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 This research was a mixed methodology by qualitative and quantitative 

research. The purposes of this study were: 1) to determine the factors of consciousness 

towards ASEAN community, and 2) to develop consciousness test towards ASEAN 

community for school administrators under the Office of Basic Education Commission.  

The research methodology comprised of 4 steps; firstly, to find out the related  

litteratures, secondly analysed factors and their indicators, thirdly developed and 

tried out consciousness test towards ASEAN community for school administrators. 

The instruments for collecting the data were an opinionnaire and unstructured 

interview form. The sample of this research consisted of 331 secondary schools 

under the Office of Basic Education Commission while the respondents were 331 

school administrators. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, and exploratory factor analysis. 

 The findings of this research were as follows:  

 1. The factors of consciousness test towards ASEAN community for school 

administrators comprised of 4 factors; 1) preparedness of personnel for ASEAN community, 

with 19 latent  variables, 2) understanding, acknowledgment and mutual benefit, with 8 

latent variables, 3) good membership with adaptable mind to changes, with 12 latent  

variables, and 4) efficient implementation, with 8 latent  variables.  

 2. The consciousness test of ASEAN community for school administrators 

had a validity, reliability, discrimination and objectivity. Moreover, the consciousness 

test of ASEAN community for school administrators was accepted by experimental group 

that the test had high quality which authentic measurable. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

จากการที่โลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมา สงผลใหนานาประเทศ

ทั่วโลกตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม และระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนิน

ชีวิตเปนอยางมาก สงผลใหหลายประเทศตองเรงเตรียมพรอมโดยเฉพาะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพ

สูงข้ึน ใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อใหประเทศชาติกาวไป

ขางหนาไดอยางมั่นคงและเทาเทียม 

การพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน จะตองใหความสําคัญกับการ

เสริ มสร า งทุนของประเทศที่มี อ ยู ให เ ขมแข็ งและมีพลั ง เพี ยงพอในการ ขับเคลื่ อน โดย  

กระบวนการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 

21 โดยการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ 

โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกัน ในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต1 นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงบริบทในกระแสโลกไดกอใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน

ระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี รวมทั้งความรวมมือในประชาคมอาเซียน ในป 2558 โดยจะมีการ

เคลื่อนยายแรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมีความสามารถพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย

อยางเสรี เบื้องตนใน 7 สาขา ไดแก วิศวกรรม พยาบาล สถาปตยกรรม การสํารวจ แพทย         

ทันตแพทย และนักบัญชี ซึ่งในระยะตอไปจะเปดในสาขาอื่นๆ รวมทั้งแรงงานกึ่งทักษะฝมือดวย สิ่ง

เหลาน้ีสงผลทําใหประเทศตองมีเกณฑ เพื่อเปนมาตรฐานในการประเมินความสามารถของแรงงานที่

จะมีการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน2 ดังน้ันทุกภาคสวนตองเรงแสวงหาความรวมมือเพื่อ

เดินหนาขับเคลื่อนเตรียมพรอมเด็กไทยกาวสูประชาคมอาเซียนตามเปาหมาย โดยเฉพาะใหกลไก

การศึกษาเปนตัวนําสําคัญในการขับเคลื่อนใหสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมีทิศทาง โดยการผสาน

ประโยชนรวมกัน  ซึ่งองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการตองเรงดําเนินการโดยการกาวเดินอยางไม              

หยุดน่ิง อยางไรก็ดี จากการที่มีการระดมความคิดของบุคคลในหลากหลายเวทีจากผูเกี่ยวของทั้ง 3 

เสาหลักของประชาคมอาเซียน รวมถึงผูบริหารการศึกษา  ครูผูสอน  นักวิชาการ และผูเกี่ยวของ พบ 

                                                             
1สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ีสิบเอ็ด  พ.ศ. 2555-2559, เขาถึงเมื่อ 12  ธันวาคม  2556, เขาถึงไดจาก www.pld.rmutt.ac.th    
2อภิญญา เลื่อฉวี, ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เลม 2 (นนทบุร:ี นิช, 2556), 123. 
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ขอเสนอแนวทางไวมากมาย  เชน การใหความรูแกพลเมือง  สงเสริมการเรียนรูภาษาเพื่อนบาน การสราง   

อัตลักษณอาเซียน และจิตสํานึกของพลเมืองอาเซียน   

 จิตสํานึกน้ันเปนคุณลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย  

เปนผลลัพธที่สั่งสมข้ึนจากการมีประสบการณตรงในชีวิตของแตละบุคคล รูปแบบของจิตสํานึกที่พงึประสงค

ที่ยอมรับกันวาเปนสิ่งที่เปนคุณงามความดี และควรสงเสริมใหบุคคลยึดถือเปนกรอบในการดําเนิน

ชีวิต คนที่มีจิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมกับจิตสํานึกและใชจิตสํานึกในเรื่องตางๆ 

เพื่อการพัฒนาตนเองเปนบุคคลที่สมบูรณย่ิงข้ึน3 การที่จะประเมินคุณลักษณะของจิตสํานึกตองอาศัย

การวัดผลในทางจิตวิทยา การสรางแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซยีนของบุคคลจึงเปนสิง่ที่

สําคัญ ถาหากมีเครื่องมือที่มีคุณภาพจะเปนประโยชนในการประเมินจิตสํานึก และทราบถึงระดับของ

จิตสํานึกของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูบริหารซึ่งเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคการ

ใหกาวไปในกระแสของการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี ผูบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง

บริบท (context) หลากหลายสวนน้ัน นาจะเปรียบเทียบไดกับ “ผูบริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสม

กับสภาพการณปจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกลาวน้ีหมายรวมถึง “ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร

การศึกษา” ซึ่งทานเหลาน้ีเองที่เปรียบเสมือนหัวรถจักรสําคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูปการศึกษาทีจ่ะ

ทําหนาที่สําคัญตอการขับเคลื่อนขบวนรถไฟไปสูเปาหมายที่พึงประสงคได โดยการกําหนดเปน

ยุทธศาสตรการจดัการศึกษาสูการปฏิบัติที่ แสดงใหเห็นทั้งคุณภาพ ศักยภาพ เกิดประโยชนสูงสุดใน

การบริหารขององคการน่ันเอง4 ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหาร และการจัดการศึกษา และ

มีคุณลักษณะที่สําคัญทั้งในดานวิชาชีพและสวนตัว เพื่อจะดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตาม

เปาหมายและจุดมุงหมายของการศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งน้ีเพราะการเปลี่ยนแปลง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วอยางไรพรมแดน และ

กระทบไปทุกประเทศทั่วโลก5 

 

                                                             
3สมพงษ  สิงหะพล, “ตองสอนใหเกิดจิตสํานึกใหม,” สมีาจารย 13, 27 (มิถุนายน-

ตุลาคม 2542): 15. 
4สุรศักด์ิ ปาเฮ, สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, เขาถึงเมื่อ 16 ธันวาคม 

2556, เขาถึงไดจาก http:// www.addkutec3 
5เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี  ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓, เขาถึงเมือ่ 16 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก  www.hi-supervisory17.net/ph-r-bks-

haeng-chati-chbab-3-ph-s-2553. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนตามนโยบาย 5 

ประการของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษา เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายที่ 1) การเผยแพรความรู 

ขอมูลขาวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน 

ภายในป 25586 จําเปนตองเริ่มดวยการสรางจิตสํานึก ซึ่งสมพงษ สิงหะพล  ไดกลาวไววา จิตสํานึก

เปนความรูสึกนึกคิดภายในบุคคล และเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดโดยการเรียนรู จิตสํานึกเมื่อเกิดข้ึนแลวยาก

นักที่จะหยุด หรือหมดหายไปคนที่มีจิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมกับจิตสํานึกน้ัน 

และใชจิตสํานึกของตน เพื่อประโยชนตอสิ่งตางๆ ตามมา เชน บุคคลที่มีจิตสํานึกดานระเบียบวินัย 

จะไมขับรถผิดกฎจราจรบุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะจะไมขีดเขียนในสถานที่สาธารณะ7 ดังน้ัน การ

เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  จําเปนตองสรางจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล  

สําหรับการวัดจิตสํานึกเปนการวัดทางจิตวิทยาซึ่งเปนการกําหนดจํานวนใหกับสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงโดยมีเกณฑต้ังไว ซึ่งการวัดทางจิตวิทยาก็คือ การวัดพฤติกรรมตางๆ ตามเกณฑจัดอันดับความ

มากนอยของพฤติกรรม หาระยะความแตกตางตลอดจนลักษณะของพฤติกรรม วิธีการวัดทาง

จิตวิทยาแบงออกเปน 2 วิธีคือ วิธีอัตนัย (Subjective Method) และวิธีปรนัย (Objective 

Method)  การวัดผลทางจิตวิทยามหีลายวิธี ควรวัดตามความมุงหมายที่ต้ังไว และจะไดผลตามความ

มุงหมายมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับความเขาใจในวิธีการวัดไดดีเพียงใด ซึ่งผูวัดควรมีความรูถึง

จุดมุงหมายวาตองการวัดอะไร แบบและวิธีการเลือกแบบทดสอบมาใชใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย 

สวนเครื่องมือตางๆ สําหรับการวัดผลน้ันควรนําแบบทดสอบชนิดใดไปใชใหพิจารณาตามโอกาส เชน 

การทดสอบ (Test) การสังเกต (Observation) การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ

ตรวจสอบ (Checklist) แบบสํารวจ (Inventory) การสัมภาษณ (Interview) การศึกษาเด็กเปน

รายบุคคล (Case Study) การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) การบันทึกพฤติกรรม 

(Anecdotal Record) และสังคมมิติ (Sociometry)  ดังน้ัน การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก เน่ืองจากการสรางจิตสํานึก และ

                                                             
6กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย  5  ประการ,  เขาถึงเมือ่ 17 ธันวาคม  2556, เขาถึง

ไดจาก: http://www.bcca.go.th/asean 

  7สมพงษ  สิงหะพล, ตองสอนใหเกิดจิตสํานึกใหม, วารสารสีมาจารย 13, 27 (มิถุนายน-

ตุลาคม 2542): 16. 
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เจตคติที่ดีแกผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนน้ัน เปน

ยุทธศาสตรหน่ึงที่จะพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

 

ปญหาของการวิจัย 

     จากการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2556 สําหรับโรงเรียนที่เปนศูนย

อาเซียนศึกษา (โครงการพัฒนาประชาคมสูอาเซียน Spirit of ASEAN) ในเขตตรวจราชการที่ 6 

ปญหาที่พบคือครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดความตระหนักในการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมสู

อาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรใหเห็นความสําคัญของ

การเขาสูประชาคมอาเซียน8  

      นอกจากน้ี  ยังพบวาประเทศไทยมีปญหาเรื่องแรงงาน  การโยกยายของแรงงาน  ไมวา

จะเปนแรงงานจากพมาและกัมพูชา ที่เขามารับจางในไทย  อีกทั้งปญหาดานศักยภาพทางภาษาของ

ประชาชน  เปนไปไดสูงที่การวาจางแรงงานอาจตองเปนลักษณะการวาจางจากหลาย ๆ ชาติตาม

ความเหมาะสมของศักยภาพในการทํางาน เชน การจางนักบัญชีจากสิงคโปร พนักงานการตลาดที่ใช

ภาษาอังกฤษไดดีจากฟลิปปนส  แรงงานไทยตองหาโอกาสที่ดีในตลาดอาเซียน คงตองปรับปรุง 

พัฒนาดานภาษาเปนอยางย่ิง  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 ถึงแมวาไดมีความกาวหนาในความพยายามทั้งเชิงหลักการและหลักปฏิบัติ ทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระดับเอกภาคี หลายประเทศอาเซียนยังคงหางไกลที่จะกาวสูความทัดเทียมกันในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเทศในกลุมอาเซียนยังคงมีชองวางของ

การพัฒนาที่แตกตางกันอยูมาก เชน ประเทศสิงคโปรมีความเจริญกาวหนาคอนขางสูงทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับประเทศที่พัฒนาแลว บางประเทศอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่

พัฒนาไปไดคอนขางมาก9 สําหรับประเทศไทยเปนหน่ึงใน 5 ของสมาชิกผูกอต้ังและเปนจุดกําเนิดของ

อาเซียน ไทยมีบทบาทอยางแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา ดังน้ันประเทศไทยซึ่งเปนหน่ึงใน

สมาชิกอาเซียนไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญในการเสริมสรางความรวมมือกับอาเซียนเพื่อสราง

                                                             
8กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2556. (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556), 47. 
9พัชราวลัย วงศบุญสินและคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป 

การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2549), 45. 
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ความแข็งแกรงของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะการใชกลไกความรวมมือดานการศึกษานําพาอาเซียน

สูการเปนประชาคมที่มีความมั่นคงในสวนของความรวมมือดานการศึกษาของประชาคมอาเซียนน้ันได

