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การจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Learning Conductibility after Enter for The Asian Community of The School 

Under The Cha-Choeng-SaoPrimary Educational Service Area Office 1

บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามนโยบาย	5	ด้าน	

ตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	กับประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนใน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	

	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีค้อืครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต	1	ปีพุทธศักราช	2558	จ�านวน	2,083	คน	สุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	327	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ร้อยละค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r
xy
)	ของเพียร์สัน

	 ผลการศึกษา	

	 1.	 ระดับความคิดเห็นของ	ครูผู้สอน	และบุคลากรการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน	ของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 2.	 การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกับประสิทธิผลในการ

จดัการเรยีนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศกึษาธกิารมคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสงูมาก	(r
XY
=.925)	

เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยพบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง	3	องค์ประกอบ	

คือ	1)	การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	2)	การพัฒนาศักยภาพ 

ของนักเรียนนักศกึษาและประชาชนให้มทัีกษะทีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมความพร้อมในการก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียน	และ	3)	การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนและองค์ประกอบย่อยมี 

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	2	องค์ประกอบ	คือ	1)	การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริม 

การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน	และ	2)	การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากร 

ส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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ABSTRACT

	 The	 study	was	 to	 investigate	 the	 relationship	 between	 implementing	 follow	 

ASEAN	declaration	 in	educational	aspect	and	educational	effectiveness	of	 the	School	 

in	Mueng	District	under	The	Cha-Choeng-Sao	Primary	Educational	Service	Area	office	

	 1.	 The	population	used	in	this	study	were	2,083	persons	who	included	of	teachers	 

and	school	civil	services	of	 theschool	 inMueng	District	at	2015	academic	year	and	were	 

selected	by	multistagerandom	sampling	to	be	a	sample	group	that	had	sample	size	327	 

persons.	The	instruments	used	in	this	study	was	a	questionnaire	survey	of	a	series	were	 

divided	 into	3	parts	which	 the	scale	value	were	5	 levels	Ratting	Scale.	Data	analysis	 

were	done	by	basic	statistics	which	consisted	of	the	percentage,	mean,	standard	deviation	

and	hypothesis	were	tested	by	Peason’s	product	moment	correlation	coefficient.

	 The	results	revealed	as	follows:	

	 1.	 The	opinions	 level	of	 teachers	and	school	civil	 services	 for	 implementing	 

follow	ASEAN	declaration	 in	educational	aspect	andeducational	effectiveness	of	school	 

were	both	at	high	level	in	overall.	

	 2.	 There	were	positive	relationship	as	a	whole	at	the	highest	level	and	still	positive	

relationship	at	high	 level	as	 individual	aspects	between	 implementing	 follow	ASEAN	 

declaration	in	educational	aspect	and	educational	effectiveness	of	 the	school	under	The	 

Cha-Choeng-Sao	Primary	Educational	Service	Area	office	1.	There	were	3	sub	elements	 

which	stood	on	high	relationship	as	follow	1)	dissemination	of	knowledge,	 information	and	

attitude	about	ASEAN	2)	student	and	population	potential	development	for	enter	to	ASEAN	

properly	3)	preparedness	free	education	 for	AESEAN	and	2	sub	elements	which	stood	

on	moderate	relationship	as	 follow	1)	education	standards	development	 for	student	and	 

teacher	rotation	in	ASEAN	2)	youth	development	for	the	resource	of	ASEAN.

