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บทคดัย่อ 
 การเตรยีมความพรอ้มของคร ูเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน มคีวามส าคญัยิง่ต่อการจดั
การศกึษาในอนาคต ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อพฒันาตวับ่งชีค้วามพรอ้มของครสูงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นครสูายผูส้อนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 ประจ าปี
การศกึษา 2556 จ านวน 600 คน ซึง่ไดม้าดว้ยการสุ่มแบบกลุ่มหรอืแบบพืน้ที ่(Cluster Random 
Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบสมัภาษณ์ จ านวน 1 ฉบบัและแบบสอบถาม จ านวน  2 ฉบบั การ
วเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ โดยใชโ้ปรแกรม
ทางสถติแิละวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัดว้ยโปรแกรม ทางคอมพวิเตอร ์
 ผลการวจิยัพบว่า ตวับ่งชีค้วามพรอ้มของคร ูม ี3 องคป์ระกอบ 34 ตวับ่งชี ้มคี่าเป็นบวก
ตัง้แต่ 0.07 ถงึ 1.00 มนียัส าคญัที ่ .01 ทุกค่า โดยน ้าหนกัองคป์ระกอบเรยีงล าดบัจากมากไป
หาน้อย คอืดา้นความพรอ้มการพฒันาตนเอง ดา้นความพรอ้มการจดัการเรยีนการสอน และ
ดา้นความพรอ้มดา้นสารสนเทศ มคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.01 ,0.97 และ 0.89 
ตามล าดบั มดีชันีวดัระดบัความกลมกลนืระหว่างโมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ไดค้่าไค-สแควร ์
เท่ากบั 348.14 p=0.66 ทีอ่งศาอสิระ df=360 ค่า GFI=0.94 CFI=0.94 ค่า AGFI=0.89  
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ค่า SRMR=0.04 ค่า RMSEA=0.000 แสดงว่าโมเดลมคีวามตรงเชงิโครงสรา้ง 
 โดยสรปุ การพฒันาตวับ่งชีค้วามพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนสดักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3  ตวับ่งชีท้ีไ่ดม้าสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา เพื่อส่งเสรมิใหค้รมูคีวามพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 
 
ค าส าคญั : ความพรอ้มของคร ู, ประชาคมอาเซยีน , วจิยัแบบผสานวธิ ี, การพฒันาตวัชีว้ดั 
 
ABSTRACT 
 Readiness preparation of a teacher fot Teacher readiness tor ASEAN , be 
significant extremely build  the administration will study in the future , thus the research 
this time have the goal for develops readiness indicator of a teacher for reaches 
Association of Southeast Asian Nations community is under area education elementary 
education Si Sa Ket office , 3 borders for analyse indicator readiness element s of a 
teacher for s reach Association of Southeast Asian Nations community , and study the 
readiness of a teacher for reaches Association of Southeast Asian Nations community , 
the sample is a teacher late an instructor is under area education elementary education 
Si Sa Ket office , 2556 3 yearly education amount borders are 600 persons , which , 
get come to with randomming like , the group is or , like area , (Cluster or Area 
Sampling) , a tool that use to is , like  to interview , the 1 amount and the questionnaire 
, 2 amounts are , data analysis uses statistics base analysis , element manner analysis 
explores , by use way statistics program and analyse manner element insist with a 
program , in computer. 
 The research result meets that  manner element insists the two rank , be 
valuable element weight of readiness indicator of a teacher for reaches Association of 
Southeast Asian Nations community , both of 3 an element , be valuable be add since , 
0.07 arrive at 1.00 imply important at .01 every the value , by element weight arranges 
too much froms seek a little , be readiness development oneself side , readiness 
administration side studies the instruction , and readiness side information side , be 
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valuable element weight equals to 1.01 ,0.97 and 0.89 respectively , there is temple 
level harmony index has between the watermelon abundantly with empirical data the 
value - , tributary , equal to 348.14 p=0.66 at free degree , df=360 , value , GFI=0.94 
CFI=0.94 , value , AGFI=0.89 , value , SRMR=0.04 , value , RMSEA=0.000 , show that 
, the watermelon abundantly have manner structure frankness , 
 In conclusion , indicator readiness development of a teacher for reaches 
Association of Southeast Asian Nations community mates to bite area education 
elementary education Si Sa Ket office , 3 indicator borders have where to come to can 
induce apply with a person that s relate in the administration s study , for encourage 
give a teacher has the readiness in community Association of Southeast Asian Nations 
approaching 
 