มีการลงนามในปฏิญญาชะอํา-หัวหิน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและผูนําของประเทศตางๆ ในอาเซียน 

ประกอบดวยความรวมมือใน 3 เสาหลกัคือประชาคมดานการเมืองและความมั่นคงโดยใชการศึกษาเปน

ตัวนําประชาคม ดานเศรษฐกิจทุกประเทศจะตองพัฒนาความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกและ

ประชาคมดานสังคมและวัฒนธรรมใหถือวาความงดงามมาจากความแตกตางและหลากหลายวัฒนธรรม

ในแตละพื้นที่ไมจําเปนตองเหมือนกัน แตในความหลากหลายทางวัฒนธรรมน้ันจะชวยสรางความรวมมือ

ในลักษณะสังคมเอื้ออาทรโดยมีเปาหมายรวมกันคือทั้ง  3 เสาหลักสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให

สามารถกาวไปสูความสําเร็จของการเปนประชาคมอาเซียนไดภายในป 2558 จากปฏิญญาดังกลาว

สงผลใหทุกภาคสวนตองเรงแสวงหาความรวมมือเพื่อเดินหนาขับเคลื่อนเตรียมพรอมเด็กไทยกาวสู

ประชาคมอาเซียนตามเปาหมายโดยเฉพาะใหกลไกการศึกษาเปนตัวนําสําคัญในการขับเคลื่อนให

สามารถกาวไปไดอยางมทีิศทางผสานประโยชนรวมกันองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการจึงตองเรงเครื่อง

กาวเดินอยางไมหยุดน่ิง10  

 จากปญหาดังกลาวขางตน  การเตรียมความพรอมบุคลากรใหรอบรูและติดตามความ

เคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก11 การสรางจิตสํานึก และเจตคติที่ดีแกผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนน้ัน เปนยุทธศาสตรหน่ึงที่จะพัฒนาโรงเรียนสู

ประชาคมอาเซียน การที่ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึก รับรูและเห็นความสําคัญ

ของการเขาสูประชาคมจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานใหบรรลุผล  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการวัดจิตสํานึกความ

เปนประชาคมอาเซียนของบุคคลไดอยางมีคุณภาพ เกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในเชิงบริหาร

และวิชาการ ตลอดจนเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ

อื่นๆ ในสังคมโลกตอไป  

 

 

                                                             
10สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กลไกขับเคลื่อนการศึกษา. กาวสูประชาคม

อาเซียน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://social.obec.go.th/node/81. 

 11สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ยุทธศาสตร สพฐ. 2556-2560 (สูการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับประชาคมอาเซียน), เขาถึงเมื่อ  18  ธันวาคม  2556, เขาถึงไดจาก  

182.93.220.204/plan/attachments/article/1/4.pdf 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยไว

ดังน้ี 

1.  เพื่อทราบองคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

2.  เพื่อพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาปญหา  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามเพื่อตอบปญหาในการ

วิจัยดังน้ี 

1.  องคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนเปนอยางไร 

2.  การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา มี

คุณภาพเปนอยางไร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับขอคําถามของการวิจัยผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานของการวิจัย

ดังตอไปน้ี 

1.  องคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนเปนพหุองคประกอบ 

2.  แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบวัดที่มี

ความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น อํานาจจําแนก และความเปนปรนัย สามารถวัดไดตรงตามสภาพจริง   
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสํานึก เพื่อ

กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของ บุญสม หรรษาศิริพจน กลาววา จิตสํานึก คือ ภาวะที่

สามารถรับรูและเรียนรูในสิ่งที่เกิดข้ึนทั้งตอตนเองและจากสังคม ภาวะที่ต่ืนตัวและรูตัวเปนภาวะที่

เกิดข้ึนกับความรูสึกหรือรับรูในสิ่งที่เปนอยูและควรจะเปน จิตสํานึกของแตละบุคคลข้ึนอยูกับพื้นฐาน

ของจิตใจของความรู  ความเปนผูที่มีศีลธรรมของบุคคลน้ัน พื้นฐานของจิตใจแตละคนข้ึนกับพื้นฐาน

ของครอบครัวและสภาพแวดลอมที่มีความสุขและความอบอุนเปนที่ปรึกษา และเปนที่ใหความอบอุน

ตอสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวก็จะเปนผูที่มีความมั่นคงทางจิตใจ และเปนคนที่สามารถ

จะรับรูและรับผิดชอบตอตนเองและสังคมได12 สําหรับ ทองพันช่ัง พงษวารินทร  ใหความหมายวา  

จิตสํานึก หมายถึงการตอบสนองตอสิ่งที่เกิดข้ึน และตัดสินใจเลือกสนองตอบตอสิ่งน้ันในทางที่ถูกตอง 

ตามกฎระเบียบ กฎหมาย กฎของสังคม จารีตประเพณี13
  นอกจากน้ี สัญญา สัญญาวิวัฒน ใหนิยาม

คําวา จิตสํานึก (Conscious) วาหมายถึง ความคิดความรูสึกที่อยูสวนลึกของบุคคล ติดตัวติดใจอยู

ตลอดเวลา คงทนและไมเปลี่ยนโดยงาย14 จิตสํานึกเปนคุณลักษณะทางจิตพิสัยที่ปรากฎหรือกอรูป

ข้ึนมาในจิตใจของมนุษยแตละคนภายหลังไดรับการรับรูปรากฎการณหรือไดรับสิ่งเราจากภายใน

สะสม  การกอตัวของจิตสํานึกเปนกระบวนการกอรูปที่มีความตอเน่ืองกันจึงยากที่จะกําหนดแยกแยะ  

หรือทําการจัดลําดับช้ันเพื่อบงช้ีวาบุคคลมีความรูสึกอยูที่ใดชัดเจนแนนอน การกอรูปของจิตสํานึกยัง

เกี่ยวกับคุณลักษณะทางดานสติปญญาและการกระทําของมนุษยอีกดวย หรืออาจกลาวไดวา  

จิตสํานึกของมนุษยที่กอรูปข้ึนผานกระบวนการการเรียนรูของบุคคล ซึ่งกระบวนการเรียนรู มี

องคประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก 1) คุณลักษณะพุทธิพิสัย หมายถึง การรับรู  (Cognition) หรือการมี

ประสบการณตรงกับสิ่งทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมผานสัมผัสตางๆ ทําใหบุคคลรูจักหรือระลึกถึง  

มีความเขาใจสามารถนําไปใชประโยชนได สามารถวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาของสิ่ง

ดังกลาวได และนําไปสูการกอรูปคุณลักษณะดานจิตพสิัย 2) คุณลักษณะจิตพิสัย หมายถึง ความรูสึก

ทางจิตใจ (Affection) อันไดแกการมีความสนใจหรือใฝใจในสิ่งดังกลาว โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองการเห็น

หรือใหคุณคา และสรางเปนคุณลักษณะนิสัยที่นําไปสูคุณลักษณะทางดานทักษะพิสัย  3) คุณลักษณะ 

                                                             
12 บุญสม หรรษาศิริพจน, “จิตสํานึก,” วารสารวิชาการสภาอาจารยสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 4, 1 (มกราคม 2542): 72. 

  13ทองพันช่ัง พงษวารินทร, จิตสํานึกคุณภาพสรางไดจริงใน 120 วัน  (กรุงเทพมหานคร: 

Think Beyond, 2552), 33. 
14สัญญา สัญญาวิวัฒน, จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเชิงพุทธ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549), 41-45.  
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ทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออกที่สามารถจะสังเกตรูปแบบความประพฤติ

ไดอยางชัดเจน เรียกวาบุคลิกภาพ15 สําหรับองคประกอบของจิตสํานึกน้ัน ชาย โพธิสิตา ไดจัด

องคประกอบของจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 4 ดาน คือ  1. ดานความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ  

2. ดานภาพสะทอนจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 3. ดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณะ

สมบัติ  4. ดานนโยบายและการบริหารจัดการ16
   สวน หฤทัย  อาจปุระ ไดศึกษาองคประกอบ การมี

จิตสํานึกสาธารณะใน 6 ดาน คือ1. ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน  2. ดาน

การวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม 3. ดานความรัก ความเอื้ออาทร และความ

สามัคคี 4. ดานการรับรู และความสามารถในการผลักดัน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม 5. ดาน

การปฏิบัติในการแกไขปญหาสังคม 6. ดานการมีเครือขายในการนํากิจกรรมทางสังคม17 ในสวนของ

ประชาคมอาเซียนน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบาย 5 ขอดังน้ี 1) การเผยแพรความรู ขอมูล

ขาวสาร 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสม 3) การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา 4) การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน 5) การพัฒนาเยาวชน

เพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

 ในการสรางแบบวัดจิตสํานึกน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียน พบวา จิตสํานึกของมนุษยที่กอรูปข้ึนผานกระบวนการการเรียนรูของบุคคล 

ซึ่งเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองทั้งดานความรู ดานเจตคติ แลวนําไปสูการปฏิบัติ 

  ซึ่งการสรางแบบวัดจิตสํานึกน้ี  ตัวบงช้ีที่ใชในการพิจารณาเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ คือ

ความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น อํานาจจําแนก และความเปนปรนัย จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว  สามารถ

นํามาเปนกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยเขียนเปนแผนภูมิ  ดังปรากฏ

ในแผนภูมิที่ 1 

                                                             
15 B. Boom et al., Taxonomy  of  Educational  Objectives : The Classification  

of  Educational  Goals. Handbook  I: Cognitive  Domain (New York: Long  Man  

Green, 1956), 179. 
16ชาย โพธิสิตา และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ: 

ศึกษากรุงเทพมหานคร (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 14.   
17หฤทัย อาจปุระ, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา

พยาบาล,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2544), 46.   
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มา:  Sigmund Freud,  Group Psychology and The Analysis of The Ego Sigmund 

Freud (New York: Bantam Books, 1964).  

      : William James,  Managerial Effectiveness (New York: McGraw-Hill, 1970). 

 : D.E.Watson, Enformy and enfermedGestalts : A radical theory of 

consciousness,  accessed  September 10, 2014, available: http://www.enformy. 

Com/$ssctalk.html 

: Adam Zeman, Consciousness (UK: Oxford Univresity Pass, 2001), 1265. 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสํานึก 

และความเปนประชาคมอาเซียน

ของนักวิชาการตางประเทศ 
- Sigmund Freud 

- William James 

-D. E. Watson    
-Adam Zeman 

- Philip B. Grove 

 -W. Goet
. 

- K. Koffka                    

  -Thomas Nelson 

- M.V. Antony 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวแบบวัดจิตสํานึก 

และความเปนประชาคมอาเซียนของ

นักวิชาการในประเทศ 

-ศิริชัย กาญจนวาสี 

-ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 

-เตือนใจ  เกตุษา 

-ชัยเสฎฐ พรหมศรี 

-บุญสม หรรษาศิริพจน 

-สมพงษ สิงหะพล 

-หฤทัย  อาจปรุ 

 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

จิตสํานึก และความเปน

ประชาคมอาเซียนของ

นักวิชาการในประเทศ 

-สํานักความสัมพันธ

ตางประเทศและกลุม

ประชาสัมพันธ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

-ไพศาล  หรูพาณิชยกิจ 

-เตือนใจ  เกตุษา 

-เกียรติสุดา  ศรีสุข 

-กรมอาเซียน กระทรวงการ

ตางประเทศ 

-ทองพันชั่ง พงษวารินทร  

-บุญสม หรรษาศิริพจน 

 
การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึก 

ความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบรหิารสถานศึกษา   

แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก และความเปนประชาคมอาเซียน 

จากงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ 

-ธัญภรณ วงศอกนิษฐ    --จินตนา เรืองวิไลรัตน   -ดรุณี ทรัพยผล                         

-ชาย โพธิสิตา   - Toma Strle      - U.T. PLACE  - Lowell Keith Friesen 

- Roy F.
 

ประมวลขอมูลจากการ

สัมภาษณ 

ผูเชี่ยวชาญและสอบถาม

ผูทรงคุณวุฒิ 
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: B. Philip Grove, Webster’s Third New International Dictionary Of The English 

Language (Massachusetts: G and C. Marrian, 1967), 60. 

 : W. Goet, The New Encyclopedia Britannica (Chicago: Encyclopedia Britannica, 

1981). 

: K.  Koffka, “Consciousness” (Encyclopedia Of The Social Science 1978), 3-4. 

: Thomas Nelson, “Consciousness” (Nelson Complex Encyclopedia, 1967), 6. 

: M. V. Antony, Concepts of Consciousness, Kinds of Consciousness, Meanings 

of “Consciousness”, accessed September 10, 2014,  available from  

http://www.research.haifa.ac.il/~antony/papers/CKM.htm 

: ศิริชัย  กาญจนวาส,ี ทฤษฎีการประเมิน ( กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 99.  

: ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, การวัดดานจิตพิสัย (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 2543), 

310.  

: เตือนใจ  เกตุษา, การสรางแบบทดสอบ 1: แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ,์ พิมพครั้งที่ 6 

(กรงุเทพฯ: ชวนพิมพ, 2540), 120.  

: ชัยเสฎฐ พรหมศรี, กฎแหงความสุข (กรุงเทพฯ: คิดดี, 2552), 25-26. 

: บุญสม หรรษาศิริพจน, “จิตสํานึก,” วารสารวิชาการสภาอาจารย สถาบันบัณฑิต      พัฒ

นบริหารศาสตร 4, 1 (มกราคม 2542): 72. 

: สมพงษ สงิหะพล, “ตองสอนใหเกิดจิตสํานึกใหม,” สีมาจารย, 13, 27 (มิถุนายน-ตุลาคม 

2542): 15-16. 

: หฤทัย  อาจปร,ุ “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิต 

และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล” (วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 41-42. 

: สํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ,   การศึกษา : การสรางประชาคม

อาเซียน (ม.ป.ท., 2558),7-8.   

: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กลไกขับเคลื่อนการศึกษากาวสูประชาคม

อาเซียน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงจาก http://www.social.obec.go.th/node/81 

: ไพศาล  หรูพาณิชยกิจ,  เอเชียตะวันออกบนเสนทางสูความเปนประชาคม (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), 46. 

: เตือนใจ  เกตุษา, การสรางแบบทดสอบ 1: แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ,์ พิมพครั้งที่ 6, 

(กรงุเทพฯ: ชวนพิมพ, 2540), 120.  

: เกียรติสุดา  ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 (เชียงใหม: ครองชาง, 2552), 138.  
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: กรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ, บันทึกการเดินทางอาเซียน (กรงุเทพฯ: วิธิตา แอนิเมช่ัน, 

2552), 51. 

: ทองพันช่ัง พงษวารินทร, จิตสํานึกคุณภาพอาวุธสําคัญเพ่ือความอยูรอด (นนทบรุี: ไอดีซี 

อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร, 2552), 2. 

: บุญสม หรรษาศิริพจน, “จิตสํานึก.” วารสารวิชาการสภาอาจารย สถาบันบัณฑิต      พัฒ

นบริหารศาสตร, (มิถุนายน-ตุลาคม 2542), 72. 

: ธัญภรณ วงศอกนิษฐ, จิตสํานึกของมัคคุเทศกในการนําเท่ียวเชิงอนุรักษในระบบนิเวศแนว

ปะการัง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), 108. 

: จินตนา เรืองวิไลรัตน, “ผลของกลุมจิตวิทยาการปรึกษาแนวโยนิโสมสิการตอการเพิ่มพูน

พฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร” (วิทยานิพนธปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยอ. 

: ดรุณี ทรัพยผล, “ปจจัยทีส่งผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรกัษแมนํ้าทาจีน ของพระสงฆ

ในวัดบริเวณริมแมนํ้าทาจีน จงัหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจติวิทยาชุมชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยอ. 

: ชาย โพธิสิตา และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ : 

ศึกษากรุงเทพมหานคร (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 14.  

: Toma Strle, “Does consciousness cause behavior? Implications for moral 

responsibility” (University of Ljubljana Faculty of Education, 2014), Abstract. 

: U.T. PLACE, “Is consciousness a brain process?” (Institute of experimental 

psychology, university of Oxford, 1956), Abstract. 

: Lowell Keith Friesen, “The Structure of Consciousness” (Submitted to the 

Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial ful_llment of 

the requirements for the degree of  DOCTOR OF PHILOSOPHY, 2013), Abstract. 

: Roy F. Baumeister, and others., “Do conscious thoughts cause behavior?”  

(Department of psychology, Florida state university,  2011), Abstract. 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจงึไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยดังน้ี  

แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน หมายถึง เครื่องมือที่ใชประกอบการวัด

ประเมินจิตสํานึกความประชาคมอาเซียน ที่แสดงถึงสภาวะของบุคคลที่มีตอตนเอง และตอบุคคลอื่น 

ในบริบทของความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนกระบวนการตอเน่ืองทั้งที่เปนการรับรู เจตคติ และ 
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การปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยการประเมินใน 4 องคประกอบ คือ 1) การเตรียมความพรอมบุคลากรสู

ประชาคมอาเซียน 2) การเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชนรวมกัน 3) การเปนสมาชิกที่ดี และรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง และ 4) การนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม ที่มีการใช

มาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบลิเคอรท (Likert’s Scale) 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ/หรือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือเรียกช่ือตามตําแหนง คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี จากบทความวรรณกรรม

เอกสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อนํามาประกอบการศึกษางานวิจัยแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตสํานึก 

2. ประชาคมอาเซียน 

3. จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

5 .งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับจิตสํานึก 

แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานึก 

จิตสํานึก (Consciousness) ซึ่งเปนคําที่ยากในการอธิบายที่แนนอนลงไป มีเพียงคําอธิบาย      

ทั่วๆ ไป หรือกลาวจําแนกออกไปซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปใชของนักวิชาการที่สนใจในเรื่องน้ี

เทาน้ัน โดยเปนที่ยอมรับกันทั่วไปทางจิตวิทยาและสังคมศาสตร ซึ่งหลวงวิเชียร แพทยาคม กลาววา

จิตสํานึกน้ันมีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาเรื่องของพฤติกรรม1 จริงอยูที่จิตสํานึกน้ันจะไมมีตัวตน 

แตผูที่รูในเรื่องน้ีโดยทั่วไปไดใหความสําคัญวา เปนสิ่งที่มนุษยและสัตวจะตองมีอยูเสมอโดยเฉพาะ

ในทางสังคม มีผูที่รูในเรื่องน้ีไดกลาวไววา จิตสํานึกน้ีเปนคุณสมบัติที่เกิดมาพรอมกับความเปนมนุษย 

แตสามารถขัดเกลาไดดวยกระบวนการปลูกฝงทางวัฒนธรรม หรือผานกระบวนการเรียนรู2 

                                                
1หลวงวิเชียร แพทยาคม, จิตวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพธรรมศาสตร, 

2505), 46. 
2รัตนา ต้ังอมร, “ความสํานึกในการอนุรกัษพลงังานของนักเรยีนประถมศึกษา” 

(วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529), 

10-11. 
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ตามแนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกไดมีการนํามาประยุกตใชในการศึกษาหลายสาขาแตกตาง

กันออกไปอยางแพรหลายโดยวัตสัน (Watson) ไดสรุปปรากฏการณที่มีการนําแนวคิดจิตสํานึกมาใช

ในการศึกษาดังน้ี 

1. ใชในการอธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับประสบการณของมนุษยโดยไดศึกษาเกี่ยวกับ

ความตระหนัก (Self-awareness) การรับรู (Perception) ความรูความเขาใจ (Cognition) ความจํา

(Memory) การเรียนรู (Learning) ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) ความคิดสรางสรรค 

(Creativity) ความคิดได (Intuition) อารมณ (Emotion) สายสัมพันธทางสังคม (Social bonding) 

ภาวะการเปลี่ยนแปลง (Altered state) และการแยกตัว (Dissociation) 

2. ใชในการอธิบายปรากฏการณทางดานจิตวิทยา 

3. ใชในการอธิบายปรากฏการณโดยทั่วๆ ไป3 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา จิตสํานึกเปนสิ่งที่มีอยูในตัวของมนุษยและสงผล

ตอพฤติกรรมของบุคคล และจิตสํานึกเปนสิ่งที่สามารถพฒันาได 

ความหมายของจิตสํานึก 

คําวา Consciousness ไดนํามาแปลเปนภาษาไทยจะใชแทนดวยคําวา จิตสํานึก 

Consciousness มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน คือ คําวา Conscio ซึ่งเปนการผสมดวย

คํา 2 คํา คือ Coalesscence of Cum หมายถึง ดวย กับ (With) และคําวา Scio หมายถึงรู (Know) 

ซึ่งจิตสํานึกตามความหมายของภาษาลาติน หมายถึง ความรูที่เกี่ยวของกับบางสิ่งบางอยางของบุคคล

หรือความรูที่อยูในตัวของเขาเอง เวลาตอมา ลีน่ี ดีสคารทีส (Rene’ Descartes) เปนคนแรกที่ใชคํา

วา Conscientia แทน Conscio ซึ่งหมายถึง ศีลธรรม มีความสําคัญตอการรูผิด รูชอบ อาจกลาวได

วา Conscientia เปนการใชความรูใหเมาะสมในการปฏิบัติอยางมีศีลธรรมจากการกระทําดวยตนเอง

ของเราเอง และในทศวรรษที่ 17 เริ่มมีการใชคําวา Consciousness แทนคําวา Conscientia4 

  พจนานุกรมของ Webster’s ไดใหความหมายวา จิตสํานึก (Consciousness) หมายถึง 

ความตระหนัก หรือการรับรูที่เขามาภายในจิตใจ หรือในจิตวิญญาณ เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนในจิตใจ

ของบุคคล เปนความรูความเขาใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง5 
 

                                                
3D. E. Watson, Enformy and enfermedGestalts: A radical theory of 

consciousness, accessed September 10, 2014, available from http://www.enformy. 

com/$ssctalk.html 
4Adam Zeman, Consciousness (UK: Oxford Univresity Pass, 2001), 1265. 
5Philip B. Grove,ed, Webster’s Third New International Dictionary of 

The English Language (Massachusetts: G and C Marrian, 1967), 428. 
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 พจนานุกรม Oxford University Press ไดใหความหมาย จิตสํานึก (Consciousness) 

ไววาคือ สภาวะที่เปนอยู ความคิด ความเห็น ความเขาใจ ความรูสึกทั้งมวลของมนุษย6 

 สารานุกรมบริเทนนิกา (Goet) ไดใหความหมาย จิตสํานึก (Consciousness) วา เปน

การมองเห็น การรับรูที่ผานเขามาในจิตใจ รูสึกเปนหวง สนใจตอสถานการณ ความจริงหรือวัตถุ

ภายนอก7 

 สวนเคิรท คอฟคา (Kert Koffka) ไดใหความหมายของจิตสํานึกวา หมายถึง สภาวะ

จิตใจที่เกี่ยวกับความรูสึก ความคิดและความปรารถนาตาง ๆ เกิดจากการรับรู มีความหมาย

เชนเดียวกับ คําวาตระหนัก (Awareness)8 

 นอกจากน้ี โทมัส เนลสัน (Thomas Nelson) ไดกลาววาจิตสํานึกเปนสภาวะที่บุคคล

ไดรับความรู หรือประสบการณตางๆ แลวประเมินคา และตระหนักถึงความสําคัญที่ตนเองมีตอสิ่ง

น้ันๆ ซึ่งเปนเรื่องของสภาวะต่ืนทางจิตใจ9 

 อีกทั้ง เบนจามิน เอสบลูม (Benjamin S. Bloom) ไดกลาววา จิตสํานึก เปนข้ันตํ่าสุด

ของอารมณและความรูสึก จิตสํานึกเกือบคลายกับความรูและจิตสํานึกไมเปนลักษณะของสิ่งเรา แต

จิตสํานึกจะเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเรามากระตุนใหเกิด10 

 ในสวนของประเทศไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กลาววา 

จิตสํานึก หมายถึง “ภาวะที่ต่ืนและรูสึกตัวสามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัสทั้งหา” 

หรือภาษาอังกฤษ “1. The state of beg conscious; awareness 2. The totality of one’s 

thoughts feeling” ซึ่งหมายถึง สภาพจิตใจหรือความรูสึกนึกคิดชนิดใดชนิดหน่ึงที่ เรามีอยูที่เรา

ต่ืนตัวตลอดเวลา เมื่อไปพบเห็นเหตุการณใดก็สามารถแสดงออกมาไดทันทวงที จิตสํานึกเมื่อเกิดข้ึน

                                                
6A. S. Hornby, and E. D. Parnwell, An English-Reader’s Dictionary 

(Bangkok: Thai Watana Panich Press, 1984), 111. 
7W. Goet, The New Encyclopedia Britannica (Chicago: Encyclopedia Britannica, 

1981), 92. 
8K. Koffka, “Consciousness” (Encyclopedia of The Social Science, 1978), 212. 
9Thomas Nelson, “Consciousness” (Nelson Complex Encyclopedia, 1967), 6. 
10 Benjamin S. Bloom, Thomas J. Hasting  and George F. Madaus, 

“Effective domain” (Handbook On Formative Evaluation Of Student Learning, USA, 

1971), 273. 
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แลวยากที่จะหยุดหรือหายไป11 

 ตามพจนานุกรมจิตวิทยา ใหความหมายของจิตสํานึกวา หมายถึง สติ การรูตัว การรูถึงความ

เปนไปทุกอยางของตนหรือของอัตตา12 

 สวน ชัยเสฎฐ  พรหมศรี ไดกลาวไววา จิตสํานึก หมายถึง การรูเทาทันตอสิ่งตางๆ ที่เปน

หนาที่และความรับผิดชอบของตน และพรอมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อความเรียบรอย และความอยูรอด