Keywords	:	Learning	Conductibility,	Enter	for	The	Asian	Community	

บทน�า
	 นโยบายในการด�าเนินการด้านการศึกษา
ตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน	ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคม
อาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันจากการประชุม 
คณะกรรมการ ระดั บชาติ เ พ่ื อขั บ เค ล่ื อน 

การศึกษาในอาเซียนสู ่การบรรลุเป ้าหมาย 
การจัดต้ังประชาคมอาเซียน	 ในปี	 2558	 เมื่อ 
วันจันทร์ที่ 	 23	สิงหาคม	2553	ณ	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 โดยมีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธาน	และผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย	ผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวง
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ศึกษาธิการ	 ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 
ผู ้อ�านวยการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	 
และผูแ้ทนกรมอาเซยีน	กระทรวงการต่างประเทศ	 
ที่ประชุมได ้ให ้ความเห็นชอบร ่างนโยบาย 
เ พ่ือด�า เ นินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน	 
ด้านการศึกษา	จ�านวน	5	นโยบาย	 (เอกราช	 
อะมะวัลย์:	2558)	ดังนี้
	 1)	 การเผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	
และเจตคติ ท่ีดี เกี่ยวกับอาเซียน	 เพื่อสร ้าง 
ความตระหนักและเตรียมความพร ้อมของ 
ครู	 คณาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	
นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	ภายในปี	2558
	 2)	 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	
นักศึกษา	และประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม
อาเซียน	(วราวุฒิ	เด่นดี:	2558)
	 3)	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน	รวมท้ังเพื่อให้มีการยอมรับ 
ในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน	 
การส ่ง เสริมความร ่วมมือระหว ่างสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ	และการแลกเปลี่ยนเยาวชน	 
การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล	 (นภัสมน	 
นันทมัจฉา:	2559)
	 4)	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรี 
การศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก ้าวสู  ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ประกอบด้วย	 
การจัดท�าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา	
การพัฒนาความสามารถ	ประสบการณ์ในสาขา 
วิชาชีพส�าคัญต่างๆ	 เพื่อรองรับการเปิดเสรี 
การศึกษา	 ควบคู ่กับการเป ิดเสรีด ้านการ 
เคลื่อนย้ายแรงงาน
	 5)	 การพฒันาเยาวชนเพือ่เป็นทรพัยากร
ส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอันถือเป็น

นโยบายหลกัในการน�ามาใช้ในการบรหิารจดัการ
โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
	 ง าน วิ ช า ก า ร เ ป ็ นภ า ร กิ จ หลั ก ข อ ง 
สถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการการศึกษา 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับ	2)	 
พ.ศ.	2545	มุ่งให้กระจายอ�านาจในการบริหาร
จัดการไปให ้สถานศึกษาให ้มากที่สุดด ้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได้ 
โดยอิสระ	 คล ่องตัวรวดเร็ว	 สอดคล ้องกับ 
ความต้องการของผู ้เรียน	สถานศึกษา	ชุมชน	 
ท้องถิ่น	และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย	ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถ 
พัฒนาหลักสูตร 	 และกระบวนการเรียนรู  ้
ตลอดจนการวัดผล	ประเมินผล	รวมทั้งวัดปัจจัย	
เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 ชุมชน	 
ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ	และมีประสิทธิภาพ	 
(ธรีาภรณ์	ผลกอง:	2559)	งานวิชาการจงึมบีทบาท
ส�าคัญในการพัฒนานักเรียน	 ในการเตรียม 
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	ประกอบด้วยโรงเรียน 
ในสังกัด	4	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมอืงฯ	อ�าเภอบ้านโพธิ์	
อ�าเภอบางปะกง	 และอ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	 
มโีรงเรยีนในสงักดัจ�านวน	142	โรงเรยีน	ประกอบ
ด้วย	โรงเรียนขนาดใหญ่	ขนาดเล็ก	และโรงเรียน
ขยายโอกาส	นักเรียนจ�านวน	3.276	คน	คร ู
และบุคลากรในโรงเรียน	รวม	2,083	คน	(ข้อมูล	
ณ	วนัที	่10	มถินุายน	2559	จาก	www.donthong.
ac.th)	ซึ่งพื้นท่ีของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	 เป็นพื้นที่ที่ม ี
ทั้งสภาพที่เป็นเมือง	ชนบทกึ่งเมือง	และพื้นที่ 
ชนบท	เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพ-
มหานครเพียง	60	กม	และในอ�าเภอบางปะกง	
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กับอ�าเภอเมืองบางส่วนยังมีสภาพเป็นพื้นที ่
ที่ถูกจัดให ้ เป ็นเขตอุตสาหกรรม	 ดังนั้นจึง 
น่าสนใจที่จะศึกษาว่าในพื้นที่ลักษณะเช่นนี ้
เมื่อรับนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
มาปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติในในระดับใดและ
นโยบายนี้จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนอย่างไร
	 ดงัน้ันผู้วิจัยจึงสนใจ	ทีจ่ะศกึษาประสทิธผิล
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต
อ�าเภอเมอืงฯ	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ทีส่งักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	
เขต	1	หลังจากรัฐบาลไทยประกาศว่าเข้าเทศ
เข้าร่วมในประชาคมอาเซียนแล้วว่าประสิทธิผล
ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรและ 
มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับนโยบายการเตรียม 
ความพร ้อมในการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
ด้านการศึกษาตามนโยบายทั้ง	 5	 ด้าน	 ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่	โดยศึกษาหลังจาก
ที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบัิติ
ตามนโยบาย	 5	ด้าน	ตามปฏิญญาอาเซียน 
ด ้ านการศึกษาของกระทรวงศึกษา ธิการ	 
กับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