Keywords :  Teacher readiness,  Asean Community , Mixed Methods Research, 

      The Developing Indicators 

 

บทน า 
 ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะมกีาร
รวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีนอยา่งเป็น
ทางการในปี  2558 เป็นการสรา้งสงัคม
ภมูภิาคใหพ้ลเมอืงของประเทศสมาชกิ
อาเซยีนอยูร่ว่มกนัฉนัญาตมิติรใน
ครอบครวัเดยีวกนั ประชาคมอาเซยีนก่อตัง้
ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิความ
เขา้ใจอนัดต่ีอกนัระหว่างประเทศในภมูภิาค  
ธ ารงไวซ้ึง่สนัตภิาพ  เสถยีรภาพ และความ
มัน่คงทางการเมอืง  สรา้งสรรคค์วาม
เจรญิกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกจิการพฒันา
ทางสงัคม และวฒันธรรม  การกนิดอียูด่บีน

พืน้ฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์รว่มกนัของประเทศสมาชกิทัง้  
10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย อนิโดนีเซยี 
มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์บรไูนเวยีดนาม 
ลาว พมา่ และกมัพชูา ในค าว่า “ASEAN” 
เป็นค ายอ่มาจาก  “Association of 
Southeast Asian Nations” แปลเป็น
ภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ  โดยกระทรวง
การต่างประเทศของไทย  ว่า “สมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ” 
เป็นทีม่าของชื่อ  “ASEAN” ไดก่้อตัง้สมาคม
เพื่อความรว่มมอืแห่งภมูภิาคส าหรบั
ประเทศแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยให้
ใชช้ื่อว่า Association of Southeast Asian 
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Nations (ASEAN)” และค าว่า “ประชาคม
อาเซยีน”(ASEAN Community) เป็นการ
สรา้งสงัคมภมูภิาคใหพ้ลเมอืงของทัง้สบิรฐั
สมาชกิอาเซยีนอยูร่ว่มกนัอยา่งฉนัญาติ
มติรในครอบครวัเดยีวกนั  หรอืเป็นเพื่อน
รว่มชุมชนคนหมูบ่า้นเดยีวกนั อาเซยีนหรอื
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้  ก่อตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัระหว่าง
ประเทศในภมูภิาค  ธ ารงไวซ้ึง่สนัตภิาพ  
เสถยีรภาพ  และความมัน่คงทางการเมอืง  
สรา้งสรรค ์ความเจรญิกา้วหน้าทางดา้น
เศรษฐกจิ  การพฒันาทางสงัคมและ
วฒันธรรม  การกนิดอียูด่บีนพืน้ฐานของ
ความเสมอภาค (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2555 : 3)  
 นโยบายทีจ่ะด าเนินการภายในช่วง
ระยะ ๔ ปีของรฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ์  
ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี  นโยบายดา้น
การศกึษานัน้ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายสงัคม
และคุณภาพชวีติซึง่มสีาระส าคญั เพื่อ
รองรบัและพรอ้มในการเป็นประชาคม
อาเซยีนดา้นการศกึษา คอื ใหเ้รง่พฒันา
คุณภาพการศกึษา โดยการปฏริปูหลกัสตูร
การศกึษาทุกระดบัใหร้องรบัการ
เปลีย่นแปลงของโลกและทดัเทยีมกบั
มาตรฐานสากลบนความเป็นทอ้งถิน่และ
ความเป็นไทย  และสรา้งโอกาสทาง
การศกึษา กระจายโอกาสทางการศกึษาใน