ปลอดภัยของตนเอง ชุมชนและสังคมโดยไมตองเอากฎหมายมาบังคับใช13 

 บุญสม หรรษาศิริพจน กลาววา จิตสํานึก คือ ภาวะที่สามารถรับรูและเรียนรูในสิ่งที่

เกิดข้ึนทั้งตอตนเองและจากสังคม  ภาวะที่ต่ืนตัวและรูตัวเปนภาวะที่เกิดข้ึนกับความรูสึกหรือรับรูใน

สิ่งที่เปนอยูและควรจะเปน จิตสํานึกของแตละบุคคลข้ึนอยูกับพื้นฐานของจิตใจของความรู ความเปน

ผูที่มีศีลธรรมของบุคคลน้ัน พื้นฐานของจิตใจแตละคนข้ึนกับพื้นฐานของครอบครัวและสภาพแวดลอม

ที่มีความสุข และความอบอุนเปนที่ปรึกษา และเปนที่ใหความอบอุนตอสมาชิกในครอบครัว สมาชิก

ในครอบครัวก็จะเปนผูที่มีความมั่นคงทางจิตใจ และเปนคนที่สามารถจะรับรูและรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคมได14 

 ในสวนของ สุพจน ทรายแกว ไดใหความหมายของจิตสํานึกไววา เปนสภาวะของจิตใจที่

เกี่ยวกับความรูสึก ความคิด ความปรารถนาตาง ๆ โดยสภาวะจิตใจดังกลาวเกิดการรับรูซึ่งมี

ความหมายเหมือนกันกับคําวาความรูตัว อันเปนผลจากการประเมินคา การเห็นความสําคัญ ซึ่งเปน

สิ่งที่ไดมาจากทัศนคติ (Attitude) ความเช่ือ (Beliefs) คานิยม (Values) ความเห็น (Opinion) ความ

สนใจ (Interests) ของบุคคล คําวา “จิตสํานึก” เปนคํามีความหมายใกลเคียงที่สุดกับคําวา “ความ

เช่ือ” (beliefs) ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมและสัมพันธกันของประสบการณของคนทําหนาที่

ประเมินคาของจิตใจวาสิ่งใดเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งหากปราศจากความเช่ือประสบการณตางๆ ที่คนมีอยูน้ัน 

ก็จะอยูเพียงในความทรงจําไมมีสวนใดมีความสําคัญเดนชัดข้ึนมา แตหากวาประเมินคาแลวตระหนัก

                                                
11ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 

(กรงุเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, 2542), 81. 
12B. Suwannapet, Dictionary of Psychology, 2 nd ed. (Bangkok: S and K 

Book, 2002), 57. 
13ชัยเสฎฐ พรหมศรี, กฎแหงความสุข (กรุงเทพฯ: คิดดี, 2552), 25-26. 
14บุญสม หรรษาศิริพจน, “จิตสํานึก,” วารสารวิชาการสภาอาจารย สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 4, 1 (มกราคม 2542): 72. 



17 

ถึงความสําคัญที่มีตอสิ่งน้ันแสดงวาจิตสํานึกถึงสิ่งน้ัน ๆ ของบุคคลเกิดข้ึนแลว15 

 จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา จิตสํานึก หมายถึง สภาวะที่เปนสวนประกอบของ

โครงสรางทางความคิดที่ลึกซึ้งของบุคคล ซึ่งเกิดจากการหลอหลอมและพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูของ

ครอบครัว สภาพแวดลอมของแตละบุคคล เปนการกอจากภายในที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญ

หายไป จิตสํานึกของแตละบคุคลสามารถเห็นไดจากการกระทําน้ันๆ ที่มีตอตนเอง ตอบุคคลอื่นที่อยู

ในกลุมชนหรือสังคมเดียวกัน ในดานของความรูสึกที่มีตอปรากฏการณตางๆ ทางสังคมและตระหนัก

ถึงความสําคัญของปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ซึ่งมีผลตอคนสวน

ใหญ จิตสํานึกที่ดีในตัวบุคคลจะสงผลใหมีการแสดงออกที่ดี หรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสม 

ตลอดจนแนวทางแกไขสภาวการณน้ันใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวมได 

 องคประกอบของจิตสํานึก 

 วุนต (Wundt) ไดแบงจิตออกเปน 3 ประเภท ไดแก การรูสึกสัมผัส (Sensation) 

ความรูสึก (Feeling) และจินตนาการ (Imagination) ซึ่งเปนกระบวนการทํางานของจิต สิ่งเรา 

ประสาทสัมผัส ระบบประสาทในสมอง การรับรู การคิด อารมณ สวนปจจัยที่มีผลตอกระบวนการทาง

จิตใจ ไดแก สิ่งเราภายนอก อวัยวะรับสัมผัส ระบบประสาท ประสบการณเดิม คานิยม ทัศนคติ ความ

ต้ังใจในการรับรู และการเรียนรู16 

 ในสวนของ สมพงษ สิงหะพล ไดกลาวไววา คนที่มีจิตสํานึกดี จะประพฤติปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสมกับจิตสํานึก และใชจิตสํานึกในเรื่องตางๆ ไดแก 

1. จิตสํานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) ซึ่งเปนจิตสํานึกเพื่อการพัฒนา

ตนเองทําใหตนเองเปนบุคคลที่สมบูรณย่ิงข้ึน และเปนจิตสํานึกธรรมดาทั่วไปที่ทุกสังคมมีความ

พยายามเหมือนกันที่จะสรางใหเกิดข้ึนใหได เชน ความขยันหมั่นเพียร ความมานะอดทน ความรับผิดชอบ 

เปนตน 

2. จิตสํานึกเกี่ยวกับผูอื่น (Others Oriented Consciousness) ซึ่งเปนจิตสํานึกของ

ความสัมพันธระหวางบุคคลของคนในกลุมชนหน่ึง หรือสังคมหน่ึง เชน ความรักความเห็นอกเห็นใจ 

เอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน จิตสํานึกดานน้ีคนสวนใหญถูกหลอหลอมมาจากพื้นฐานด้ังเดิมของวัฒนธรรมไทย 

3. จิตสํานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) 

โดยจะเปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือคํานึงถึงคนอื่นที่รวมความสัมพันธ

                                                
15สุพจน ทรายแกว, “จิตสํานึกสาธารณะการกอรปูและกระบวนการเสริมสราง,” 

วารสารเพชรบุร-ีวิทยาลงกรณ 4, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2546): 46-55. 
16กาญจนา แกวเทพ, จิตสํานึกชาวนาไทย: ทฤษฎีและแนวการวิเคราะหแบบ

เศรษฐศาสตรการเมือง (กรงุเทพฯ: สมาคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2527), 37. 
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เปนกลุมเดียวกัน ซึ่งจิตสํานึกในดานน้ีคนเรายังขาดกันอยูมากและสมควรที่จะตองมีการพัฒนาใหมข้ึีน

โดยเร็ว ไดแก จิตสํานึกดานเศรษฐกิจแบบชวยเหลือกัน แบบพึ่งตนเอง และเพื่อการแขงขันในสังคม

โลก อีกทั้งจิตสํานึกดานการเมืองที่มีประชาธิปไตยกาวหนา การมีสวนรวมของประชาชน จิตสํานึก

ดานสิง่แวดลอมการอนุรักษสิ่งแวดลอม จิตสํานึกดานสุขภาพ โดยการมีสวนรวมในการแกปญหาของ

สังคมจิตสํานึกดานวัฒนธรรมความเปนไทย การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นฐาน รวมทั้งจิตสํานึกการ

รวมกลุมดวย เปนตน 

การจําแนกผูมีจิตสํานึกสามารถทําไดโดยการสังเกต หรือการสัมภาษณ เพื่อทราบ

พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งจะสะทอนจิตสํานึกของบุคคลน้ัน การจําแนกผูมีจิตสํานึกเปนประเภทตาง ๆ  

ข้ึนกับเงื่อนไขที่ใชในการสรางและจัดหมวดหมูคําถาม (ในกรณีที่ใชแบบสอบถาม) โดยจิตสํานึกมี

ความสัมพันธกันกอใหเกิดกิจกรรมทางจิตไมวาจะเปนความรูสึก การับรู การคิด อารมณ เปนการ

ทํางานของสมองทั้งหมด นับวาเปนความคิดที่ทันสมัย ซึ่งเมื่อมาถึงปจจุบันเปนที่ยอมรับวากายและจติ

คือสิ่งเดียวกัน และทําใหมีการพัฒนาพฤติกรรม เพราะจิตเปนตัวควบคุมการกระทําหรือพฤติกรรม

มนุษย17 

นอกจากน้ี เอนเกิลฮารท บี บูม (Engelhart B. Boom) กลาววา จิตสํานึกเปนคุณลักษณะ

ทางจิตพิสัยโดยปรากฏหรือกอรูป ข้ึนมาในจิตใจของมนุษยแตละคนภายหลังไดรับการรับรู

ปรากฏการณหรือไดรับสิ่งเราจากภายในจากการสะสม ซึ่งการกอตัวของจิตสํานึกเปนกระบวนการกอ

รูปที่มีความตอเน่ืองกันจึงเปนเรื่องยากที่จะกําหนดแยกแยะ หรือทําการจัดลําดับช้ันเพื่อบงช้ีวาบุคคล

มีความรูสึกอยูที่ใดชัดเจนแนนอน โดยการกอรูปของจิตสํานึกยังเกี่ยวกับคุณลักษณะทางดาน

สติปญญาและการกระทําของมนุษยอีกดวย หรืออาจกลาวไดวา จิตสํานึกของมนุษยที่กอรูปข้ึนโดย

ผานกระบวนการการเรียนรูของบุคคล ซึ่งกระบวนการการเรียนรู มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก 

1. คุณลักษณะพุทธิพิสัย หมายถึง การรับรู (Cognition) หรือการมีประสบการณตรงกับ

สิ่งหน่ึงสิ่งใดทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม โดยผานระบบสัมผัสตางๆ ทําใหบุคคลรูจักหรือระลึกถึง 

มีความเขาใจสามารถนําไปใชประโยชนได สามารถวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาของสิ่ง

ดังกลาวได และนําไปสูการกอรูปคุณลักษณะดานจิตพิสัย 

2. คุณลักษณะจิตพิสัย หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจ (Affection) ไดแกการมีความสนใจ

หรือใสใจในสิ่งดังกลาว โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองการเห็นหรือใหคุณคา และสรางเปนคุณลักษณะนิสัย

และนําไปสูคุณลักษณะทางดานทักษะพิสัย 

3. คุณลักษณะทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออกที่สามารถ

                                                
17สมพงษ สิงหะพล, “ตองสอนใหเกิดจิตสํานึกใหม,” สีมาจารย 13, 27 (มิถุนายน-

ตุลาคม 2542): 15-16. 
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จะสังเกตรูปแบบความประพฤติไดอยางชัดเจน ซึ่งเรียกวาบุคลิกภาพ18 

หลวงวิเชียร  แพทยาคม กลาววา จิตสํานึกประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

1. สวนที่เปนองคประกอบดานความคิด (Cognition) ซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับความคิด

ที่เปนสวนของการรับรูหรือเกิดความรับรูของสํานึกเปนหลักเชนการรับรู (Perception) ความทรงจํา 

(Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปญญา (Intellect) 

2. สวนที่เปนองคประกอบดานทาทีความรูสึก (Affection) โดยจะเปนสวนประกอบ

ทางดานอารมณ ความรูสึก โดยจะเนนสิ่งกระตุนความคิดอีกตอหน่ึง และเปนสวนของความรูสึกทาง

ใจของความสํานึกที่รวมเอาความรูสึกของบุคคลทั้งในดานบวก และดานลบ 

3. สวนที่เปนองคประกอบดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Conation) จะเปนองคประกอบที่

กอใหเกิดแนวโนมในทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเราที่เหมาะสมซึ่งตองอาศัยความเขาใจหรือ

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งน้ันเปนพื้นฐาน19 

ในสวนของ  เนลสัน กลาววา จิตสํานึก ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก 

ความคิด (Cognition) ความรูสึก (Feeling) และความตองการหรือเจตนารมณ (Will) โดยจะนําไปสู

การมีพฤติกรรมในรูปแบบตางๆกัน20 

ในมุมมองของ แอนโทนี (M.V. Antony) ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและพบวา

จิตสํานึกประกอบดวยหลายแนวคิด ไดแก ความคิด ความเขาใจ ความคิดรวบยอด (Conceptions)21 