สมมติฐานการวิจัย
	 ก า รปฏิ บั ติ ต ามน โยบายก ระท ร ว ง
ศึกษาธิการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้าน 
การศกึษาเมือ่ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา	เขต	1

ระเบียบวิธีวิจัย
 1. ขอบเขตเนื้อหา
	 การศึกษาเรื่องนี้มุ ่งศึกษาประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อน
จากการบริหารงานวิชาการ	7	ด้าน	ของโรงเรียน
ในเขตในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	1	คอื	1)	การพฒันา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	 2)	การจัดท�า
ทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล	3)	การบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 
4)	 การส ่ง เสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	 
5)	การส่งเสรมิพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา	 6)	 การพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้	และ	7)	การสร้างเครือข่ายพัฒนา 
หลั ก สู ต ร และกา ร จั ดกา ร เ รี ย นกา รสอน 
ซึ่งจะสะท้อนประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอนว่ามีความสัมพันธ ์กับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิารเพือ่ด�าเนนิงานตามปฏญิญา
ชะอ�า-หัวหินด้านการศึกษา	จ�านวน	5	นโยบาย	
ดังนี้	1)	การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เจตคติที่ ดี เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร ้างความ
ตระหนกัและเตรยีมความพร้อมของครคูณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภายใน	ปี	 2558	2)	การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียน	3)	การพัฒนามาตรฐานการ
ศกึษาเพือ่ส่งเสรมิการหมนุเวยีนของนกัศกึษาและ
ครูอาจารย์ในอาเซียน	4)	การเตรียมความพร้อม
เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5)	การพัฒนา
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เยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียน	(ญตินันท์	แก้วงาม	:	2559)
 2. ตัวแปรที่ศึกษา
 2.1. ตัวแปรอิสระ	คือ	การปฏิบัติตาม 
นโยบายด้านการศึกษา	จ�านวน	5	ด้าน	ในการ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ได้แก	่
1)	การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติ
ที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนัก 
และเตรียมความพร้อมของครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนเพือ่ก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนภายใน	
ปี	 2558	2)	การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม
อาเซียน	 3)	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน	4)	การเตรียมความพร้อม
เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับ 
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5)	การ
พัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 2.2 ตัวแปรตาม	คือ	ประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการ
บริหารงานวิชาการ	7	ด้าน	ได้แก่	1)	การพัฒนา
หลักสูตร	และกระบวนการเรียนรู้	2)	การจัดท�า
ทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล	3)	การบริหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้	และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 
4)	การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	5)	การ
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม	และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา	 6)	 การพัฒนาห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้	และ	7)	การสร้างเครือข่ายพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ใช ้ในการศึกษาครั้ง น้ี 	 คือ	 
ครผููส้อน	และบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีน

ในเขต	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ที่สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 
เขต	1	ปีพุทธศักราช	2558	จ�านวน	2,083	คน	
และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 
(Multistage	Random	Sampling)	ก�าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ	Krejcie	and	
Morgan	 ได้ขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 
327	คน	
 4. เครื่องมือในการรวมรวมข้อมูล 
คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 
5	ระดับ	ซึ่งประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ
 ส่วนที ่1	เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลู
ทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น 
แบบส�ารวจรายการ	(Checklist)
 ส ่ วนที่  2 	 เป ็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า	 (Ratting	 Scale)	 มี	 
5	ระดับ	เพื่อถามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามว่าโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
ปฏบิตัติามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารเพือ่
ด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหินด้านการ
ศึกษา	จ�านวน	5	ด้าน	ในระดับใด
 ส ่ วนที่  3 	 เป ็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า	 (Ratting	 Scale)	 มี	 
5	ระดับ	เพื่อถามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามว่าโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู ่
มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ที่เป็นผลมาจากบริหารงานวิชาการ	7	ด้าน	อยู่ใน
ระดับใด
 5. สถิ ติ ในการวิ เ คราะห ์ ข ้ อมู ล 
ประกอบด้วย	ความถ่ี	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐาน 
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (r

xy
)	ของเพียร์สัน	 

(Peason’s	 product	moment	 correlation	
coefficient)	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่	0.05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้มุ ่งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการด�าเนินงานตามนโยบาย	5	ด้าน	ของ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งเป็นผลจากการบริหารวิชาการ	7	ด้าน	ของ
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ซึ่งสามารถเขียน
เป็นแผนภาพได้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อด�าเนินงาน 

ตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหินด้านการศึกษา	จ�านวน	5	

ด้าน	ดังนี้

1) การเผยแพร่ความรู ้ข ้อมูลข ่าวสารและ 

 เจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียนเพื่อสร้างความ 

	 ต ระหนั กและ เตรี ยมความพร ้ อมของคร ู

	 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานักเรียน 

	 นักศึกษาและประชาชนเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคม 

	 อาเซียนภายใน	ปี	2558	(X
1
)

2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา 

 และประชาชนให้มทีกัษะท่ีเหมาะสมเพือ่เตรยีม 

	 ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	(X
2
)

3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริม 

	 การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ 

	 ในอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต 

	 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	 

	 (X
3
)

4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษา 

	 ในอาเซียนเพื่อรองรับการก ้าวสู ่ประชาคม 

	 เศรษฐกิจอาเซียน	(X
4
)

5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญ 

 ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	(X
5
)

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนซึ่งสะท้อน

จากการด�าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน	7	ด้าน

คือ

1)	 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	(y
1
)

2)	 การจัดท�าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล	(y
1
)

3)	 การบริหารกลุ ่มสาระการเรียนรู ้และกิจกรรม 

	 พัฒนาผู้เรียน	(y
1
)

4)	 การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	(y
1
)

5)	 การส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

	 ทางการศึกษา	(y
1
)

6)	 การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

7)	 การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัด 

	 การเรียนการสอน	(y
1
)
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เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	มีความสัมพันธ  ์
กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน	 
ในระดับสูง	(r

XY
=.756)

	 3.4	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ 
ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซยีน	มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิล
ในการจัดการเรียนการสอน	ในระดับปานกลาง	
(r
XY
=.665)	และ

	 3.5	 การพฒันาเยาวชนเพือ่เป็นทรัพยากร
ส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	มีความ
สัมพันธ ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอน	ในระดับปานกลาง	(r

XY
=.612)

อภิปรายผล
	 จากผลการศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนหลังสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู่ระบบ
ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 
เขต	1	มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผู้ศึกษามาอภิปราย
ผลดังนี้
	 1.	 ระดับการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน	 ของ
โรงเรียนในสังกัด	ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	การ
ปฏิบัติตามนโยบายด้านการเผยแพร่ความรู ้	
ข้อมูลข่าวสาร	และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	
เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
ของครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา	
นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	ภายในปี	2558	อยู่ในระดับ
มากที่สุด	 ( =4.62)	การปฏิบัติตามนโยบาย 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาใน
อาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

