร 18 : “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ในโรงเรียนของผม สามารถใช้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็บเล็ต) ในการศึกษาหาความรู้ได้ดีพอสมควร” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของเยาวนน
อาเซียน โดย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความสามารถในการใน้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์ ได้แก่ นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT และมีความเข้าใจในการใน้ IT อย่าง
เกิดประโยนน์สูงสุด มีการใน้ IT เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
 โดยมีสภาพการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในด้านที่ 3 “มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์” ดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหาร 3 : “ผมได้ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นแก่นักเรียนมาโดยตลอด โดย
ได้ก าชับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความรู้และเอาใจใส่เกี่ยวกับการใช้ ITของนักเรียนอยู่เสมอ 
เพราะเป็นเรื่องจ าเป็นมากในปัจจุบัน” 
         ผู้บริหาร 4 : “การเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ นั้น ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ให้ความรู้ในขั้น
พ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์รวมถึง
การใช้งานในโปรแกรมพ้ืนฐานที่นักเรียนควรรู้ เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นต้น” 
         ผู้บริหาร 6 : “ทางโรงเรียนได้พยายามที่จะให้นักเรียนมีทักษะในด้านการใช้ IT เพ่ือการศึกษา 
โดยนอกจากการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนในชั่วโมงซ่อมเสริม ทั้งนี้จะต้องมีครูผู้สอนให้การดูแลและแนะน า
ด้วย” 
         ผู้บริหาร 8 : “ที่โรงเรียนจะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องโสตทัศนูปกรณ์ ไว้ให้บริการ
ส าหรับนักเรียน ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ” 
         ผู้บริหาร 12 : “ผมได้ส่งเสริมให้ครูได้บูรณาการในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใน
รายวิชาด้วย โดยให้นักเรียนได้รู้จักใช้ IT ในการท างานในรายวิชาต่างๆ เช่น การท าหนังสือเล่มเล็ก 
การพิมพ์รายงาน เป็นต้น” 
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         ผู้บริหาร 14 : “ในการเรียนการสอนในรายวิชาบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย นั้น ครู
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(แท็บเล็ต) ในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม” 
         ผู้บริหาร 15 : “ทุกวันนี้ที่โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการติดตั้ง
เครื่องปล่อยสัญญาณ Wifi ที่สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติม แต่ต้องมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าด้วย” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ในส่วนของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการมีความสามารถในการใน้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใน้ เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อการศึกษา ได้แก่ ใน้ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ใน้ในการท างานในรายวินาอ่ืนๆ โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
         3.4 การส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความเปนนเยาวนนอาเซียนของนักเรียน
ในสถานศึกษา ในด้านที ่4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนนพลเมืองอาเซียน 
         ผู้บริหาร 3: “นักเรียนในโรงเรียนของผม มีความสนใจที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน
อยู่เหมือนกัน” 
         ผู้บริหาร 4 : “นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็รับรู้ว่าในปี 2558 นี้ ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่
การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนแล้ว และพวกเขาก็จะได้กลายเป็นพลเมืองอาเซียนด้วย” 
         ผู้บริหาร 6 : “การตื่นตัวของนักเรียนในโรงเรียนกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น ได้
กระเตื้องขึ้นในปีที่ผ่านมานี้ จากนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนท าให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียนมากยิ่งขึ้น” 
         ผู้บริหาร 9 : “ผมดีใจที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
พวกเขาก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับอาเซียน มีความสุขในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของประเทศสมาชิก เช่น 
ชอบพูดค าทักทายของประเทศสมาชิก เป็นต้น” 
         ผู้บริหาร 11 : “นักเรียนในสถานศึกษาของผม มีความสนใจและตื่นตัวพอสมควรกับการที่พวก
เขาจะต้องกลายเป็นพลเมืองอาเซียนในปีหน้านี้” 
         ผู้บริหาร 12 : “การภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนนั้น ยากที่วัดได้ว่ านักเรียนมี
คุณลักษณะนี้มากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่สัมผัสได้ นักเรียนของผมในโรงเรียนส่วนใหญ่ ก็ตื่นตัวและมี
ความสุขดีกับการที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นอาเซียนและการเตรียมรับกับการเป็นพลเมืองอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 13 : “ผมได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศสมาชิก
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความชื่นชมและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของอาเซียนด้วยกัน” 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของเยาวนน
อาเซียน โดย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความภาคภูมิใจในความเปนนพลเมืองอาเซียน ได้แก่ 
นักเรียนมีความรู้สึกพึงพอใจกับการที่จะก้าวไปสู่การเปนนสมานิกของประนาคมอาเซียน 
 โดยมีสภาพการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในด้านที่ 4 “มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน” ดังต่อไปนี้ 
         ผู้บริหาร 1 : “การบูรณาการอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว เป็นการช่วยส่งเสริม
ให้ครูได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจและการตื่นตัวของนักเรียน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างสม่ าเสมอ” 
         ผู้บริหาร 2 : “การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกเกี่ยวกับอาเซียนใน
สาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ในสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ให้นักเรียนมีความสุขกับการวาดภาพระบายสี
เกี่ยวกับธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่จะเรียนรู้เรื่องราว
ทั่วไปของประเทศสมาชิกต่อไป” 
         ผู้บริหาร 4 : “การมีชุมนุมรักษ์อาเซียน และมีการจัดค่ายอาเซียนของโรงเรียน จะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยกัน” 
         ผู้บริหาร 9 : “การที่โรงเรียนมีการประดับธงอาเซียนและธงประจ าชาติของประเทศสมาชิก ก็
เป็นการช่วยให้นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสถึงความส าคัญของอาเซียน ซึ่ งส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นอาเซียนต่อไป” 
         ผู้บริหาร 10 : “การที่นักเรียนได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับสิ่งที่โรงเรียนได้ท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอช่วยให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” 
         ผู้บริหาร 12: “โรงเรียนได้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวและสนใจในความเป็นอาเซียน โดย
จัดสัปดาห์อาเซียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความภาคภูมิใจในการที่
จะต้องเป็นพลเมืองอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 14 : “ทางโรงเรียนได้พยายามที่จะให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน อันจะเป็นการกระตุ้นความตื่นตัวของการเป็นพลเมือง
อาเซียนของนักเรียนที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง” 
         ผู้บริหาร 17 : “ทางโรงเรียนได้พยายามที่จะให้นักเรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมเก่ียวกับอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 18 : “ผมสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้ว คิดว่าส่วนใหญ่มีความยินดีในการเป็น
พลเมืองอาเซียน เพราะจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนที่โรงเรียนได้จัดขึ้น พบว่า
นักเรียนมีความสุขและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี” 
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 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ในส่วนของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการมีความภาคภูมิใจในความเปนน
พลเมืองอาเซียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การสอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับ
อาเซียนเข้าไปในรายวินา และการจัดกิจกรรมเสริม รวมทั้งกิจกรรมนุมนุม 
         จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามนโยบายส่งเสริมความเป็น
เยาวชนอาเซียนของ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของ
เยาวชนอาเซียน โดยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน ความส าคัญของ ๓ เสาหลักของประคมอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน ซึ่งใน
ส่วนของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการบูรณาการ
หลักสูตรอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ คือ บูรณาการใน
รายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท าเป็นกิจกรรมเสริม 
รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในส่วนของการส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะของเยาวชนอาเซียน โดย ให้มีทักษะในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันนี้ ที่เห็นได้ชัด คือ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ซึ่งในส่วนของการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการมี
ทักษะภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีการจัดกิจกรรมเสริม 
ได้แก่ การน าเสนอภาษาอังกฤษหน้าเสาธงในตอนเช้าช่วงเข้าแถวก่อนเข้าเรียน กิจกรรมพบเจ้าของ
ภาษา เป็นต้น รวมทั้ง การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับการส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะของเยาวชนอาเซียน โดย ให้นักเรียนได้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT และมีความเข้าใจในการ
ใช้ IT อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช้ IT เพ่ือการศึกษาค้นคว้า ซึ่งในส่วนของการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ( IT) เพ่ือการศึกษา ได้แก่ ใช้ค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน ใช้ในการท างานในรายวิชาอ่ืนๆ โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มี ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องโสตทัศนูปกรณ์ และบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของ
เยาวชนอาเซียน โดยให้นักเรียนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน ได้แก่ นักเรียนมี
ความรู้สึกพึงพอใจกับการที่จะก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาการมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และ
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กิจกรรมเสริม ได้แก่ การสอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนเข้าไปในรายวิชา และการจัดกิจกรรม
เสริม รวมทั้งกิจกรรมชุมนุมด้วย 
 