ทางดานจิตวิทยา ดิวอี้ กลาววา จิตสํานึกประกอบดวย 3 องคประกอบหลักคือความรู

(Knowledge) เจตนารมณ (Willing) และความรูสึก (Feeling)22 

สวนความคิดของ จามะรี พิทักษวงศ กลาววา จิตสํานึกของบุคคลประกอบดวยสิ่งสําคัญ        

3 ประการคือ 

                                                
18 Max D. Engelhart et al. Taxonomy  of  Educational  Objectives: The  

Classification  of  Educational  Goals  (New York: Long  Man Green, 1956), 179. 
19หลวงวิเชียร แพทยาคม, จิตวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมศาสตร, 

2505), 49. 
20ธัญภรณ  วงศอกนิษฐ, จิตสํานึกของมัคคุเทศกตอการนําเท่ียวเชิงอนุรักษในระบบ

นิเวศแนวปะการัง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), 15. 
21M. V. Antony, “Concepts of consciousness, kinds of consciousness, 

meanings of consciousness.” Philosophical Studies 109, 1 (May 2002): 1 –16. 
22Module 1 Definitions of psychology, accessed September 10, 2014, 

available from http://www.online.sfsv.edu/~psych61/unit1/611.html.  
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1. สวนประกอบดานความรู (Cognitive Component) หมายถึง สวนที่เก็บสะสม

ความรู และความเช่ือจากสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางจริยธรรม และเปนสวนที่ประเมินวา

พฤติกรรมใดดี ถูกตอง ควรทํา และพฤติกรรมใดไมควรทํามโนทัศนที่ใชเปนองคประกอบน้ี ไดแก 

ความคิด คานิยม และความเช่ือ 

2. สวนประกอบดานอารมณ (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกหรือปฏิกิริยาที่มี

ตอพฤติกรรมวามีความพอใจหรือไมพอใจ ชอบหรือไมชอบ มโนทัศนที่ใชเรียกองคประกอบน้ี ไดแก 

ทัศนคติ ความรูสึกและปฏิกิริยา 

3. สวนประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง พฤติกรรมหรือการ

กระทําที่บุคคลแสดงออกมาทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สามารถ

แสดงมาใหเห็นวาสมควรหรือไมสมควร มโนทัศนที่ใชเรียกองคประกอบน้ี ไดแก ความประพฤติ การ

กระทํา และพฤติกรรม23 

ประกอบกับแนวคิดของ หฤทัย อาจปรุ ไดนําเสนอองคประกอบจิตสํานึกของบุคคลวามี

ดังน้ี 

1. องคประกอบทางดานความคิด (Cognition) เปนสวนที่เกี่ยวของกับความคิดที่เปน

สวนของการรับรูหรือเกิดการรับรูของความสํานึกเปนหลัก เชน การรับรู (Perception) ความทรงจํา 

(Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปญญา (Intellect) 

2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affection) เปนสวนองคประกอบทางดานอารมณ 

ความรูสึก ซึ่งจะเปนสิ่งกระตุนความคิดอีกตอหน่ึง เปนสวนของความรูสึกทางจิตใจของความสํานึกที่

รวมเอาความรูสึกของบุคคลในดานบวกหรือดานลบ 

3. องคประกอบทางดานการปฏิบัติ หรือการกระทํา (Behavior) เปนองคประกอบที่

กอใหเกิดแนวโนมในทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเราที่เหมาะสม ซึ่งสวนน้ีตองอาศัย

ความเขาใจ หรือความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับสิ่งน้ันเปนพื้นฐาน24 
 

                                                
23จามะรี  พิทักษวงศ, การเปลี่ยนแปลงของชาวนา: การผนวกเขากับระบบเศรษฐกิจ 

นอกหมูบาน (เชียงใหม: คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2523), 46. 
24หฤทัย อาจปรุ, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา รูปแบบการดําเนิน

ชีวิต และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล เขต

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2544), 41-42. 
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จากการวิเคราะหองคประกอบจิตสํานึกดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงแบงองคประกอบ

จิตสํานึก ออกเปน 3 ดาน ดังน้ี  1. ดานการรับรู (Perception) 2. ดานเจตคติ (Attitude) และ3. 

ดานการปฏิบัติ (Practice) 

ลักษณะของจิตสํานึก 

ลักษณะของจิตสํานึกตามแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Sigmund Freud)  ไดแบง

ลักษณะจิตเปน 3 สวน คือ  

1. จิตสํานึก (Conscious) แสดงความรูตัวตลอดเวลา   

2. จิตใตสํานึก (Subconscious) รูตัวตลอดเวลาแตไมแสดงออกในขณะน้ัน  

3. จิตไรสํานึก (Unconscious) อยูในภาวะที่ไมรูตัว 

ซึ่งไดเนนความสําคัญในเรื่อง จิตใตสํานึก (Subconscious) วามีอิทธิพลตอพฤติกรรม

เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจตางๆ และการศึกษา

เรื่องพัฒนาบุคลิกภาพกับโครงสรางของบุคลิกภาพจิตมนุษยแยกเปน 3 ลักษณะ ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะน้ี

เปนแรงขับใหแสดงพฤติกรรมตางๆ ดังน้ี 

1. อิด (Id) สวนที่ยังไมขัดเกลา แสดงหาความสุขความพอใจโดยถือตัวเองเปนหลัก 

2. ซุปเปอรอีโก (Superego) สวนที่ไดมาจากการเรียนรูเปนสวนที่คิดถึงผิดชอบช่ัวดี 

คิดถึงคนอื่นกอนตัดสินใจอะไรลงไป 

3. อีโก (Ego) สวนที่เปนตัวตัดสินใจโดยคํานึงสภาพความเปนจริงในสภาพการณน้ัน ๆ ทํา

ความประนีประนอมระหวางสวนที่ยึดความสุขสวนตัวกับสวนที่รูจักผิดชอบช่ัวดี25 

สวน จอหน ดิวอี้ (John Dewey)26 และวิลเลียม เจมส (William James)27 ซึ่ง

นักจิตวิทยากลุมน้ีไดใหความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภายในใหความสําคัญกับหนาทีข่องจติ

และกระบวนการที่สงผลตอการแสดงออกของบุคคล โดยไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการ 

(Theory of Evaluation) ของชารล ดารวิน (Charles Darwin) ซึ่งไดอธิบายถึงความสามารถในการ

ปรับสภาพรางกายของสิ่งมีชีวิตเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดในสภาพแวดลอมที่คงอยูหรือเปลี่ยนไป 

ดังน้ัน มนุษยซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงก็ยอมที่จะพยายามปรับตัวเขาหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลจาก

                                                
25Sigmund Freud, Group Psychology and The Analysis of The Ego 

Sigmund Freud (New York: Bantam Books, 1964), 207. 
26John Dewey,  Human nature and conduct: An introduction to social 

psychology, (New York: Modern Library, 1925), 293. 
27 William James, The Stream of Consciousness, accessed February 5, 

2015, available from http://www.psychclassics.yorku.ca/James/jimmy11.htm 
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กระบวนการทํางานของจิต น่ันเอง ทั้ ง น้ี  ดิวอี้ ได ใหความสําคัญกับสวนของประสบการณ 

(Experience) ที่เกิดจากการเรียนรูซึ่งแตกตางกับเจมสที่ไดใหความสําคัญในสวนของสัญชาตญาณ 

(Instinct) มากกวา 

  สวนพฤติกรรม (Behavior) ที่เกิดจากแรงขับของจิตน้ัน หมายถึง อาการ กิริยาทาทาง

การกระทํา หรือกิจกรรมทุกอยางของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถสังเกตไดโดยตรง หรือใชเครื่องมือวัดได 

แบงได 2 ประเภท คือ 

 1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นหรือ

สังเกตเห็นไดจากภายนอก ไดแก พฤติกรรมโมลาร (Molar Behavior) ซึ่งหมายถึง พฤติกรรม หนวย

ใหญที่สังเกตเห็นดวยตาเปลาโดยไมตองอาศัยเครื่องมือ เชน น่ัง เดิน สวนพฤติกรรมโมเลกูลาร 

(Molecular Behavior) เปนพฤติกรรมหนวยยอยที่ตองสังเกตโดยตรงผานเครื่องมือจะสังเกตดวยตา

เปลาไมเห็น เชน การเตนของชีพจร ความดันเลือด เปนตน 

  2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลไม

แสดงออกมาใหบุคคลภายนอกสังเกตเห็นโดยตรง จึงไมสามารถสงัเกตไดโดยตรงตองสังเกตทางออม 

เชน ความต้ังใจ ความเครียด เปนตน 

 ดังน้ันพฤติกรรมของมนุษยซึ่งเกิดจากแรงขับ ความคิด การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม

และการเลียนแบบ เชน การรับรู สิ่งที่เขาใจหรือความรูความเขาใจ(Cognition) หรือกระบวนการรับรู 

(Cognitive Process) ซึ่งบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไดโดยใชสิ่งเราที่บุคคล

ตองการมากําหนดการกระทํา และการใชแรงเสริมหรือรางวัลมาทําใหพฤติกรรมที่ตองการเกิดซ้ําข้ึน

อีกจนกลายเปนพฤติกรรมที่ถาวร และทําไดโดยสม่ําเสมอ แตขณะเดียวกันกลุมน้ีก็เนนการลงโทษกับ

พฤติกรรมที่ไมดีดวย28 

 จากการจําแนกลกัษณะของจิตสํานึกดังกลาวมาแลว จะเห็นวานักวิชาการหลายทานมี

ความคิดแตกตางกัน โดยบางคนไดพิจารณาจิตสํานึกในดานจิต บางคนก็พิจารณาดานพฤติกรรม หาก

คนเราสามารถดึงเอาจิตสํานึกมาใชใหเปนประโยชน ก็ยอมกอใหเกิดผลตอพฤติกรรมการพัฒนา

ความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง 

 การวัดจิตสํานึก 

 การวัดจิตสํานึกเปนการวัดทางจิตวิทยาซึ่งเปนการกําหนดจํานวนใหกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดย

มีเกณฑต้ังไว ซึ่งการวัดทางจิตวิทยาก็คือ การวัดพฤติกรรมตางๆ ตามเกณฑจัดอันดับความมากนอย

ของพฤติกรรม หาระยะความแตกตางตลอดจนลักษณะของพฤติกรรม วิธีการวัดทางจิตวิทยาแบง

                                                
28รุงโรจน  แกวอุไร, พฤติกรรมของมนุษยและผลใหเกิดประสิทธิภาพของบุคคล 

(พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545), 1. 
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ออกเปน 2 วิธีคือ วิธีอัตนัย (Subjective Method) และวิธีปรนัย (Objective Method) 

 1. วิธีอัตนัย (Subjective Method) ซึ่งเปนการวัดโดยการกําหนดปริมาณ โดยอาศัย

ความรูสึกเปนเกณฑการวัด ดังน้ันวิธีอัตนัยคําตอบจึงข้ึนอยูกับความรูสึกของผูตอบ ไมมีการตอบผิด

หรือตอบถูก การวัดดวยวิธีอัตนัยมีดังน้ี 

   1.1 การวัดความไวในความรูสึก เปนการวัดความไวที่ตอสิ่งเรา ซึ่งมีระดับความเขม

ตางกัน เชน เสียง แสง แตละคนจะมีความรูสึกแตกตางกัน บางคนมีความรูสึกมากแมจะมีความเขาใจ

เพียงเล็กนอย เชน มีเสียงรบกวนก็ทําใหนอนไมหลับ แตบางคนก็ชินกับเสียงรบกวนจนไมรูสึกอะไร

เลย 

   1.2 การวัดความสนใจ เปนแบบทดสอบวัดสนใจในอาชีพ ตัวอยาง แบบทดสอบวัด

ความสนใจในอาชีพของคูเดอร (Kuder) เปนการบอกถึงพฤติกรรมที่เขาอยากทํามากที่สุด และ

พฤติกรรมที่อยากทํานอยที่สุด และจัดประเภทกิจกรรมอาชีพ ซึ่งการวัดในลักษณะน้ีใชเปนการแนะแนวใน

อาชีพโรงเรียน 

   1.3 การวัดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตน (Self-Concept) เปนการวัดความรูสึก

เกี่ยวกับตนเองวาเปนคนลักษณะใดเปนคนเกงหรือไมเกง หากออกมาในดานบวกก็เปนคนเกงแตหาก

ออกมาในดานลบก็เปนคนไมเกง เปนลักษณะแบบสํารวจเกี่ยวกับตนเองในการปรับตัวและใหรับรู

ตนเองไดถูกตองข้ึน 

   1.4  การวัดคานิยม คานิยมเปนพฤติกรรม เปนความคิดที่เราเห็นสําคัญตอสิ่งหน่ึง 

และพรอมที่จะปฏิบัติตาม เชน เราเห็นคานิยมของการทํางานแปลวาเราใหความสําคัญกับงานมาก 

บางคนเห็นคานิยมของการศึกษาตอในระดับสูงๆ ก็มุงที่เรียนตอไปเรื่อยๆ เราวัดคานิยมของคนโดยดู