ผลการวิจัย
	 1.	 ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน	และ
บุคลากรการศึกษาด้านอื่น	 เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน	และประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรยีนในสงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมค่ีาเฉลีย่ท่ากบั	
3.82	และ	4.24	ตามล�าดับ
	 2.	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน	5	ด้าน	กับประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอนของท่ีเป็นผลมาจากการบริหาร
งานวิชาการ	7	ด้าน	ตามแนวทางของกระทรวง
ศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	
อยู่ในระดับสูงมาก	(r

XY
=.925)	และเมื่อพิจารณา

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย	พบว่า
	 3.	 การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียนรายด้าน	 มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรยีนในสงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ดังนี้
	 3.1	 การเผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	
และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน	 เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู	 และ
บุคลากรทางการศึกษา	นักเรียน	นักศึกษา	และ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอน	ในระดับสูง	(r

XY
=.793)

	 3.2	 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	
นักศึกษา	และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม
อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอน	ในระดับสูง	(r

XY
=.756)

	 3.3	 การเตรียมความพร ้อมเพื่ อ เป ิด
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อาเซียน	อยู่ในระดับมาก	( =4.20)	การปฏิบัติ
ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	
นักศึกษา	และประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู ่ประชาคม 
อาเซียน	อยู่ในระดับมาก	( =3.72)	การปฏิบัต ิ
ตามนโยบายการพัฒนาเยาวชนเพื่ อ เป ็น
ทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
อยู่ในระดับมาก	( =3.72)	และการปฏิบัติตาม
นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 
ส ่ ง เสริมการหมุน เ วียนของนักศึกษาและ 
ครูอาจารย์ในอาเซียน	อยู่ในระดับปานกลาง	 
( =2.84)	ตามล�าดับ
	 ค่าทางสถิติที่ค้นพบนี้สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	เอกราช	อะมะวัลย์	 (2554)	ที่วิจัยเรื่อง	
“การพฒันาการศึกษาของโรงเรยีนช่างฝีมอืทหาร
ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนใน	พ.ศ.	2558”	ซึ่งพบว่า
ปัจจัยส�าคัญในการเตรียมความพร้อมทางการ
ศึกษาเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
คือ	 ปัจจัยด้านความเข้าใจ	 เพื่อสร ้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
ที่ เกี่ยวข้อง	 ดังนั้นการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
ของบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนวัด 
ดอนทองจึงอยู ่ในระดับมาก	แต่เมื่อพิจารณา 
การปฏิบัติตามรายด้านพบว่าการปฏิบัติตาม
นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 
ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน	อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น	
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรทางการศึกษา
มีความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมตนเอง	
ที่จะพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
แต่กระนั้นก็ยังไม่มั่นใจในส่วนของมาตรฐาน
การศึกษา	ท่ีอาจจะยังไม่พร้อมส�าหรับการก้าวสู่ 
ประชาคมอาเซียน	จึงท�าให้ความคิดเห็นเป็น 
ดังผลการศึกษาที่ค้นพบ

	 2.	 เมื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาถึงประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นผลสืบเนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเพื่อให้สนองตอบต่อการ 
เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา
ในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	ของโรงเรียน 
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	แล้วพบว่าบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นว่าประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา	อยู่ใน 
ระดับมาก	 ซึ่ งการบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย	 
(1)	การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู	้ 
(2)	 งานทะเบียนและวัดผล	 (3)	 การบริหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 
(4)	 การส ่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	 
(5) 	 การส ่ ง เสริมพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา	 (6) 	 การพัฒนา 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้และ	 (7)	การสร้าง 
เครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน	โดยการบรหิารงานวชิาการตามแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธกิารนีบุ้คลากรทางการศึกษา 
มีความคิดเห็นว ่าส ่งผลต่อประสิทธิผลของ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับมากทุกด้าน
	 3.	 ผลจากการอภิปรายข ้อ 	 1 	 และ	 
2	เม่ือผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ
ตามนโยบาย	5	ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 (ปฎิญญา
ชะอ�า-หัวหิน)	กับประสิทธิผลของการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	พบว่า 
มีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก	
(r