ตอนที่ 4  อุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเปนนเยาวนน 
อาเซียนของสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
         4.1 อุปสรรคในการส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความเปนนเยาวนนอาเซียน
ของนักเรียนในสถานศึกษา ในด้านที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
         ผู้บริหาร 1 : “ครูส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
ครูที่รับผิดชอบสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องมีความรู้และความเข้าใจในอาเซียน
มากกว่านี้” 
         ผู้บริหาร 3 : “ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กนักเรียน หากครูมีความรู้
ในเรื่องอาเซียนมากกว่านี้ก็จะท าให้ถ่ายทอดแก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น” 
         ผู้บริหาร 5 : “ผมคิดว่าปัญหาหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร คือ การ
ด าเนินงานอย่างเอาจริงเอาจังของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคน” 
         ผู้บริหาร 7 : “งบประมาณในการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆยังไม่เพียงพอ” 
         ผู้บริหาร 11 : “สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับจัดสรรมานั้น ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน” 
         ผู้บริหาร 12 : “นักเรียนยังขาดโอกาสในการแสดงออกทางด้านอาเซียน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน” 
         ผู้บริหาร 15 : “การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียน ยังขาดความต่อเนื่องและการ
ท าอย่างจริงจัง” 
         ผู้บริหาร 17 : “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกในรายวิชา นั้น ในบางครั้งดู
เหมือน ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอาเซียน” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่พบอุปสรรคในด้านนี้ คือ ครูมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน
น้อย เวทีแสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนมีน้อย สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนยังไม่เพียงพอ งบประมาณในการด าเนินงานยังไม่เพียงพอ และขาดความร่วมมือเอาใจใส่
อย่างจริงจังของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 โดยมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคในการด าเนินงานอันจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านที่ 1 “นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน” ดังกล่าวนี้ 
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         ผู้บริหาร 1 : “ควรมีการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเกี่ยวกับ
อาเซียนแก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง” 
         ผู้บริหาร 3 : “ควรระดมทรัพยากรทั้งบุคคลและงบประมาณให้เพียงพอในการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน” 
         ผู้บริหาร 5 : “ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอย่างจริงจัง” 
         ผู้บริหาร 7 : “ควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ด้านอาเซียนมากขึ้น โดยการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมจากเอกสารหรืออินเตอร์เน็ต รวมทั้งจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร” 
         ผู้บริหาร 11 : “ควรมีการประสานงานกับโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนในเครือข่ายอาเซียน
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน” 
         ผู้บริหาร 12 : “ควรจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นเยาวชนอาเซียนของนักเรียน” 
         ผู้บริหาร 15 : “ครูผู้สอนควรมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอาเซียนอย่าง
เป็นระบบและทันสมัย” 
         ผู้บริหาร 17 : “ควรเปิดโอกาสให้ครูได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาเน้นเรื่องอาเซียน 
เช่น โรงเรียน Sister School เป็นต้น” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ว่า ควรพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ความเข้าใจในอาเซียนมากขึ้น ประนุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนี้แจงและท า
ความเข้าใจ จัดหางบประมาณเพิ่มเติมในการซื้อหรือผลิตสื่ออาเซียน มีการประสานแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียน 
         4.2 อุปสรรคในการส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความเปนนเยาวนนอาเซียน
ของนักเรียนในสถานศึกษา ในด้านที่ 2 นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร 
         ผู้บริหาร 2 : “ปัญหาที่ส าคัญตอนนี้ของโรงเรียน คือ การขาดแคลนครูที่จบเอกวิชา
ภาษาอังกฤษโดยตรง เพราะทุกวันนี้ได้อาศัยครูที่มีความสนใจที่จะสอนภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้นเอง” 
         ผู้บริหาร 3 : “การที่นักเรียนแต่ละคนมีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ก็เป็น
ปัญหาในการเรียนรู้ในขั้นของการสื่อสารได้ด้วยเหมือนกัน” 
         ผู้บริหาร 5 : “ครูที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ส่วนใหญ่น่าจะเป็นครูที่ไม่ได้จบเอกวิชามา
โดยตรง รวมทั้งโรงเรียนของผมด้วย จึงค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่ในจุดนี้” 
         ผู้บริหาร 8 : “ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านก็ส าคัญที่จะต้องเรียนรู้ เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า 
เป็นต้นแต่ก็เป็นเรื่องท่ียากกับการที่จะหาวิทยากรหรือครูต่างชาติเข้ามาสอนภาษาเหล่านั้น” 
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         ผู้บริหาร 10 : “การปูพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษหากไม่ได้รับการเอาใจใส่มาตั้งแต่ต้นและ
ต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการฝึกฝน ท าให้มี พ้ืนฐานในการสื่อสารไม่ดี
เท่าท่ีควร” 
         ผู้บริหาร 12 : “ผมคิดว่า ปัญหาหลักก็คือ การที่โรงเรียนไม่ได้มีครูหรือวิทยากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านสมาชิก จึงท าให้ทุกวันนี้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะเพ่ือ
การสื่อสารเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียว” 
         ผู้บริหาร 13 : “ทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาครูต่างชาติที่จะมาสอนภาษา
อ่ืนที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ” 
         ผู้บริหาร 14 : “ภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐานในการติดต่อสื่อสารภายในประชาคม
อาเซียน รวมทั้งภาษาของเพ่ือนบ้านใกล้เคียงด้วย แต่การหาครูหรือผู้ที่จะมาสอนภาษาของเพ่ือนบ้าน
นั้นยังท าได้ยากอยู่” 
         ผู้บริหาร 15 : “ต้องยอมรับว่าปัจจุบันโรงเรียนได้มีการพัฒนานักเรียนในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แต่สิ่งที่เป็นปัญหาส าหรับการพูดสื่อสารก็คือ นักเรียนมีองค์ความรู้
พ้ืนฐานด้านภาษาน้อย ท าให้การสื่อสารได้ยังค่อนข้างไม่ชัดเจน” 
         ผู้บริหาร 18 : “การขาดแคลนครูที่จะมาสอนภาษาจีน ภาษาอ่ืนๆของประเทศเพ่ือนบ้าน
สมาชิก นั้นยังท าได้ยากอยู่” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสาร 
นั้นยังมีอุปสรรคอยู่หลายประการ ได้แก่ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษน้อย การขาด
แคลนครูที่จบเอกวินาภาษาอังกฤษหรือครูผู้มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการขาดแคลน
ครูหรือวิทยากรที่มีความรู้ด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในประนาคมอาเซียน 
 โดยมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคในการด าเนินงานอันจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านที่ 2 “นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร” ดังกล่าวนี้  
         ผู้บริหาร 2 : “ผมคิดว่าโรงเรียนควรได้รับการจัดสรรอัตราของครูที่จบทางด้านสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษโดยตรง” 
         ผู้บริหาร 3 : “หากโรงเรียนใดที่ไม่มีครูที่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษหรือครูต่างชาติซึ่งเป็นเข้า
ของภาษา นั้น ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูต่างชาติ” 
         ผู้บริหาร 5 : “ควรส่งเสริมให้ครูที่ขาดความถนัดในด้านการสอนภาษาอังกฤษ ให้อาศัยสื่อการ
สอนเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยประกอบการสอนแก่นักเรียน” 
         ผู้บริหาร 8 : “ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนด้านภาษาอังกฤษที่ทันสมัย
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” 
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         ผู้บริหาร 10 : “ควรจัดให้มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งอาศัย
วิทยากรที่เป็นครูเอกวิชาภาษาอังกฤษในเครือข่ายสถานศึกษาเดียวกัน” 
         ผู้บริหาร 12 : “ควรจะมีการส่งเสริมและสร้างความคุ้นเคยในด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ตั้งแต่ระดบัปฐมวัย โดยครูผู้สอนที่มีความถนัดด้านภาษาโดยตรง” 
         ผู้บริหาร 13 : “ควรมีการระดมทุนในการจัดจ้างครูเจ้าของภาษามาให้ความรู้และทักษะการ
สื่อสารแก่นักเรียนโดยตรง” 
         ผู้บริหาร 14 : “ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้และเทคนิคใหม่ๆใน
การสอนภาษาอังกฤษ” 
         ผู้บริหาร 15 : “ควรมีการน าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สอนด้วย เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน” 
         ผู้บริหาร 18 : “ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการฝึกฝนให้
มีทักษะเพ่ือการสื่อสารแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง” 

ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดหาครูผู้สอนที่มีความถนัด
โดยตรงในด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน โดยขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือระดมทุนจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อจัดจ้างครูพิเศษใน
สาขาวินาดังกล่าว ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวินาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนสมัยใหม่ มีการน าเอาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใน้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง นับตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในระดับ
ปฐมวัย 
         4.3 อุปสรรคในการส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความเปนนเยาวนนอาเซียน
ของนักเรียนในสถานศึกษา ในด้านที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการใน้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์ 
         ผู้บริหาร 1 : “การเข้าไปใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน มักพบปัญหาว่า
นักเรียนบางคนแอบเข้าไปใช้ในเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสม” 
         ผู้บริหาร 2 : “ที่โรงเรียนของผมยังพบปัญหาในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต ยังไม่แรงพอ 
บางครั้งก็ท าให้ติดๆขัดๆในการใช้งาน” 
         ผู้บริหาร 4 : “ความไม่เพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังเป็นปัญหาส าหรับที่โรงเรียน” 
         ผู้บริหาร 5 : “ผมคิดว่า การขาดแคลนครูผู้สอนเอกคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน ยังเป็นปัญหาที่
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนอยู่” 
         ผู้บริหาร 7 : “นักเรียนยังมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานน้อย” 
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         ผู้บริหาร 10 : “การที่ครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีนั้น ท าให้ไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เท่าที่ควร ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี” 
         ผู้บริหาร 11 : “ครูที่สูงวัยนั้น มักขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน” 
         ผู้บริหาร 13 : “จ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน” 
         ผู้บริหาร 14: “การเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
ของนักเรียน นั้น ในบางครั้งยังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน” 
         ผู้บริหาร 15 : “ปัญหาที่พบในปัจจุบันในโรงเรียนของผม คือ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ไม่ได้จบ
ตรงตามเอก และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยแรง” 
         ผู้บริหาร 16: “ความไม่สม่ าเสมอและไม่ต่อเนื่องของการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพานั้น เนื่องจากครูไม่มีความถนัด ใน
การใช้งาน” 
         ผู้บริหาร 17 : “การใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอ่ืน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น 
ส่วนใหญ่แล้วครูยังเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ เพราะความเกรงว่าจะเสียหายใน
อุปกรณ์นั้นๆ” 
         ผู้บริหาร 18 : “เครื่องพิมพ์ที่โรงเรียนยังมีไม่เพียงต่อการใช้งานของนักเรียน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้ประสบปัญหาดังกล่าวนี้ คือ การขาดการดูแลให้ค าแนะน า
อย่างใกล้จากครูผู้สอน ท าให้นักเรียนมีโอกาสเข้าไปใน้อินเตอร์เน็ตในเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสม ความ
ไม่พร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความไม่เพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนขาด
ทักษะในการใน้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคในการด าเนินงานอันส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านที่ 3 “มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์” ดังกล่าวนี้ 
         ผู้บริหาร 1 : “ครูควรอยู่ด้วยกับนักเรียนเ พ่ือคอยให้ค าแนะน าและชี้แนะในการใช้
อินเตอร์เน็ต” 
         ผู้บริหาร 4 : “ควรเสนอขอรับงบประมาณในการรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด รวมทั้งระดมทุนนอกงบของทางราชการ ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักเรียนต่อไป” 
         ผู้บริหาร 5 : “ควรขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองจากหน่วยงานอื่น” 
         ผู้บริหาร 7 : “ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ” 
         ผู้บริหาร 10 : “ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์กันทุกคน” 