สงัคมไทย โดยค านึงถงึการสรา้งความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมใหเ้กดิขึน้แก่
ประชากรทุกกลุ่ม ซึง่รวมถงึผูย้ากไร ้
ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร ผูบ้กพรอ่งทางกาย
และการเรยีนรู ้รวมทัง้ชนกลุ่ม  และปฏริปู
คร ูยกฐานะใหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงูอยา่ง
แทจ้รงิ โดยปฏริปูระบบการผลติครใูหม้ี
คุณภาพทดัเทยีมกบันานาชาต ิสรา้ง
แรงจงูใจใหค้นเรยีนด ีและมคีุณธรรมเขา้สู่
วชิาชพีคร ูพฒันาระบบความกา้วหน้า 
(ส านกังานรฐัมนตร ี 219/2554 ค าแถลง
นโยบายของ ครม.  นโยบายดา้นการศกึษา  
สบืคนั วนัที ่27 มถุินายน 2555 : เว๊ปไซต)์ 
ทีป่ระชุมไดเ้หน็พอ้งกนัทีจ่ะใหค้วามส าคญั
กบัความพยายามในการพฒันาการศกึษา
โดยไดจ้ดัท าค าแถลงรว่มของทีป่ระชุม
อยา่งไมเ่ป็นทางการของรฐัมนตรดีา้น
การศกึษาของอาเซยีน ทีใ่หค้วามส าคญักบั
การสรา้งประชาคมอาเซยีนทีแ่ขง็แกรง่โดย
ใชก้ารศกึษาเป็นเครือ่งมอืในประเดน็ คอื 1) 
การปลกูฝงัความเป็นอาเซยีนในหมู่
พลเมอืงอาเซยีน  2)ยทุธศาสตรก์าร
เสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของอาเซยีนโดย
ด าเนินมาตรการในการส่งเสรมิความเขา้ใจ
อนัดรีะหว่างหมูป่ระชาชนในอาเซยีน  3)
การเสรมิสรา้งขดีความสามารถดา้น
การศกึษาของทรพัยากรมนุษยข์องอาเซยีน  
4)การสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เครอืขา่ย
ของมหาวทิยาลยัภายใตก้รอบเครอืขา่ย
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มหาวทิยาลยัอาเซยีน  5)การประสานความ
รว่มมอืระหว่างอาเซยีนกบัซมีโีอ  
(ส านกังานคณะกรรมการกาอุดมศกึษา . 
2552 ก : 4)  
 การเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่
อาเซยีนในหน่วยงาน องคก์ร องคบ์ุคคล
ต่างๆนัน้ถอืว่าเป็นเรือ่งส าคญัและเป็นเรือ่ง
ทีค่วรตระหนกัถงึ ครคูอืองคบ์ุคคลหนึ่งที่
ส าคญัต่อการขบัเคลื่อนการศกึษา เพราะใน
ปจัจบุนัประเทศไทยยงัมคีวามพรอ้มเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัประเทศในกลุ่มอาเซยีนใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2558 
โดยสิง่ทีต่อ้งเตรยีมนัน้กค็อื การเตรยีมตวั
ของคน เตรยีมตวัของหน่วยงาน  เตรยีม
สงัคมวฒันธรรม เพื่อตอ้งไปแขง่ขนักบั
ประเทศต่างๆ ประเทศไหนทีเ่ตรยีม
ทรพัยากรต่างๆไดด้ปีระเทศนัน้กจ็ะ
ไดเ้ปรยีบ ในทุกๆดา้นดงันัน้ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจในการศกึษาถงึตวับ่งชีค้วาม
พรอ้มเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของคร ู
โดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพรว่มกนักบัการ
วจิยัเชงิปรมิาณ  เป็นรปูแบบการผสมผสาน
อยา่งตวัหลกัและตวัรอง (  Dominant – 
less Dominant  design ) เพื่อน าไปเป็น
ขอ้ก าหนดต่างๆทีเ่ป็นแนวทางในการ
เตรยีมความพรอ้มของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
โรงเรยีน ผูบ้รหิาร ครแูละผูท้ีส่นใจ และเป็น
แนวทางในการส่งเสรมิสนบัสนุน ใหพ้ฒันา
ความพรอ้มของครตู่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาตวับ่งชีค้วามพรอ้มของ
ครเูพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
 2. เพื่อวเิคราะหอ์งคป์ระกอบตวับ่งชี้
ความพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1.ผลการวจิยัครัง้นี้จะไดต้วับ่งชี้
ความพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 
เพื่อน าไปเป็นขอ้ก าหนดต่างๆทีเ่ป็น
แนวทางและประโยชน์ในการเตรยีมความ
พรอ้มของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โรงเรยีน 
ผูบ้รหิาร ครแูละผูท้ีส่นใจ 
 2.ท าใหท้ราบความพรอ้มของครสูู่
ประชาคมอาเซยีน ว่ามอีะไรบา้ง  ซึง่จะเป็น
แนวทางในการส่งเสรมิสนบัสนุน ใหพ้ฒันา
ความพรอ้มของครตู่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  
เป็นครใูนปีการศกึษา  2556 สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ศรสีะเกษ เขต 3 จ านวน 1,214 คน จาก
โรงเรยีน 160 โรง 
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  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  
เป็นครใูนปีการศกึษา  2556 ของครสูงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ศรสีะเกษ เขต 3  จ านวน 600 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู
ครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
  1. แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัตวับ่งชี้
ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน ของคร ู
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาการ
ประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 ส าหรบั
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