จากการเลือกทําในแบบทดสอบ ถาเลือกกระทํามากก็แสดงวามีคานิยมในดานน้ันโดยอาจจะสราง

สถานการณข้ึนแลวใหตัดสินใจเลือกตามความรูสึก 

   1.5  การวัดบุคลิกภาพ เปนการวัดแบบสํารวจตน เชน แบบสํารวจบุคลิกภาพ MMPI 

(Minnesota Multiphase Personality Inventory) ซึ่งมีขอความ 556 ขอ แสดงถึงการครอบคลุม

พฤติกรรมในหลาย ๆ ดาน การวัดดานบุคลิกภาพมีปญหาในดานความนาเช่ือถือของแบบทดสอบ

เพราะวัดจากคําบอกเลาของผูถูกวัด 

   1.6  การวัดการรับรูของบุคคล การวัดในลักษณะน้ีเปนการประเมินพฤติกรรมของ

บุคคลที่ถูกรับรูตามความรูสึกของผูรับรู เชน ในการประเมินความรูสึกเกี่ยวกับแมของตนเองวามี

คุณลักษณะอยางไร หรือครูประเมินนักเรียนวาเปนคนอยางไร เปนการวัดพฤติกรรมของคนหน่ึงโดย

ความรูสึกของอีกคนหน่ึง 

 2.  วิธีปรนัย (Objective Method) ซึ่งเปนการวัดโดยใหตัวเลขพฤติกรรมตามหลักเกณฑ

ภายนอกที่แนนอน ไมวาจะกําหนดโดยใครก็เหมือนกัน การวัดโดยวิธีปรนัยแบงเปน 4 วิธี คือ 
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  2.1 การวัดความถ่ี เปนการนับจํานวนครั้งที่บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง

ในสถานการณหน่ึง เชน ครูชมนักเรียนกี่ครั้ง นักเรียนตอบผิดกี่ครั้ง การวัดความถ่ีสามารถนํามาใชใน

การทดลอง เชน การทดลองเสนอสิ่งที่ตองการใหจํา เมื่อเวลาผานไประยะหน่ึงก็ทดสอบดู และนํา

คําตอบที่ถูกตองมาแปลงเปนสัดสวนของความถูกตอง ซึ่งเปนการวัดปริมาณในการจํา 

  2.2  การวัดเวลา การวัดเวลาน้ันเปนการวัดเวลาในการตอบสนองตอสิ่งเรา เชน การต้ัง

คําถามดูวากวานักเรียนจะตอบถูกเวลาผานไปกี่นาท ีการใชเวลานอยในการตอบสนองแสดงถึงความไวใน

การตัดสินใจ การวัดเวลาจะควบคูไปกับความถ่ีจึงจะไดขอที่เที่ยงตรง 

  2.3  การวัดความเขมของพฤติกรรม เชน เสียง แสง สามารถวัดโยใชเครื่องมือวัด

ความดังของเสียง ความเขมของแสง และนํ้าก็วัดเปนซีซี เปนลิตร สวนพฤติกรรมของรางกายก็

สามารถวัดได เชน ความแรงของการเตนของหัวใจ เปนตน 

  2.4  การวัดระยะทาง ระยะทางเปนดัชนีแสดงออกถึงพฤติกรรมของอาการกลัว เชน 

กลัวผีทําใหหลีกหางจากความมืด แมในดานจิตวิทยาสังคม ความใกลชิดแสดงถึงความสนิทสนม 

ความหางแสดงถึงความหมางเมิน29 

  การวัดผลทางจิตวิทยามหีลายวิธี ควรวัดตามความมุงหมายที่ต้ังไว และจะไดผลตาม

ความมุงหมายมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับความเขาใจในวิธีการวัดไดดีเพียงใด ดังน้ันผูวัดควรมีความรูถึง

จุดมุงหมายวาตองการวัดอะไร แบบและวิธีการเลือกแบบทดสอบมาใชใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย 

สวนเครื่องมือตางๆ สําหรับการวัดผลน้ันควรนําแบบทดสอบชนิดใดไปใชใหพิจารณาตามโอกาส เชน 

การทดสอบ (Test) การสังเกต (Observation) การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ

ตรวจสอบ (Checklist) แบบสํารวจ (Inventory) การสัมภาษณ (Interview) การศึกษาเด็กเปน

รายบุคคล (Case Study) การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) การบันทึกพฤติกรรม 

(Anecdotal Record) และสังคมมิติ (Sociometry) 

 

ประชาคมอาเซียน 

 ความเปนมาของอาเซียน 

 คําวา “ASEAN” เปนคํายอมาจาก“Association of South east Asian Nations” ซึ่ง

แปลเปนภาษาไทยอยางเปนทางการโดยกระทรวงการตางประเทศของไทยวา “สมาคมประชาชาติ

                                                
29สุชา  จันทนเอม,  จิตวิทยาท่ัวไป  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม, พิมพครั้งที่ 13 (กรงุเทพฯ : 

ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 30-31. 
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แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต”โดยเปนการสรางสังคมภูมิภาคใหพลเมืองของทั้ง 10 รัฐสมาชิกอาเซียน

อยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกันหรอืเปนเพื่อนรวมชุมชนคนในหมูบานเดียวกัน 30 

 ในชวงทศวรรษ 2500 ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตแพรเขามาสูภูมิภาคเอเชีย  

ตะวันออกเฉียงใตทําใหเกิดความวิตกกังวลทางดานเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจประกอบกบั

ประเทศมหาอํานาจเริ่มไมสนับสนุนใหความชวยเหลือเทาที่ควร จึงทําใหประเทศในกลุมหันมารวมมือ

ซึ่งกันและกัน และไดมีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศข้ึน ดวยเหตุน้ีเองจึงไดมีการแสวงหา

ลูทางจัดต้ังองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจข้ึนในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต” และไดจัดต้ังข้ึนโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมาชิกกอต้ัง 5 ประเทศไดแก  

ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซียและสิงคโปร ไดรวมลงนามใน“ปฏิญญากรุงเทพฯ”(Bangkok 

Declaration) หรือที่เรียกวาปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ณ พระราชวังสราญรมย เมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกันในภูมิภาค 

ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทาง การเมือง สรางสรรคความเจริญทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และ

ผลประโยชนรวมกันของสมาชิก 

 เมื่อแรกกอต้ังในป 2510 อาเซียนมีสมาชิก 5 ประเทศ ซึ่งมีผูแทนทั้ง 5 ประเทศ ไดแก  

นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) นายตุน อับดุลราซัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี

ตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชาอัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก (พิเศษ)  

ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ไดรวมลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ31 

 ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดวยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

10 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส 

สาธารณรัฐสิงคโปร บรูไน ดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สหภาพพมา และราชอาณาจกัรกัมพูชา 

 สัญลักษณอาเซียนคือ รวงขาวสีเหลือง 10 ตนที่ถูกมัดรวมกันไว หมายถึงประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อเปนมิตรภาพและความเปนนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกันสีทั้งหมด ที่ปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสําคัญในธงชาติของแตละประเทศสมาชิก

                                                
30สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน (ม.ป.ท., มป.ป.), บทนํา. 
31สํานักความสมัพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ,  การศึกษา: การสราง

ประชาคมอาเซียน 2558 (ม.ป.ท., มป.ป.), 3-7.   
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อาเซียน โดยสีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุงเรือง สีนํ้าเงินหมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง

หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สีขาวหมายถึง ความบริสุทธ์ิ 32 

 วัตถุประสงคของการกอต้ังอาเซียน 

 วัตถุประสงคของการกอต้ังอาเซียนตามปฏิญญากรงุเทพ มีดังน้ี 

 1. เพื่อเรงรัดความเจริญทางดานเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาดาน

วัฒนธรรมในภูมิภาค ดวยการผนึกความรวมมือบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน และความเปน

หุนสวนระหวางกันเพื่อเสริมรากฐานสําหรับประชาคมที่มีความรุงเรือง และสันติสุขแหงประชาชาติใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 2. เพื่อสงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรม 

และหลักแหงนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นใน

หลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ 

 3. เพื่อสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 

 4. เพื่อจัดใหมีความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการอํานวยความสะดวก     

การฝกอบรม และวิจัยทางดานการศึกษา วิชาชีพ วิชาการ และการบริหาร 

 5. เพื่อใหความรวมมืออยางมีประสิทธิผลมากข้ึน ทั้งการใชประโยชนในการเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม การขยายการตลาด การขยายการคา รวมทั้งการศึกษาปญหาในเรื่องการคาระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับโภคภัณฑ การปรับปรุงบริการความสะดวกเกี่ยวกับการขนสงและการคมนาคม และ

การยกระดับการครองชีพของประชาชน 

 6. เพื่อสงเสรมิการศึกษาเกี่ยวของกบัเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 7. เพื่อธํารงความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางอาเซียนกับองคกรระหวางประเทศและ

ระดับภูมิภาคที่มีความมุงหมายและความประสงคคลายคลึงกัน ตลอดจนการแสวงหาลูทางทั้งหลาย

เพื่อใหมีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางกัน 

 ปฏิญญาอาเซียน 

 ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

อาเซียนไดลงนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ระบุเปาหมายและจุดประสงคของอาเซียนคือ  

  1. เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม      

ในภูมิภาค 

                                                
32กรมอาเซียน, บันทึกการเดินทางอาเซียน (กรงุเทพมหานคร: วิธิตา แอนิเมช่ัน, 

2552), 51. 
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 2. สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ

หลักนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหง 

กฎบัตรสหประชาชาติ 

 วิสัยทัศนอาเซียน 

 วิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ไดกําหนดเปาหมายหลัก 4 

ประการเพื่อมุงพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ซึ่งเปนการสราง

สังคมภูมิภาคใหพลเมืองของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัว

เดียวกันหรือเปนเพื่อนรวมชุมชนคนในหมูบานเดียวกันใหเปนผลสําเร็จภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) 

โดยกําหนดเปาหมายไววา ภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะเปน 1. วงสมานฉันทแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (A Concert of Southeast Asian Nations) 2. หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยาง

มีพลวัต 3. มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก 4. ชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทร33 

 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

 กฎบัตรอาเซียนซึ่งเปนเอกสารสําคัญ เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่กําหนด

โครงสรางองคกร และสถานะทางกฎหมายของอาเซียน นับต้ังแตมีการกอต้ังในป ค.ศ. 1967 อาเซียน

ยังไมมีสถานะทางกฎหมายในฐานะองคกรระหวางประเทศ อินโดนีเซียเปนประเทศเดียวที่มีกฎหมาย

ภายในประเทศรับรองสถานะทางกฎหมายของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งต้ังอยูที่กรุงจาการตา

นอกจากน้ีกฎบัตรอาเซียนยังทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีกฎกติกาในการทํางานมากข้ึน โดยมีกลไก

สงเสริมและตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีแนวคิดในการจัดทํากฎบัตรอาเซียนมีมานานแลว ใน

บรรทัดสุดทายของปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน โดยผูนําอาเซียนไดลงนามในการประชุมสุดยอด

อาเซียนครั้งแรกที่บาหลีใน ป ค.ศ. 1976 ไดระบุใหมีการศึกษาการจัดทํา “a new constitutional 

framework of ASEAN” แตเน่ืองจากประเทศสมาชิกยังไมพรอม การดําเนินการดังกลาวจึงยังไม

เกิดข้ึน จนกระทั่งแนวคิดการรวมตัวเพื่อจัดต้ังเปนประชาคมอาเซียนไดรับการยอมรับและมีการ     

ลงนามปฏิญญาอาเซียนสมานฉันท ฉบับที่ 2 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลีในป ค.ศ. 