64 

 

         ผู้บริหาร 11 : “ควรส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์” 
         ผู้บริหาร 13 : “ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ” 
         ผู้บริหาร 14: “การเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนในการให้ค าแนะน าในการเข้าไปสืบค้นหา
ความรู้ในอินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธีนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง” 
         ผู้บริหาร 15 : “ควรต้องมีการประสานงานกับบริษัททีโอที จ ากัด อยู่ตลอด” 
         ผู้บริหาร 16: “ส าหรับครูผู้สอนในชั้นประถมศึกษาตอนต้นนั้น ที่ไม่ค่อยมีความถนัดในด้าน IT 
นี้ ก็ควรจะจัดครูผู้สอนในวิชาคอมพิวเตอร์หรือครูผู้สอนที่มีความถนัดเข้าไปช่วยเหลือดูแลร่วมกัน” 
         ผู้บริหาร 18 : “ควรจัดหาเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอ เพราะหากท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับ
คอมพิวเตอร์แล้ว ไม่สามารถเห็นผลงานของตนเองได้ ก็จะไม่ช่วยกระตุ้นความสนใจในการใช้
เทคโนโลยีได้เลย” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
และทักษะในด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มี
ความพร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใน้IT อย่างสร้างสรรค์ โดยการ
ดูแลเอาใจใส่ของครูอย่างใกล้นิดและสม่ าเสมอ 
         4.4 อุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่ความ
เปนนเยาวนนอาเซียนของนักเรียนในสถานศึกษา ในด้านที่ 4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เปนนพลเมืองอาเซียน 
         ผู้บริหาร 1: “นักเรียนบางส่วนก็มีท่ียังไม่ตื่นตัวหรือยังมองไม่เห็นความส าคัญในจุดนี้” 
         ผู้บริหาร 2 : “ผมคิดว่ายังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมืองอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 4 : “การตื่นตัวของนักเรียนในโรงเรียนตอนนี้ อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจค าว่า
พลเมืองอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 6 : “การแสดงถึงความภูมิใจในพลเมืองอาเซียนของนักเรียนนี้ ค่อนข้างวัดได้ยาก” 
         ผู้บริหาร 10 : “นักเรียนในสถานศึกษาของผม บางส่วนก็ยังมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พึงพอใจในการเป็นพลเมืองอาเซียนได้ไม่ชัดเจน” 
         ผู้บริหาร 12 : “การภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนนั้น ยากที่วัดได้ว่านักเรียนมี
คุณลักษณะนี้มากน้อยแค่ไหน แต่เท่าท่ีสัมผัสได้ นักเรียนบางส่วนก็ยังไม่ชัดเจนในสิ่งนี้” 
         ผู้บริหาร 15 : “การท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนนั้น เป็นสิ่ง
ที่ท าได้ค่อนข้างยากและไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า จากการบอกเล่าอย่างไม่เปนนทางการและการ
พบเห็นด้วยตนเองเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ เนื่องจากการสร้างความภาคภูมิใจใน
ความเปนนพลเมืองอาเซียนแก่นักเรียน เปนนสิ่งที่ต้องอาศัยประบวนการและกระบวนการเรียนรู้
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หลายอย่าง อันจะน่วยให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว และถือเปนนสิ่งที่บ่งบอกได้ยากว่า
นักเรียนเกิดคุณลักษณะนี้มากน้อยเพียงไร 
 โดยมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคในการด าเนินงานอันจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านที่ 4 “มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน” ดังกล่าวนี้ 
         ผู้บริหาร 1: “ควรจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 2 : “ผมคิดว่า โรงเรียนจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง” 
         ผู้บริหาร 4 : “ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลเมืองอาเซียนแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ชัดเจน” 
         ผู้บริหาร 6 : “ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่เด่นชัดเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมเกี่ยวกับอาเซียนด้วย” 
         ผู้บริหาร 10 : “การน านักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบอาเซียน อาจช่วยกระตุ้นความ
สนใจแก่นักเรียน ให้ตื่นตัวกับการเป็นพลเมืองอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 12 : “การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนอย่างมีความสุข 
จะช่วยท าให้พวกเขามีความพึงพอใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน” 
         ผู้บริหาร 15 : “การท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนนั้น ต้อง
อาศัยความจริงใจในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง” 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะค่อนข้างตรงกันว่า ทางโรงเรียนควร
จัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นความเปนนเยาวนนอาเซียนอย่างเปนนระบบ มีความนัดเจนในการด าเนิน
กิจกรรมแต่ละอย่างให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน 
         จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายส่งเสริมความเป็น
เยาวชนอาเซียนของ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า อุปสรรคในการส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะของเยาวชนอาเซียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน นั้น พบว่า ครูมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนน้อย เวทีแสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนมีน้อย สื่อการเรียน
การสอนเกี่ยวกับอาเซียนยังไม่เพียงพอ งบประมาณในการด าเนินงานยังไม่เพียงพอ และขาดความ
ร่วมมือเอาใจใส่อย่างจริงจังของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ ว่า ควรพัฒนาครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในอาเซียนมากขึ้น ประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจ จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมในการซื้อหรือผลิตสื่ออาเซียน มีการประสาน
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียน ในส่วนของอุปสรรคในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะใน
การสื่อสาร นั้นยังมีอุปสรรคอยู่หลายประการ ได้แก่ นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานของภาษาอังกฤษน้อย 
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การขาดแคลนครูที่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษหรือครูผู้มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการขาด
แคลนครูหรือวิทยากรที่มีความรู้ด้านภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน จากอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร นี้ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควร
จัดหาครูผู้สอนที่มีความถนัดโดยตรงในด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือระดมทุนจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
เพ่ือจัดจ้างครูพิเศษในสาขาวิชาดังกล่าว ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนสมัยใหม่ มีการน าเอาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง นับตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยด้านภาษาอังกฤษแก่
นักเรียนในระดับปฐมวัย ส าหรับอุปสรรคปัญหาในการส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้ ขาดการดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้จากครูผู้สอน ท าให้
นักเรียนมีโอกาสเข้าไปใช้อินเตอร์เน็ตในเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสม ความไม่พร้อมของสั ญญาณ
อินเตอร์เน็ต ความไม่เพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าวว่า ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และ
ทักษะในด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีความ
พร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้IT อย่างสร้างสรรค์ โดยการดูแลเอาใจ
ใส่ของครูอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ และอุปสรรคในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
อาเซียนแก่นักเรียน นั้น ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน จากการบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการและการพบ
เห็นด้วยตนเอง ได้พบอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ เนื่องจากการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น
พลเมืองอาเซียนแก่นักเรียน เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประบวนการและกระบวนการเรียนรู้หลายอย่าง อัน
จะช่วยให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว และถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ยากว่านักเรียนเกิดคุณลักษณะนี้
มากน้อยเพียงไร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ให้ข้อเสนอแนะค่อนข้างตรงกันว่า ทางโรงเรียนควร
จัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นเยาวชนอาเซียนอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนในการด าเนิน
กิจกรรมแต่ละอย่างให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