  2. แบบสอบถามความเหมาะสม
ของตวับ่งชี ้ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญมลีกัษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดบั (Rating Scale)  
  3. แบบสอบถามส าหรบัการ
วเิคราะหต์วับ่งชี้ ความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซยีนของครู   เป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั 
(Rating Scale) คอื น้อยทีสุ่ด น้อย ปาน
กลาง มาก มากทีสุ่ด 
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ขัน้ตอนการพฒันาตวับ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห์ 

3.สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของครูเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4.หาความเที่ยงตรงของแบบวัดจากการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้หลัก 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

2.ร่างองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ 

5.สร้างแบบสอบถามความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แบบ 5 ระดับ 

7.วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ( Confirmatory Factor Analysis ) 

8.ตัวบ่งชี้ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาเซียน 

6.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ( Exploratory Factor Analysis) 

X)X)XAnalysis ) 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตาม
ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ผูว้จิยัท าการตรวจสอบ
แบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาทัง้หมด  
คดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีม่คีวาม
สมบรูณ์มาลงรหสั  (Coding) เพื่อใชส้ าหรบั
วเิคราะหข์อ้มลู 
  2. วเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของ
กลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม  โดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อค านวณค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่าความเบ้ และ
ค่าความโด่งของแบบสอบถาม 
 3. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ส ารวจ (  Exploratory Factor Analysis : 
EFA)  
 4. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวจิยั พบว่า การพฒันาตวั
บ่งชีค้วามพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่ประชาคม 
โดยไดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ไดม้กีารสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ
เพื่อใหไ้ดต้วับ่งชีใ้หม่ๆ  มกีารวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิส ารวจและการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนั ท าใหไ้ด้
องคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ 34 ตวับ่งชี ้
ไดแ้ก่ 