XY
=.925)	นั่นหมายถึงว่า	ถ้าโรงเรียนมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายการเตรียมความพร้อมด้าน
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง
มากเท่าใด	ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 
ก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น	และเมื่อพิจารณาในราย 
องค์ประกอบย่อยของความสัมพันธ์จะพบว่า
ตัวแปรที่ศึกษาทั้ง	 2	 ตัว	 จะมีความสัมพันธ์ 
ในระดับสูงเกือบทั้งหมด	ยกเว้นอยู ่	 2	คู ่	 ที่มี 
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	คือ
	 3.1	 การปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียน
ของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียนมีความ
สัมพันธ ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
การสอน	ในระดับปานกลาง	 (r

XY
=.665)	อาจ

เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
เห็นว่าการหมุนเวยีนของนกัศกึษาและครอูาจารย์
ในอาเซยีน	หน่วยงานทีม่หีน้าทีห่ลกัในการปฏบิติั
ตามนโยบายน้ีควรเป็นกระทรวงศึกษาธิการ	
มากกว่าบุคลากรในโรงเรียน
	 3.2	 การปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา
เยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซยีน	มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิล
ในการจัดการเรียนการสอน	ในระดับปานกลาง	 
(r
XY
=.612)	 เน่ืองจากว่าบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรยีนบางส่วนอาจตคีวามค�าว่า	“การพฒันา 
เยาวชน”	 ในความหมายที่กว ้าง	 กล ่าวคือ 
เป็นทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชน 
นอกระบบโรงเรียน	 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงเยาวชน 
นอกระบบโรงเรียนแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆ	ที่รับ
ผิดชอบในการด�าเนินงานอยู่แล้ว	เช่น	กระทรวง
แรงงาน	 (กรมแรงงาน	และกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน)	กระทรวงมหาดไทย	(กรมการพัฒนา
ชุมชน	กรมการปกครอง	ฯลฯ)	และหน่วยงาน
ทางด้านความมั่นคงบางหน่วยงานของกระทรวง
กลาโหม	 ท่ีฝึกฝนอาชีพให้กับเยาวชนในชนบท
โดยเฉพาะเยาวชนในพืน้ทีม่คีวามมัง่คงน้อย	ฯลฯ	
ดังนั้นจึงท�าให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านนี้
น้อยเกินไป
	 เมื่อกล ่าวโดยสรุป	 ข ้อค ้นพบในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามนโยบาย	
5	ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ	 (ปฎิญญาชะอ�า-หัวหิน)	
กับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 
วัดดอนทอง	สามารถสนับสนุนความคิดเบื้องต้น
ของผู้วิจัยที่ว่าตัวแปรทั้ง	2	ตัวนี้ควรจะมีความ
สัมพันธ์กันในทางบวก	ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้
	 1.	 น�าผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม 
สู ่ประชาคมอาเซียน	 ของโรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต	1	
	 2.	 น�าผลการศึกษา	 เป็นข้อมูลสาระ
สนเทศในการวางแผนงานการบรหิารงานวชิาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ของ
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราทั้งเขต	1	และเขต	2
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้ง 
ต่อไป
	 1.	 ควรศกึษาความคดิเหน็ต่อการบรหิาร
งานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	
ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา
	 2.	 ควรศึกษาความต้องการของนักเรียน	
ประชาชน	หรือผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน
ทั้ งที่สังกัดในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา	และสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การมัธยมศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับบริการจาก
โรงเรียนต้องการให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันหลัก
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ด�าเนินการด้านใดบ้านเพื่อส่งผลให้เยาวชนไทย
สามารถสร้างโอกาสและใช้ประโยชน์จากการที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 
ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง
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