         การวิจัย เรื่องการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
และเพ่ือศึกษาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 โดยใช้ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสรุปผลอย่างเป็นระบบ (Content Analysis) เขียน
รายงานในรูปแบบเชิงพรรณนา  ผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
         ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  โดยรวมแล้วพบว่า มีการส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคม
อาเซียน ความส าคัญของ ๓ เสาหลักของประคมอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน โดยได้มีการบูร
ณาการหลักสูตรอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ คือ บูรณาการ
ในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดท าเป็นกิจกรรม
เสริม รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
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 1.2 นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่า ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะใน
การสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันนี้ ที่เห็นได้ชัด คือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว โดยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการมีทักษะภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีการจัดกิจกรรมเสริม ได้แก่ การน าเสนอภาษาอังกฤษ
หน้าเสาธงในตอนเช้าช่วงเข้าแถวก่อนเข้าเรียน กิจกรรมพบเจ้าของภาษา เป็นต้น รวมทั้ง การจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 1.3 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่า ได้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ นักเรียน
ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT และมีความเข้าใจในการใช้ IT อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช้ IT 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ่ือการศึกษา ได้แก่ ใช้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน ใช้ในการ
ท างานในรายวิชาอ่ืนๆ โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้อง
โสตทัศนูปกรณ ์
 1.4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน โดยรวมแล้ว ได้ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีความรู้สึกพึงพอใจกับการที่จะก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน โดยได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาการมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริม ได้แก่ การสอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนเข้าไปในรายวิชา และการจัดกิจกรรม
เสริม รวมทั้งกิจกรรมชุมนุม 
 2. อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 ผลการวิจัยดังนี้ 
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน  โดยรวมแล้วพบอุปสรรคว่า ครูยังมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนน้อย เวทีแสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนมีน้อย สื่อการเรียน
การสอนเกี่ยวกับอาเซียนยังไม่เพียงพอ งบประมาณในการด าเนินงานยังไม่เพียงพอ และขาดความ
ร่วมมือเอาใจใส่อย่างจริงจังของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 จึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคว่า ควรพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยข้องให้มี
ความรู้ความเข้าใจในอาเซียนมากขึ้น ประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและท าความเข้า ใจ 
จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมในการซื้อหรือผลิตสื่ออาเซียน มีการประสานแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ให้แก่นักเรียน 
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2.2 นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร นั้นโดยภาพรวมแล้วยังมีอุปสรรคอยู่หลายประการ ได้แก่ 
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษน้อย การขาดแคลนครูที่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษหรือครูผู้มี
ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการขาดแคลนครูหรือวิทยากรที่มีความรู้ด้านภาษาของประเทศ
เพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน 

จึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคว่า ควรจัดหาครูผู้สอนที่มีความถนัดโดยตรงใน
ด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือระดมทุนจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา เพ่ือจัดจ้างครูพิเศษในสาขาวิชาดังกล่าว 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเทคนิคการสอนสมัยใหม่ มีการ
น าเอาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
นับตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในระดับปฐมวัย 
 2.3 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งโดยรวมแล้ว 
พบอุปสรรคเกี่ยวกับ การขาดการดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้จากครูผู้สอน ท าให้นักเรียนมีโอกาสเข้า
ไปใช้อินเตอร์เน็ตในเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสม ความไม่พร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความไม่เพียงพอ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคว่า ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และ
ทักษะในด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีความ
พร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้IT อย่างสร้างสรรค์ โดยการดูแลเอาใจ
ใส่ของครูอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
 2.4 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน โดยภาพรวมยังพบอุปสรรค 
ได้แก่ การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนแก่นักเรียน เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประบวน
การและกระบวนการเรียนรู้หลายอย่าง อันจะช่วยให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว และถือเป็นสิ่งที่
บ่งบอกได้ยากว่านักเรียนเกิดคุณลักษณะนี้มากน้อยเพียงไร 
 จึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับอุปสรรคว่า ควรจัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นความเป็น
เยาวชนอาเซียนอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละอย่างให้สอดคล้องกับ
สภาพและบริบทของโรงเรียน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีประเด็นส าคัญที่
น ามาอภิปราย ดังนี้ 
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สภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
พบว่า มีลักษณะที่ก้าวไปอย่างช้าๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายเกี่ยวกับอาเซียนศึกษายังไม่ชัดเจน 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้สถานศึกษาที่อยู่
ห่างไกลจากส่วนกลางของจังหวัดยังขาดความตระหนักถึงความพร้อมในการรองรับการเปิดประตูสู่
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทั้งการปฏิรูปการบริหาร 
การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brown (2002) อ้างใน ธนะชัย  มากพูน (2556: 46) ที่ได้ศึกษาถึง
วิธีการสอนโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ โดยเน้นศึกษาการรับรู้ของครูเกี่ยวกับอิทธิพลข้อวิจัยปฏิบัติ ที่มี
ต่อ แนวความคิดในการ ปฏิบัติ และรับรู้ผลกระทบของความคิดดังกล่าวต่อการปฏิบัติการสอน  
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรมี ความส าคัญอย่างมากต่อหน่วยงานหรือองค์กร 
เพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
บุคลากรเกิดความช านาญในการปฏิบัติงานและส าหรับในสถานศึกษาก็จะท าให้เกิดผลดีต่อครูผู้สอน
และผู้เรียน เพราะการเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในทักษะ
ที่ส าคัญ จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ช่วยให้บุคลากรอันเป็นก าลังส าคัญในการน าพาประเทศให้เจริญ
รุดหน้าในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ประกอบกับ เอกราช  อะมะวัลย์ (2554: บทคัดย่อ) 
ได้ท าศึกษาปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเป็นงานวิจั ยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ่งพบว่ามีผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน คือ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาต่อ
การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความเข้าใจ 2) ปัจจัยด้านศักยภาพบุคคล 3) 
ปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐาน    4) ปัจจัยด้านการเปิดเสรีการศึกษา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 พบว่า อุปสรรคในการด าเนินงานของผู้บริหารส่วนใหญ่ คือ การขาดแคลน
ครูหรือบุคลากรที่มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมความเป็น
เยาวชนอาเซียนแก่นักเรียน ส่วนข้อเสนอแนะก็สอดคล้องกับอุปสรรค ซึ่งพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่นั้น ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอขออัตราก าลังครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษและผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา แต่อย่างไรนั้นการได้รับจัดสรร
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อัตราก าลังคนในสาขาวิชาที่เสนอขอ น่าจะยังมีข้อจ ากัดเก่ียวกับความไม่เพียงพอของอัตราก าลังคนใน
สาขาวิชาที่ต้องการดังกล่าวของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะจัดสรรอัตราให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ ควรมี
การส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนต้นแบบอาเซียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดารา  ใจดี และวิยุทธ์  จ ารัสพันธ์ (2555: บทคัดย่อ) ซึ่งได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
บุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง ส าหรับแนวทาง
ที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน คือแนวทางการจัดการฝึกอบรม
และแนวทางการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบกับมุกดาวรรณ  รักสัตย์มั่น (2555: บทคัดย่อ) 
ก็ได้ศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของฝ่ายวิชาการ เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งพบว่าโดย
ภาพรวมของฝ่ายวิชาการการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนผู้ศึกษาเห็นว่าทุกส่วนงาน
ของฝ่ายวิชาการมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยให้ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของด้านหลักสูตรและการใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1) ควรส่งเสริมให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 มีด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาเซียน
ศึกษา โดยการประชุม การอบรมสัมมนาตลอดจนการศึกษาดูงาน 
   3) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการส ารวจความต้องการเก่ียวกับอัตราก าลังคนของสถานศึกษา 
เพ่ือท าการเสนอขอจัดสรรอัตราต าแหน่งจากส่วนกลางต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรศึกษาการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่ใช่  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
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   2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีต่อการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

1.ดร.เจตนา   เมืองมูล ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

ที่อยู่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

65/2 หมู่ 4 ต. ต้นธง อ. เมืองล าพูน จ. ล าพูน 51000 

2.ดร.วิชากร  ลังกาฟ้า ต าแหน่ง       ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

ที่อยู่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

65/2 หมู่ 4 ต. ต้นธง อ. เมืองล าพูน จ. ล าพูน 51000 

3.นายนิคม  พรหมอนันต์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว 

          ที่อยู่    โรงเรียนบ้านเหล่ายาว  หมู่ที่ 3 ต าบลเหล่ายาว  

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 51130 

4.นายนิรัญ  เหลืองอร่าม ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหละ 

ที่อยู่    โรงเรียนบ้านห้วยหละ 138 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าพลู 