  องคป์ระกอบที ่ 1 ดา้นความ
พรอ้มการจดัการเรยีนการสอน มตีวับ่งชี ้
ดงันี้ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 1 ครคูวรส่งเสรมิให้
นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 
เพื่อเป็นพลเมอืงทีด่ใีนประชาคมอาเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 2 ครคูวรจดัมมุอาเซยีน
ศกึษาหรอืศูนยอ์าเซยีนศกึษา 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 3 ครคูวรจดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นนกัเรยีนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้
นกัเรยีนเขา้มามสี่วน 
รว่มในการจดัการเรยีนรูสู้่อาเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่4 ครคูวรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกั 
เกีย่วกบัอาเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่5 ครคูวรมกีจิกรรมส่งเสรมิ
ใหธ้ ารงรกัษาภมูปิญัญา ทอ้งถิน่ 
โดยเฉพาะวฒันธรรมภาษา 
 ตวับ่งชีท้ี ่6 ครคูวรมสีื่อการเรยีนรูท้ี่
ทนัสมยัและกา้วทนัสู่การเปลีย่นแปลง
อาเซยีนอยา่งต่อเนื่อง 
 ตวับ่งชีท้ี ่7 ครคูวรสรา้งวสิยัทศัน์ให้
นกัเรยีนมองเหน็องคป์ระกอบของคนในยคุ
อาเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 8 ครคูวรส่งเสรมิให้
นกัเรยีนเรยีนรูอ้าเซยีนจาก เวป็ไซต ์ทวี ี
อนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 9 ครคูวรจดักจิกรรมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน 
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 ตวับ่งชีท้ี ่ 10 ครคูวรสรา้งความ
ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัทศันคตเิชงิบวก และเชงิ
ลบเกีย่วกบัอาเซยีนแก่นกัเรยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่11 ครคูวรมวีธิกีารสอนที่
หลากหลาย แหล่งเรยีนรูท้ีพ่รอ้มสู่การ
เรยีนรูอ้าเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 12 ครคูวรจดัการเรยีนรู้
โดยการบรูณาการความรูอ้าเซยีนกบัวชิา
อื่นๆ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 13 ครคูวรมกีจิกรรมที่
เพิม่พนูทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาภายในกลุ่ม 
ประเทศอาเซยีน 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 14 ครคูวรจดักจิกรรมที่
ยดืหยุน่ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมใหเ้หมาะสม
กบันกัเรยีน  
 องคป์ระกอบที ่ 2 ดา้นความพรอ้ม
การพฒันาตนเอง มตีงับ่งชี ้ดงันี้ 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 15 ครคูวรมคีวามรู้
เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน กฎบตัร 
อาเซยีน  ปฏญิญาอาเซยีน 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 16 ครคูวรมคีวามรู้
เกีย่วกบัประเดน็ส าคญัอาเซยีน เช่น 
พลเมอืง สทิธมินุษยชน ประชาธปิไตย 
ประวตัศิาสตร ์เชงิบวก สนัตศิกึษา 
สิง่แวดลอ้ม  การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ สุขภาพ การคา้เสร ีฯลฯ 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 17 ครคูวรมคีวามรู้
เกีย่วกบัขอ้มลูประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 ตวับ่งชีท้ี ่18 ครคูวรมคีวามรูพ้ืน้ฐาน
เกีย่วกบัอาเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 19 ครคูวรมคีวามรู้
เกีย่วกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อสื่อสาร 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 20 ครคูวรไดร้บัการ
ส่งเสรมิการอบรม เกีย่วกบัอาเซยีนการ
เตรยีมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่อาเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่21 ครคูวรเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
ในการสรา้งทศันคตเิชงิบวกต่อประเทศใน
กลุ่มอาเซยีน 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 22 ครคูวรมแีรงจงูใจ
กระตุน้เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้าเซยีนอยา่ง
จรงิจงั 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 23 ครคูวรมองเหน็
ความส าคญัของการสอนภาษาที ่2 รองลง
จากภาษาองักฤษ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 24 ครคูวรมคีวามรู้
เกีย่วกบัภาษาของประเทศเพื่อนบา้นอยา่ง
น้อย 1 ภาษา 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 25 ครคูวรเป็นผูน้ าทาง
ค่านิยมทางภาษา วฒันธรรมและความ
รว่มมอืภายในอาเซยีน 
 องคป์ระกอบที ่ 3 ดา้นความพรอ้มดา้น
สารสนเทศ มตีวับ่งชี ้ดงันี้ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 26 ครคูวรเขา้ถงึขอ้มลู
อาเซยีนในระบบสงัคมออนไลน์ 
 ตวับ่งชีท้ี ่27 ครคูวรมปีระสบการณ์
วจิยั สื่อ นวตักรรมเพื่อพฒันาการสอน
อยา่งต่อเนื่อง 
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  ตวับ่งชีท้ี ่28 ครสูามารถเชื่อมโยง
ดา้นวฒันธรรมของแต่ละประเทศโดยผ่าน
ทางอนิเตอรเ์น็ตเพื่อการเรยีนรู ้
  ตวับ่งชีท้ี ่ 29 ครคูวรมคีวามรู้
ทนัสมยัเกีย่วเทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 30 ครคูวรใชส้ื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ในการจดัการ เรยีนรูท้ี่
เหมาะสมในสาระวชิาและระดบัชัน้ต่างๆทัง้
ในรปูแบบ on-line และ off-line  
  ตวับ่งชีท้ี ่31 ครคูวรมกีารจดัให้
น าเสนอผลงานของนกัเรยีนดา้นอาเซยีน
ภายในหอ้งเรยีน 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 32 ครคูวรมกีาร
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร เพื่อใหก้ารใน
การพฒันาศกัยภาพของตนเองในเรือ่ง
อาเซยีน 
  ตวับ่งชีท้ี ่33 ครคูวรมแีรงจงูใจใน
การคน้ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศมากขึน้ 
  ตวับ่งชีท้ี ่34 ครคูวรมสีารสนเทศ
ภายในหอ้งเรยีนอยา่งทัว่ถงึและทนัสมยั 

 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ส ารวจ ความพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ 34 ตวับ่งชี ้มนี ้าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.734 ถงึ 0.979 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความพรอ้ม
ดา้นพฒันาตวัเอง ดา้นความพรอ้มดา้นการ
พฒันานกัเรยีนและดา้นความพรอ้มดา้น
สารสนเทศ องคป์ระกอบทัง้หมดไดอ้ธบิาย
ความพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน ไดร้อ้ยละ 95.734   
 2. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัอนัดบัแรก 
  2.1 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนัโมเดลการวดัดา้นความพรอ้มการ
จดัการเรยีนการสอน พบว่าโมเดลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่น
เกณฑท์ีด่ ีซึง่พจิารณาจากค่าไค-สแควร ์มี
ค่าเท่ากบั 29.24 ค่าความน่าจะเป็น 0.66 ที่
องศาอสิระ(df) เท่ากบั 33 
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ภาพประกอบ 1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของดา้นความพรอ้มการจดัการเรยีนการสอน 
 
  2.2 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนัโมเดลการวดัดา้นความพรอ้มการ
พฒันาตนเอง พบว่าโมเดลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่น

เกณฑท์ีด่ ีซึง่พจิารณาจากค่าไค-สแควร ์มี
ค่าเท่ากบั 3.32 ค่าความน่าจะเป็น 0.99 ที่
องศาอสิระ(df) เท่ากบั 14  
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ภาพประกอบ 2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของดา้นความพรอ้มการพฒันาตนเอง 
 
 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัโมเดลการวดัดา้นความพรอ้มการ
พฒันาตนเองพบว่า  โมเดลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่น

เกณฑท์ีด่ ีซึง่พจิารณาจากค่าไค-สแควร ์มี
ค่าเท่ากบั 0.24 ค่าความน่าจะเป็น 1.00  ที่
องศาอสิระ(df) เท่ากบั 16 ดงัภาพประกอบ  
3
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ภาพประกอบ 3  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของดา้นความพรอ้มดา้นสารสนเทศ 
 
 3. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัอนัดบัสอง มคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
ของตวับ่งชีค้วามพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ทัง้ 3 องคป์ระกอบ มคี่า
เป็นบวกตัง้แต่ 0.07 ถงึ 1.00  มนียัส าคญัที ่
.01  ทุกค่า โดยน ้าหนกัองคป์ระกอบเรยีน
ล าดบัจากมากไปหาน้อย คอืดา้นความ
พรอ้มการพฒันาตนเอง ดา้นความพรอ้ม
การจดัการเรยีนการสอน และดา้นความ
พรอ้มดา้นสารสนเทศ มคี่าน ้าหนกั

องคป์ระกอบเท่ากบั 1.01 ,  0.97 และ 
0.89  ตามล าดบั มดีชันีวดัระดบัความ
กลมกลนืระหว่างโมเดลกบัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ ไดค้่าไค-สแควร ์เท่ากบั 348.14  
p=0.66 ทีอ่งศาอสิระ  df=360 ค่า  
GFI=0.94 ค่า CFI=0.94 ค่า  AGFI=0.89  
ค่า   SRMR=0.04 ค่า RMSEA=0.000  
แสดงว่าโมเดลมคีวามตรงเชงิโครงสรา้ง ดงั
ภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองตวับ่งชีค้วามพรอ้มของครู 
    เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
 
อภิปรายผล 
 1. องคป์ระกอบความพรอ้มดา้นการ
พฒันานกัเรยีน มตีวับ่งชีไ้ดแ้ก่ มกีาร
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยม เพื่อเป็นพลเมอืงทีด่ใีน
ประชาคมอาเซยีน  มกีารจดัมมุอาเซยีน
ศกึษาหรอืศูนยอ์าเซยีนศกึษา จดัการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส าคญั เปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการ
เรยีนรูสู้่อาเซยีน มกีารส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมี
ความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกั 
เกีย่วกบัอาเซยีนมกีจิกรรมส่งเสรมิใหธ้ ารง
รกัษาภมูปิญัญา ทอ้งถิน่ โดยเฉพาะ
วฒันธรรมภาษา มสีื่อการเรยีนรูท้ีท่นัสมยั
และกา้วทนัสู่การเปลีย่นแปลงอาเซยีนอยา่ง
ต่อเนื่อง มกีารสรา้งวสิยัทศัน์ใหน้กัเรยีน
มองเหน็องคป์ระกอบของคนในยคุอาเซยีน 