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 51130 

5.นางปราณี  ขัดทา ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ(สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

ที่อยู่    โรงเรียนบ้านแม่หาด 144 หมู่ที่ 6 ต าบลป่าพลู  

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 51130 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง  

การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

**************************** 
ตอนที่ 1  การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้การสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์

ในต าแหน่ง และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา 

          ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการ

ส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนตามการมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองอาเซียน ได้แก่   )1มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  )2  มีทักษะในการสื่อสาร  )3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างสร้างสรรค์  )4มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน 

          ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนตามการมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของ

พลเมืองอาเซียน ได้แก่   )1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  )2  มีทักษะในการสื่อสาร  )3  มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์   )4มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง

อาเซียน 

ตอนที่ 1  การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน  

เพศ.............................. อายุ................................ป ี

ประสบการณ์ในต าแหน่ง..............................................ปี 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา…………………….ปี 

หน่วยงาน ..............................................................................................  

เวลาเริ่มต้นสัมภาษณ์ ...................................วันที่...........................................  
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ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการ

ส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนตามการมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน ได้แก่   )1มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  )2  มีทักษะในการสื่อสาร  )3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  )4มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน 

วัตถุประสงค์ข้อ 1 : เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 

เขต 2 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแบบอิสระ  ตอบข้อค าถามแบบมีโครงสร้างดังนี้ 

สภาพการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของสถานศึกษา 
 -ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนสู่
ความเป็นเยาวชนอาเซียนของนักเรียนในสถานศึกษาของท่านในด้านต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้าง 
ข้อที่ 1 ด้านที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 

-ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง  
-สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ท่านส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวในด้านที่ 

1 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง  
ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 -ท่านได้บูรณาการหลักสูตรอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 
ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 -ท่านส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดรับกับหลักสูตรอาเซียนใน
ลักษณะใด 
ประเด็นที ่3 นอกจากการสอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
อาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านมีกิจกรรมหรือรูปแบบอื่นใดเพ่ิมเติมที่ส่งเสริม
ความเป็นอาเซียนของเยาวชน 
ข้อที่ 2 ด้านที่ 2 มีทักษะในการสื่อสาร 

-ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น
ภาษากลางของอาเซียนและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนลักษณะใดบ้าง 
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-สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ท่านส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวในด้านที่ 
2 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 -ท่านได้บูรณาการทักษะในการสื่อสารเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 
ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 -ท่านได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การสื่อสารในรูปแบบใด 
ประเด็นที ่3 นอกจากการสอดแทรกและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการสื่อสารในหลักสูตร
สถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านมีกิจกรรมหรือรูปแบบอ่ืนใดเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมความเป็นเยาวชน
อาเซียนในด้านดังกล่าวอีก 
ข้อที่ 3 ด้านที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

-ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์ลักษณะใดบ้าง 

-สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ท่านส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวในด้านที่ 
3 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

-ท่านได้บูรณาการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เข้าไปในหลักสูตร
สถานศึกษาลักษณะใด 
ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

-ท่านได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบใด 
ประเด็นที ่3 นอกจากการสอดแทรกและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านมีกิจกรรมหรือรูปแบบอ่ืนใด
เพ่ิมเติมที่ส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนในด้านดังกล่าวอีก 
ข้อที่ 4 ด้านที่ 4 มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน 

-ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนลักษณะ
ใดบ้าง 

-สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ท่านส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวในด้านที่ 
4 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
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ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-ท่านได้บูรณาการความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา

ลักษณะใด  
ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

-ท่านได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนในรูปแบบใด 
ประเด็นที ่3 นอกจากการสอดแทรกและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
อาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านมีกิจกรรมหรือรูปแบบอื่นใดเพ่ิมเติมที่ส่งเสริม
ความเป็นเยาวชนอาเซียนในด้านดังกล่าวอีก 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 : เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ล าพูน เขต 2 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  โดยอธิบายถึงอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม

ความเป็นเยาวชนอาเซียนแก่นักเรียนภายใต้กรอบแนวคิดของงานวิจัยเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจและตอบข้อ

ค าถามแบบมีโครงสร้างดังนี้ 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนของ

สถานศึกษา 

 -ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการด าเนินงานตามทีไ่ดส้่งเสริมคุณลักษณะของพลเมือง
อาเซียนสู่ความเป็นเยาวชนอาเซียนของนักเรียนในสถานศึกษาของท่านในด้านต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้าง 
ข้อที่ 1 ด้านที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 

-ท่านพบอุปสรรคในการส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
ลักษณะใดบ้าง 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
-อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษาตามที่ท่านไดส้่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ

ดังกล่าวในด้านที่ 1 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง  
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ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-ท่านพบอุปสรรคในการบูรณาการหลักสูตรอาเซียนให้สอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 
-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 -ท่านมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดรับกับหลักสูตร
อาเซียนในลักษณะใด 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  
ประเด็นที ่3 นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นอาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านพบอุปสรรคในลักษณะหรือรูปแบบอื่น
ใดเพ่ิมเติมอีก 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
ข้อที่ 2 ด้านที่ 2 มีทักษะในการสื่อสาร 

-ท่านพบอุปสรรคในการส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษากลางของอาเซียนและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนลักษณะใดบ้าง 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
-อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษาตามที่ท่านได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวใน
ด้านที่ 2 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง  
ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 -ท่านพบอุปสรรคในบูรณาการทักษะในการสื่อสารเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 -ท่านพบอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการสื่อสารลักษณะใด 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
ประเด็นที ่3 นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการสื่อสารใน
หลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านพบอุปสรรคในลักษณะหรือรูปแบบอื่นใดเพ่ิมเติมอีก 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
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ข้อที่ 3 ด้านที ่3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
-ท่านพบอุปสรรคในการส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ลักษณะใดบ้าง  
-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

-อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษาตามที่ท่านไดส้่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวใน
ด้านที่ 3 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

-ท่านพบอุปสรรคในการบูรณาการความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เข้า
ไปในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