มกีารส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้าเซยีนจาก 
เวบ็ไซต ์ทวี ีอนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน มกีาร
สรา้งความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัทศันคตเิชงิ
บวก และเชงิลบเกีย่วกบัอาเซยีนแก่
นกัเรยีน มวีธิกีารสอนทีห่ลากหลาย แหล่ง
เรยีนรูท้ีพ่รอ้มสู่การเรยีนรูอ้าเซยีน มกีาร
เรยีนรูโ้ดยการบรูณาการความรูอ้าเซยีนกบั
วชิาอื่นๆ มกีจิกรรมทีเ่พิม่พนูทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาภายในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน และมกีารจดักจิกรรมทีย่ดืหยุน่ 
ปรบัเปลีย่นกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรยีน ซึง้สอดคลอ้งกบั  จนัทรา  ตนัติ
พงศานุรกัษ์ (2555 : 8) กล่าวว่า ครคูวร
ส่งเสรมิใหม้กีระบวนการเรยีนใหน้กัเรยีนได้
ใชภ้าษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น มกีาร
จดัการเรยีนทีม่ทีกัษะกระบวนการทางการ
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คดิวเิคราะห ์เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่ม มบีรูณาการ 
ยดืหยุน่ มกีารเลอืกใชส้ื่อและวธิกีารสอนที่
เหมาะสม และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม 
อาภรณ์  แก่นวงศ์ (2554 : 3) กล่าวว่า การ
จดัการเรยีนทีส่รา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ
ทกัษะทางภาษาใหก้บันกัเรยีนใหม้คีวาม
พรอ้มดา้นภาษาองักฤษและภาษาอาเซยีน 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ( 2554 : 8) กล่าวว่า ครคูวรใช้
เทคนิคและวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย มสีื่อ 
ต าราหนงัสอืเรยีนทีท่นัสมยั โดยการสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งอาเซยีนศกึษา
ใหก้บันกัเรยีน 
 2. องคป์ระกอบดา้นความพรอ้มดา้น
พฒันาตวัเอง มตีวับ่งชีไ้ดแ้ก่ มคีวามรู้
เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีน  
ปฏญิญาอาเซยีน มคีวามรูเ้กีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีน  
ปฏญิญาอาเซยีน  มคีวามรูเ้กีย่วกบั
ประเดน็ส าคญัอาเซยีน เช่น พลเมอืง สทิธิ
มนุษยชน ประชาธปิไตย ประวตัศิาสตร ์
เชงิบวก สนัตศิกึษา สิง่แวดลอ้ม  การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สุขภาพ 
การคา้เสร ีฯลฯ  มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้มลู
ประเทศสมาชกิอาเซยีน  มคีวามรูพ้ืน้ฐาน
เกีย่วกบัอาเซยีน มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อสื่อสาร ไดร้บัการส่งเสรมิ
การอบรม เกีย่วกบัอาเซยีนการเตรยีม

ความพรอ้มเพื่อเขา้สู่อาเซยีน  เป็นตวัอยา่ง
ทีด่ ีในการสรา้งทศันคตเิชงิบวกต่อประเทศ
ในกลุ่มอาเซยีน  มแีรงจงูใจกระตุน้เพื่อให้
เกดิการเรยีนรูอ้าเซยีนอยา่งจรงิจงั  ได้
มองเหน็ความส าคญัของการสอนภาษาที ่2 
รองลงจากภาษาองักฤษ มคีวามรูเ้กีย่วกบั
ภาษาของประเทศเพื่อนบา้นอยา่งน้อย 1 
ภาษา และเป็นผูน้ าทางค่านิยมทางภาษา 
วฒันธรรมและความรว่มมอืภายในอาเซยีน  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ( 2554 : 8) กล่าวว่า ครตูอ้งมี
ความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนศกึษา ควรสามารถ
ใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสารมเีทคนิคการ
สอนทีห่ลากหลาย ควรใชต้ าราเรยีนทีส่ ื่อ
เป็นภาษาต่างประเทศ สุนทร ชยัยนิดภีมู ิ
(2554 : 10) กล่าวว่า ครตูอ้งมคีวามรู้
สามารถสื่อสารภาษาองักฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบา้น โดยจะตอ้งเขา้ใจถงึองค์
ความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
กระทรวงการต่างประเทศ (2554 : 2) กล่าว
ว่า การส่งเสรมิใหค้รมูคีวามพรอ้มดา้นการ
สื่อสาร การพฒันาตนเองใหเ้หมาะกบัสงัคม
อาเซยีน การใหค้รมูแีรงจงูใจและการเอาใจ
ใส่ในการมบีทบาทส าคญั เพื่อส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมคีวามสนใจในการเรยีนรูสู้่อาเซยีน 
 3.องคป์ระกอบดา้นความพรอ้มดา้น
สารสนเทศ มตีวับ่งชีไ้ดแ้ก่ ครคูวรเขา้ถงึ
ขอ้มลูอาเซยีนในระบบสงัคมออนไลน์  มี
ประสบการณ์วจิยั สื่อ นวตักรรมเพื่อ



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        972                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

พฒันาการสอนอยา่งต่อเนื่อง สามารถ
เชื่อมโยงดา้นวฒันธรรมของแต่ละประเทศ
โดยผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตเพื่อการเรยีนรู ้ มี
ความรูท้นัสมยัเกีย่วเทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง ใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในการจดัการ 
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมในสาระวชิาและระดบัชัน้
ต่างๆทัง้ในรปูแบบ on-line และ off-line   
มกีารจดัใหน้ าเสนอผลงานของนกัเรยีนดา้น
อาเซยีนภายในหอ้งเรยีน  มกีาร
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร เพื่อใหก้ารใน
การพฒันาศกัยภาพของตนเองในเรือ่ง
อาเซยีน มแีรงจงูใจในการคน้ขอ้มลูจาก
ระบบสารสนเทศมากขึน้  มสีารสนเทศ
ภายในหอ้งเรยีนอยา่งทัว่ถงึและทนัสมยั   
เปรือ่ง กจิรตัน์ภร ( 2554 : 4) กล่าวว่า ควร
ส่งเสรมิใหค้รเูป็นบุคคลทีต่ระหนกัรูสู้่
อาเซยีน ทนัต่อเทคโนโนยสีารสนเทศ การ
เชื่อมโยงความรู ้วฒันธรรมผ่านระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ( 2554 
: 8) กล่าวว่า ครคูวรใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ใน
การจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล 
รวมถงึการเผยแพรผ่ลงานทัง้ในระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ และทีส่ าคญัทีสุ่ดครู
ควรใชส้ื่อทีท่นัสมยั กระทรวงการ
ต่างประเทศ ( 2554 : 2) กล่าวว่า ควร
ส่งเสรมิใหค้รใูชเ้ทคโนโลยสีานสนเทศ 
ส่งเสรมิการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่หมาะสมกบัการ

เรยีนรูใ้นสาระวชิาและระดบัชัน้ต่างๆควร
ก าหนดสมรรถนะผูเ้รยีนในดา้นสารสนเทศ  
ในแต่ละระดบัการศกึษาใหม้กีารพฒันาดา้น
คุณภาพการศกึษาเพื่อเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 การเตรยีมความพรอ้มของครู
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ควรให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดน้ าแนวทางของตวั
บ่งชีน้ี้ไปเป็นองคป์ระกอบในการประเมนิ
ความพรอ้มของคร ู
  1.2 การน าตวับ่งชีท้ีไ่ดไ้ปใชน้ัน้
ควรใหค้วามส าคญัแต่ละองคป์ระกอบ และ
ตวับ่งชีท้ีส่ามารถน าไปใชไ้ด ้
  1.3 การคดัเลอืกองคป์ระกอบตวั
บ่งชีค้วามพรอ้มของครเูพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน ควรใหผู้ม้สี่วนรวมหรอืมี
ประสบการณ์ทางการอาเซยีนศกึษา มสี่วน
รว่มในการคดัเลอืกตวับ่งชี ้
 2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัต่อไป 
  2.1 ควรมกีารพฒันา เพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  2.2 ควรมกีารวจิยัหาองคป์ระกอบ
ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความพรอ้มของคร ู
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน นอกเหนือจาก
ตวัแปรที่ศกึษาซึง่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของการจดัการศกึษา เช่น ตวับ่งชีด้า้น
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ความพรอ้มของสถานศกึษาสู่ประชาคม
อาเซยีน ความพรอ้มของนกัเรยีนสู่

ประชาคมอาเซยีน 
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