-ท่านพบอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะใด 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
ประเด็นที ่3 นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านพบอุปสรรคใน
ลักษณะหรือรูปแบบอื่นใดเพ่ิมเติมอีก 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
ข้อที ่4 ด้านที่ 4 มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน 

-ท่านพบอุปสรรคในการส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
อาเซียนลักษณะใดบ้าง  

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
-อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษาตามทีท่่านไดส้่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ

ดังกล่าวในด้านที่ 4 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
ประเด็นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

-ท่านพบอุปสรรคในบูรณาการความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนเข้าไปในหลักสูตร
สถานศึกษาลักษณะใด 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
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ประเด็นที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
-ท่านพบอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนในลักษณะใด 
-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

ประเด็นที ่3 นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็น
พลเมืองอาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านพบอุปสรรคในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืนใด
อีก 

-จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
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ดัชนีค่าความสอดคล้อง 
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ตารางวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่   

 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

สภาพการด าเนินงานการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 

ด้านที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียน 

 

1. ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับ
เรื่องใดบ้าง  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านได้บูรณาการหลักสูตรอาเซียนเข้าไป
ในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดรับกับหลักสูตร
อาเซียนในลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. นอกจากการสอดแทรกองค์ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นอาเซียนในหลักสูตร
สถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านมี
กิจกรรมหรือรูปแบบอ่ืนใดเพ่ิมเติมที่
ส่งเสริมความเป็นอาเซียนของเยาวชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 2 มีทักษะในการสื่อสาร  
1. ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มี
ทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษากลางของอาเซียนและ
ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
ลักษณะใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่   

 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

2. ท่านได้บูรณาการทักษะในการสื่อสารเข้า
ไปในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะในการสื่อสารในรูปแบบใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. นอกจากการสอดแทรกและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะในการสื่อสารใน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

หลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่า
ท่านมีกิจกรรมหรือรูปแบบอ่ืนใดเพ่ิมเติมที่
ส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนในด้าน
ดังกล่าวอีก 

       

ด้านที่ 3 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

 

1. ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ลักษณะใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านได้บูรณาการความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เข้า
ไปในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

3. ท่านได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบใด 
 
 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่   

 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4. นอกจากการสอดแทรกและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่า
ท่านมีกิจกรรมหรือรูปแบบอ่ืนใดเพ่ิมเติมที่
ส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนในด้าน
ดังกล่าวอีก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 4 มีความภาคภูมิใจในความเป็น
พลเมืองอาเซียน 

       

1. ท่านส่งเสริมนักเรียนในสถานศึกษาให้มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
อาเซียนลักษณะใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านได้บูรณาการความภาคภูมิใจใน
ความเป็นพลเมืองอาเซียนเข้าไปใน
หลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
อาเซียนในรูปแบบใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. นอกจากการสอดแทรกและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในความ
เป็นพลเมืองอาเซียนในหลักสูตร
สถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านมี
กิจกรรมหรือรูปแบบอ่ืนใดเพ่ิมเติมที่
ส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียนในด้าน
ดังกล่าวอีก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน
ของสถานศึกษา 
ด้านที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียน 

 

1. ท่านพบอุปสรรคเก่ียวกับการส่งเสริม
นักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนลักษณะใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.1.จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านพบอุปสรรคในการบูรณาการ
หลักสูตรอาเซียนให้สอดรับกับหลักสูตร
สถานศึกษาลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.ท่านพบอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดรับ
กับหลักสูตรอาเซียนในลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกองค์
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นอาเซียนในหลักสูตร
สถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านพบ
อุปสรรคในลักษณะหรือรูปแบบอื่นใด
เพ่ิมเติมอีก 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 2 มีทักษะในการสื่อสาร  
1. ท่านพบอุปสรรคในการส่งเสริมนักเรียน
ในสถานศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสาร ทั้ง
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางของ
อาเซียนและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนลักษณะใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านพบอุปสรรคในบูรณาการทักษะใน
การสื่อสารเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา
ลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านพบอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร
ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่า
ท่านพบอุปสรรคในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมอีก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 



100 
 

การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 3 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

       

1. ท่านพบอุปสรรคในการส่งเสริมนักเรียน
ในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
ลักษณะใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านพบอุปสรรคในการบูรณาการ
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์เข้าไปในหลักสูตร
สถานศึกษาลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านพบอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ในหลกัสูตร
สถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านพบอุปสรรค
ในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืนใดเพิ่มเติมอีก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 4 มีความภาคภูมิใจในความเป็น
พลเมืองอาเซียน 

       

1. ท่านพบอุปสรรคในการส่งเสริมนักเรียน
ในสถานศึกษาให้มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นพลเมืองอาเซียนลักษณะใดบ้าง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

1.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2. ท่านพบอุปสรรคในบูรณาการความ
ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนเข้า
ไปในหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะใด 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

3. ท่านพบอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็น
พลเมืองอาเซียนในลักษณะใด 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

3.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

4. นอกจากอุปสรรคในการสอดแทรกและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจใน
ความเป็นพลเมืองอาเซียนในหลักสูตร
สถานศึกษาแล้ว อยากทราบว่าท่านพบ
อุปสรรคในลักษณะหรือรูปแบบอื่นใดอีก 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

4.1 จากอุปสรรคดังกล่าวนี้ท่านมีแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถปุระสงค์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ส าหรับข้อค าถาม

แต่ละข้อใช้สูตรดังนี้ 

  IOC = 
N

R  

IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 

   (Index of Item – Objective Congruence) 

R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

N แทน จ านวนข้อค าถาม 

โดยพิจารณาข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

ซึ่งได้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง แบบสัมภาษณ์ เท่ากับ  0.95 
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ชื่อ – สกุล  นางประกายค า  มโนแก้ว 

วัน  เดือน  ปีเกิด วันท่ี  29  สิงหาคม  พุทธศักราช  2518 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  321  หมู่ท่ี  4  ต าบลมะกอก 

   อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน  รหัสไปรษณีย์  51120 
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