2003 และกําหนดใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนบน 3 เสาหลัก สงผลใหแนวคิดการจัดทําเอกสาร

สําคัญเพื่อรองรับการจัดต้ังประชาคมอาเซียนจึงไดรับความสําคัญอยางจริงจัง 34 

 

                                                
33สํานักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา, กาวสูอาเซียน (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2554), 15. 
34ไพศาล หรูพาณิชยกิจ, เอเชียตะวันออกบนเสนทางสูความเปนประชาคม

(กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), 46. 
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 ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา 

  ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหน่ึงของความรวมมือเฉพาะดานของ

อาเซียน ไดเริ่มดําเนินการต้ังแตทศวรรษแรกของการกอต้ังอาเซียน เมื่อมีการจัดประชุมการศึกษา 

ASEAN Committee on Socio–Cultural Activities ครั้งแรกในชวงเดือนตุลาคม 2518  อยางไรก็

ตามความรวมมือดังกลาวมีพัฒนาการเปนลําดับอยางชาๆ ทั้งในเชิงกลไกการบริหารการจัดการในเชิง

สาระความรวมมือโดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการน้ันมีความพยายามในการผลักดันใหความรวมมือ

ดานการศึกษาของอาเซียนมีลักษณะเปนทางการ และมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติมากข้ึน ซึ่ง

ตอมาเมื่ออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสรางเพื่อใหความรวมมือในดานตาง ๆ ของอาเซียนเขมแข็ง

ข้ึนมีการจัดต้ัง ASEAN Committee on Education (ASCOE)  เปนกลไกการบริหารความรวมมือ

อาเซียนดานการศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2532 โดยตอมาในป พ.ศ.2549 ไดมีการจัดการประชุมรัฐมนตรี

ศึกษาอาเซียนครั้งแรกคูขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางวันที่ 21-

23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่ประเทศสิงคโปรและมีการจัดตอเน่ืองทุกป   

 การจัดการศึกษาในอาเซียนนับวาเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งและความ

เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ีสถาบันการอุดมศึกษาในอาเซียน

ไดกลายเปนภาคธุรกิจขนาดใหญ และไรพรมแดนเพื่อตอบสนองการเปดเสรีทางการศึกษาทั้งในกรอบ

อาเซียน และการคาของโลก สงผลใหเกิดกระแสการแขงขันในการใหบริการทางการศึกษาและการเสริมสราง

ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู

ความเปนนานาชาติและ World Class University เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตองการ

ของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การปรับตัวกอกระแสการเปดเสรีทางการศึกษา กฎบัตร

อาเซียน ฯลฯ ซึ่งแนวทางดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน

อาเซียนและประชาคมยุโรปในลักษณะขอตกลงที่ทํารวมกันในระดับสถาบันตอสถาบันทั้งในสวนของ

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ในดานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา

สถาบันการศึกษารวมกัน ในขณะเดียวกันการจัดต้ังเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนไดชวยสงเสริม 

ความรวมมือในการพัฒนาอาจารย นักวิชาการและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลขาวสารทั้งระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเอง และความรวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียน

บางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศญี่ปุน เกาหลี จีน อินเดีย รัสเซียและสหภาพยุโรปอีกดวย35 

 ในดานการศึกษา ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจนใน

ปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน  ที่เนนยํ้าความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปนกลไก

                                                
35สํานักความสมัพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ, การศึกษา: การสราง

ประชาคมอาเซียน 2558 (ม.ป.ท., มป.ป.), 7-8.   
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สําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศนอาเซียน 2020 โดยกําหนดใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอกมี

สันติสุข และมีการเช่ือมโยงเขาดวยกันในการเปนหุนสวนในดานสิ่งแวดลอมของประชาธิปไตยและอยู

รวมกันอยางกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดและสังคมที่เอือ้อาทร

ที่ระลึกถึงสายสัมพันธแนนแฟนทางประวัติศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่

มีรวมกันและเช่ือมโยงในอัตลักษณของภูมิภาคนอกจากน้ีวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ไดกลาวถึง

ความสําคัญของการพัฒนามนุษย โดยใหประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตางๆ อาทิ 

การศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรม นวัตกรรม การสงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางาน

และการประกอบการ รวมถึงเขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  นอกจากน้ี การวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตประเด็นสําคัญไดแก  

ความรวมมือทางดานวิชาการและการพัฒนา ซึ่งจะชวยสนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียน  

การเสริมสรางขีดความสามารถ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อลดชองวางในการพัฒนา ดังน้ัน 

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียน จึงไดทวีบทบาทมากข้ึนตอการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนาและแขงขันไดในระดับสากล  

โดยเฉพาะอยางย่ิงความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองใน

หลากหลายดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุคของสังคมฐานความรู กลไกความรวมมือ

ดานการศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการสรางอาเซียนสูการเปนประชาคมที่มีความมั่นคงทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพื่อสรางอนาคตที่รุงเรือง

ของอาเซียนตอไป36 

  ประโยชนจากการเปนสมาชิกอาเซียน 

  ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลคาการคามากกวา 1.75 ลานลาน

บาทตอปหรือรอยละ 19.2 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด โดยไทยเปนฝายไดดุลการคามาตลอด การรวมตัวกัน

อยางใกลชิดย่ิงข้ึนทางเศรษฐกิจบวกกับการขยายความรวมมือเพื่อเช่ือมโยงโครงสรางพื้นฐาน เชน 

เสนทางคมนาคมขนสง ระบบจายไฟฟา เครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ จะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่ม

โอกาสทางการคาและการลงทุน37 

 

 

 

 

                                                
  36เรื่องเดียวกัน, 8. 

 37กรมอาเซียน, มารูจักอาเซียนกันเถอะ (กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการพิมพ, 2551), 38. 
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จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

 การมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนทั้งในดานการรับรู ดานเจตคติ และดานการนําไป

ปฏิบัติเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงไวหลายทานดังน้ี 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางความพรอม

ในการพัฒนาขาราชการสูประชาคมอาเซียนตามลําดับดังน้ี 1) พ.ศ. 2554 การประเมินและสราง 

ความตระหนัก มีแนวทางดําเนินการสรางความตระหนัก ต่ืนตัว และสรางเครือขาย โดยรวมถึงการจัดทํา

หนังสือแจงเวียนสวนราชการถึงแนวทางในการเตรียมความพรอมขาราชการ การปรับปรุงเครื่องมือ

สื่อการพัฒนา เชน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส E-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษ แลหลักสูตร

สําหรับผูบริหาร เปนตน การสงเสริมใหเกิดระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้นระหวาขาราชการ

ของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใหความชวยเหลือทางเทคนิคหรือวิชาการแกประเทศสมาชิก

อาเซียน ทั้งน้ี การใหความรูและพัฒนาขาราชการในระยะน้ีจะเนนความรูทักษะและสมรรถนะ

พื้นฐานเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และแผนแมบท

ของแตละดาน เปนตน โดยใหความสําคัญกับกลุมผูบริหารและกลุมขาราชการที่จะเกี่ยวของกับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนลําดับตน 2) พ.ศ. 2555-2556 การพัฒนาและ

ปรับใชเปนการขยายการพัฒนาและสรางความพรอมทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก โดยสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเตรียมความพรอมระหวางสวนราชการ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรภาคราชการจะ

คํานึงถึงความจําเปนในการพัฒนาของแตละเสาหลักมากข้ึนและขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุม

นอกเหนือจากกลุมบริหาร 3) พ.ศ. 2557-2558 เรงและเพิ่มมีการพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะ

ที่เขมขนข้ึนในทุกระดับและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลักรวมทั้งการสงเสริม

ใหมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณระหวางสวนราชการที่รับผิดชอบในตางเสาหลัก ทั้งน้ี 

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแผนการดําเนินการใน 3 เสาหลักดังน้ี (1) ดานการเมืองและความมั่นคง 

โดยเนนการสงเสริมธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางการปฏิบติัทีดี่

ระหวางภาครัฐและทุกภาคสวนในสังคม (2) ดานเศรษฐกิจ เพื่อสราง พัฒนาขีดความสามารถของ

เจาหนาที่รัฐในการพัฒนา ดําเนินนโยบายสังคมและเศรษฐกิจเพื่อชวยบรรเทาผลกระทบจากการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการจัดทําการศึกษาดานสังคมและเศรษฐกิจเปนครั้งคราว เพื่อ

ตรวจสอบและประเมินผลของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และ (3) ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเนน

การจัดต้ังระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีความรับผิดชอบและมีความนาเช่ือถือ โดยการเพิม่
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ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความรวมมือระหวางรัฐ

สมาชิกอาเซียน38   

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดทําแนวทางการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน ป พ.ศ. 2558 โดยมีแนวทางสําคัญคือ (1) การพัฒนามนุษย เชนการศึกษา HRD Employment 

ICT, Applied S and T, Gender-Youth-Elderly-Disability, และพัฒนาระบบราชการ โดยการ 

(1.1) ใหประชาชนเขาถึงโอกาสอยางเที่ยงธรรมในการพัฒนามนุษย (1.2) การลงทุนในดานการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต (1.3) การฝกอบรมและการเริมสรางขีดความสามารถ และ (1.4) การใช

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร เชิงประยุกตและเทคโนโลยี ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม (2) การคุมครองและสวัสดิการสังคม เชน การขจัดความยากจน คุณภาพอาหาร สุขภาพ 

โรคติดตอยาเสพติด และภัยพิบัติ การลดความยากจนเพื่อความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดย 

(2.1) การแกปญหาความเหลื่อมลาในดานเศรษฐกิจและสังคม และ (2.2) การคุมครองและสวัสดิการ

สังคม การสรางสภาพแวดลอมที่มั่งคง ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด (3) ความยุติธรรมและสิทธิ

อยางเทาเทียม สิทธิและสวัสดิการสาหรับกลุมดอยโอกาสและกลุมที่ออนแอ เชน สตรี เด็ก ผูสูงอายุ 

ผูพิการ และแรงงานโยกยายถ่ินฐาน และ (4) ความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูการพัฒนาและ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพนํ้าและ

อากาศ ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการตามพันธกรณีในแผนพิมพเขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในฐานะหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ39 

 ธดา สิทธ์ิธาดา กลาววาคุณลักษณะทีส่ําคัญของการเปนพลเมืองอาเซียน สรุปไดดังน้ี 

 1. ความรูความสามารถในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษถือเปนภาษา

เพื่อใชในการสื่อสารตามที่ระบุในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

 2. ความรูความสามารถในการสื่อสารในภาษาของประเทศสมาชิกโดยการศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม 

                                                
 38สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, แนวทางการเสริมสรางความพรอมใน

การพัฒนาขาราชการสูประชาคมอาเซยีน, เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เขาถึงจาก http://www. 

ocsc.go.th/ 

   39กระทรวงศึกษาธิการ, การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 

ของ กระทรวงศึกษาธิการ, เขาถึงเมือ่ 10 กันยายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/ 

moe/th/news/detail.php?NewsID=29058&Key=hotnews 
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 3. ความรูเรื่องศาสนาที่สําคัญโดยการศึกษาพระคัมภีรประจําศาสนาที่สําคัญในอาเซียน

เพื่อทําใหเขาใจในวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกที่ลวนเปนพลเมืองอาเซียน

รวมกัน 

  4. การปรับตัวในการอยูรวมกันทามกลางความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 

  5. ความรูดานประวัติศาสตร 

  6. ความรูเรื่องจุดกําเนิดอาเซียน โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดคอยๆ กอตัวเปน 

“องคกร” ข้ึน 

  7. ความรูเรื่อง 3 เสาหลักอาเซียน ในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 7-8

ตุลาคม 2546 ที่บาหลี40 

 นอกจากน้ี รสสุคนธ มกรมณี กลาววา ในการเตรียมความพรอมทางดานทักษะเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน ควรมีทักษะในดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานชีวิตและอาชีพ และทักษะ

ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี41 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลาววา กลไกการขับเคลื่อนเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียนควรมีการดําเนินงานดังน้ี 

1.  การกําหนดวิสัยทัศนสถานศึกษาใหมกีารพฒันาหลักสูตรรปูแบบการจัดการเรียนรู 

2  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูพื้นฐาน เนนการรูเขารูเรา ใชภาษาสื่อสาร 

3  ปรับตัว ปรบัการคิด เนนการคิดตระหนักสูการเปนหุนสวนใน 3 เสาหลักของ

ประชาคมอาเซียน การมีสวนรวมของชุมชน 

4. นักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางนอย 2 ภาษา 

5.  มีการระดมทรัพยากรจากชุมชน 

6.  สงเสรมิใหครมูีสวนรวมในกิจกรรมอาเซียน เชน การจัดอบรมทัง้ในและตางประเทศ 

7.  ใหความรูในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนกับคร ู

8.  ครูมีการสอดแทรกการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

9.  การนิเทศติดตามโครงการสูประชาคมอาเซียน 

                                                
40ธดา  สิทธ์ิธาดา,  สรุปจากการวิเคราะหขอมูล: Content Analysis, เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา (นครปฐม: เพชรเกษมพริ้นต้ิง กรุป, 2558), 290-292. 
41รสสุคนธ มกรมณี,บทบาทผูบริหารยุคไรพรมแดน, บริหารการศึกษาคุณภาพสูสากล 

(กรงุเทพฯ: พลัส พลสั ครีเอเทอร, 2555), 35-40. 
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10. จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

11. สงเสรมิใหนักเรียนมีสวนรวมดานความรูและกิจกรรมตางๆ สูประชาคมอาเซียน 

12. จัดสื่อและแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน 

13. ครูมีความรูในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงตามการจัดการเรยีนรูสูประชาคม

อาเซียน 

14. ใหผูมสีวนเกี่ยวของทกุฝายมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจและมสีวนรวมในการดําเนิน 

งานสูประชาคมอาเซียน 

15. มีการแลกเปลี่ยนครรูะหวางประเทศเนนใหเห็นความสําคัญและชักชวนสูการเตรียมการสู

ประชาคมอาเซียน 

16. จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเกี่ยวกบัอาเซียน 

17. การบูรณาการเรื่องอาเซียนสูกลุมสาระเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

18. สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีตอผูเรียนใหเขาใจการเขากลุมสูประชาคม

อาเซียน42 

ดาราวรรณ สุขคันธรักษ กลาววายุทธศาสตรในการขับเคลือ่นงานวิชาการในการเตรียม

ความพรอมเพื่อเขาสูอาเซียน ควรปฏิบัติดังน้ี 

1.  สงเสรมิและพฒันาความสามารถบุคลากร 

2.  ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

3.  สงเสรมิทักษะในการจัดการเรียนการสอนภาษาและเทคโนโลยี 

4.  สงเสรมิและพฒันาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน 

5.  สรางความตระหนักและเจตคติบุคคลในองคการ 

6.  บริหารจัดการเครือขาย 

7.  พัฒนามาตรฐานและการจัดการศึกษา 

8.  สงเสรมิและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน43 
 

                                                

 42สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  กลไกขับเคลื่อนการศึกษากาวสู

ประชาคมอาเซียน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://social.obec. go.th 

/node/81 

 43ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ, “ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), บทคัดยอ. 
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กระทรวงศึกษาธิการ ใหความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนวา ควรมกีารเผยแพร

ความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสรางความตระหนัก และเตรียมความพรอม

คร ูนักเรียน ประชาชนดานภาษาเพื่อนบานและเทคโนโลยี นอกจากน้ีควรพัฒนามาตรฐานการศึกษา

เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนนักศึกษาและครูในอาเซียน ยอมรับในคุณสมบัติวิชาการ ปรับปรุงดาน

อาชีวศึกษา การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

การจัดความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การเคลื่อนยายแรงงาน การพัฒนาเยาวชนเพื่อเปน

ทรัพยากรสําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน44 

เฉลิมลาภ ทองอาจ ไดสรุปการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูอาเซียนวา ควรมีการเสริมสราง

ความเปนมนุษยที่สมบูรณ นําไปสูระบบเศรษฐกิจการพัฒนาที่เปนธรรมและย่ังยืน พัฒนาดานการใช

ภาษาตางประเทศใหแกครูผูสอน สรางสิ่งแวดลอมหรือบบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทั้ง

ในและนอกช้ันเรียน พัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของผูเรียน และ

พัฒนาคุณลักษณะ สมรรถนะ และคานิยมสําหรับพลเมืองไทยสูผูเรียน45 

ในสวนของ เทิดพงษ ศรีวิเศษ กลาววา ควรมีการวางแผนพัฒนาครูใหมีความตระหนัก

และมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนการวางแผนพัฒนาครูใหไดรับการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน นอกจากน้ีควรมีการจัดสภาพแวดลอมใน

สถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู มีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีภาคีเครือขายการจัดการศึกษาสู

ประชาคมอาเซียนทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความรวมมือกันระหวางชุมชน สถาบันวิชาการ องคกร

ภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยมีกิจกรรม ชุมนุม ที่เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม  ICT 

ในการเรียนรูและติดตอสื่อสารแสวงหาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การนิเทศ

ภายในสถานศึกษาโดยมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปนสภาพปจจุบันปญหาการ

                                                
44กระทรวงศึกษาธิการ, มารูจักอาเซียนกันเถอะ (กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการพิมพ, 

2551). 
45เฉลิมลาภ ทองอาจ, “กาวสูประชาคมอาเซียน: การจัดการศึกษาบนบรบิทแหงความ

ทาทาย,” วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 14, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555): บทคัดยอ. 
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ดําเนินการดานตาง ๆ ของโรงเรียนไวอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

ข้ันตอน วิธีการดําเนินงานและระยะเวลาตามแผนการนิเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสม46 

นอกจากน้ี สุรศักด์ิ ปาเฮ กลาววา ในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

ควรปฏิบัติดังน้ี การสรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบ มีระบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ เปน

การศึกษาที่สรางความฉลาด สรางสติปญญาในข้ันพื้นฐาน พอตัว คือพอแกความตองการ เปน

การศึกษาที่สรางคนใหมีความรูเรื่องวิชาชีพ และมีอาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติไดเปนการศึกษาที่สราง

ความมีมนุษยธรรม คือความเปนมนุษยอยางถูกตอง การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองโลกมี

อิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบ เคารพสิทธ์ิของผูอื่น เคารพความแตกตางระหวางบุคคล เคารพ

หลักความเสมอภาค47  

ในสวนของสํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ  ไดสรุปประเด็น

สําคัญไวดังน้ี 

1. มีความพยายามในการผลักดันใหความรวมมือดานการศึกษาของอาเซียน 

2. มีการปรับตัวในเชิงโครงสรางเพื่อใหความรวมมือในดานตางๆ ของอาเซียนเขมแข็ง 

ข้ึนตอบสนองการเปดเสรีทางการศึกษาทัง้ในกรอบอาเซียนและการคาโลก 

3. การใหบริการการศึกษาและเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

4. ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติและ

ภูมิภาค ตลอดจนการปรับตัวกอกระแสการเปดเสรีทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา

สถาบันการศึกษารวมกัน 

5. จัดต้ังเครอืขายมหาวิทยาลัยอาเซียนไดชวยสงเสรมิความรวมมือในการพัฒนาอาจารย 

นักวิชาการความรวมมือกบัประเทศคูเจรจาในอาเซียน   

6. กําหนดใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอกมีสันติสุขและมีการเช่ือมโยงเขาดวยกัน 

7. การพัฒนาที่มีพลวัต การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่

ใกลชิด 

                                                
46เทิดพงษ  ศรีวิเศษ, “การบรหิารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ 

โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2,” วารสารอิเล็กทรอนิกส ทางการศึกษา 

9, 3, (2014): 583-597. 
47สุรศักด์ิ  ปาเฮ, การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน: ศักยภาพและความพรอมเชิง

ระบบ, เขาถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.addkutec3.com 
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8. สังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธแนนแฟนทางประวัติศาสตร  ตระหนักถึง

ความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรมการสรางนวัตกรรม

การสงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางานและการประกอบการ  

9. เขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

10. การเสริมสรางขีดความสามารถและการพฒันาทรพัยากรมนุษย   

11. การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซยีนใหมีความเจริญกาวหนา

และแขงขันไดในระดับสากล ตลอดจนการสรางอาเซียนสูการเปนประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางดาน

เศรษฐกจิ การเมืองและสังคม48 

วิทวัศ ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน ไดบรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความตระหนัก เรื่อง 

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน สรุปประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อรองรบัผลอนั

เน่ืองจากความรวมมือใน 3 เสาหลัก เมื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ไวด้ังน้ี 1) การใหความรูเกี่ยวกับ 

การปรับลดภาษี ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบทางการคา การแบงระดับการพัฒนาของประเทศในประชาคม เปนตน  

2) การศึกษาเพื่อสรางคนไทยและบัณฑิตไทย ใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานในทุกระดับอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งแรงงานระดับฝมือ (Skilled Labor) และแรงงานไรฝมือ (UnskilledLabor)  3) การศึกษา

เพื่อสรางเขาใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศที่ตองเรียนรูรวมกัน โดย

ตองมีการเริ่มใหความรูต้ังแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรืออาชีวศึกษา 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของคนไทยและบัณฑิตไทยในทุกระดับ เพื่อเตรียมพรอมตอโครงสรางประชากรที่จะเปลี่ยนไปเปน

สังคมสูงอายุ 5) การใหความรู และสรางความเขาใจ ตลอดจนจัดระบบการสนับสนุนดานการศึกษา 

โดยการสรางเครือขายความรวมมือของสถาบันการศึกษาในระดับและสาขาตางๆ ในรูปแบบ AUN 

(ASEAN University Network) รวมทั้งใหความรูเพื่อเตรียมความพรอม49 

จากขอความดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา ในการเขาสูประชาคมอาเซียนจําเปนที่จะตอง

มีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน อาทิดานนโยบาย ดานการพัฒนาบุคลากร ดานนักเรียน  

ดานเทคโนโลยี ดานการสรางเครือขายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เปนตน   

 

 

 

                                                
  48สํานักความสมัพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ,  การศึกษา: การสราง

ประชาคมอาเซียน 2558 (ม.ป.ท., มป.ป.). 

 49สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การบรรยายทางวิชาการ เพ่ือสรางความ

ตระหนักเรื่อง การกาวสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ: พิมพดีการพมิพ, 2553), 103. 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 แบบทดสอบเปนเครื่องมือในการวัดพฤติกรรม ถาแบบทดสอบมีคุณภาพดีจะสงผลให

งานวิจัยมีคุณภาพเชนกันคุณภาพของแบบทดสอบเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ ไดแก ความเที่ยงตรง  

(Validity) ความเ ช่ือมั่น (Reliability) อํานาจจําแนก (Discrimination) และความเปนปรนัย 

(Objectivity) 

 ความเท่ียงตรง  (Validity) 

 นักการศึกษาไดใหความหมายของความเที่ยงตรง (Validity)  ไวดังน้ี 

 เกียรติสุดา ศรีสุข กลาววา ความเที่ยงตรงหมายถึง การที่เครื่องมือสามารถวัดไดตรงและ

ครบถวน ในสิ่งที่ตองการศึกษาหรือตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย การใชเครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงจะทําใหผูวิจัยสามารถวัดในสิ่งที่ตองการไดอยางถูกตองและครบถวน50 

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ใหความหมายของความเที่ยงตรงวา เปนการวัดไดตรงตาม

วัตถุประสงค และพฤติกรรมที่ตองการใหวัด วัดไดครอบคลุมครบถวน ตามเน้ือหาที่ตองการวัดและวัด

ไดถูกตองตรงความเปนจริง51 

 จิตราภา กุณฑลบุตร การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ คือการพิจารณาวาเครื่องมือ

ที่จะนําไปใชมีระดับความสามารถในการวัดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดหรือไม52 

 เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธ ใหนิยามความเที่ยงตรง คือความเหมาะสมสมบูรณมีประโยชน ใน

การอางอิงสิ่งที่เปนเปาหมายเฉพาะ จากผลการวัดหรือคะแนนบุญเรียงขจรศิลป (2545: 161) กลาววา 

ความตรงของเครื่องมือ (Validity) คือคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการวัดตาม

วัตถุประสงคหรือจุดหมายใดจุดหมายหน่ึง อาจจะไมมีความตรงตามวัตถุประสงคอื่นๆ53 

 สุวิมล ติรกานันท กลาววา ความเที่ยงตรง หมายถึง ความแมนยําของเครื่องมือในการวัด

สิ่งที่ตองการจะวัดซึ่งสามารถบอกถึงสภาพที่แทจริงของตัวแปรที่ศึกษา54 
 

                                                
50เกียรติสุดา ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครัง้ที่ 2 (เชียงใหม: ครองชาง, 2552), 138.  
51บุญธรรม กิจปรีดาบรสิุทธ์ิ, สถิติวิเคราะหเพ่ือการวิจัย, พมิพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : 

จามจรุีโปรดักส, 2549), 258.  
52จิตราภา กุณฑลบุตร, การวิจัยสาํหรับนักวิจัยรุนใหม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสหธรรมกิ, 

2550), 185.  
53เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธ, การวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2549), 195.  
54สุวิมล ติรกานันท, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร: แนวทางสูการปฏิบัติ 

(กรงุเทพฯ: โรงพิมพจุฬเลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 163.  
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รัตนะ บัวสนธ กลาววาความเที่ยงตรง หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือเก็บรวบรวม

ขอมูล แลวจะทําใหไดขอมูลแมนยําตรงตามตองการที่จะได55 

ศิริชัย กาญจนวาสี ใหความหมายของความเที่ยงตรงวา เปนคุณสมบัติที่สําคัญ ของ

เครื่องมือวัดผล ซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพดานความถูกตองของผลที่ไดจากการวัด ทําใหสามารถนํา

คะแนนที่ไดไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุงวัดไดอยางเหมาะสม56 

โดยสรุปความเที่ยงตรง (Validity) เปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของเครื่องมือ เครื่องมือ

ทุกชนิด ตองมีความเที่ยงตรง โดยสามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายที่ตองการหรือวัดในสิ่งที่ตองการวัด

ไดถูกตองแมนยํา ครบถวนตามหลักการวัดผล 

ความเที่ยงตรงเปนคุณภาพของแบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ผูสอนไดสรางไว

สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการจะวัด แบบทดสอบทุกชนิดจะตองนําไปทดสอบเพื่อหา

คุณภาพดานความเที่ยงตรง จะถือไดวาเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงคที่จะวัด  และผล

ที่ไดจากการวัดจะถูกตองตรงตามความตองการ ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบจําแนกเปน  3  แบบ  

ดังน้ี 

1. ความตรงตามเน้ือหา 

  ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง การที่ผูสอนออกแบบทดสอบไดตรง

ตามเน้ือหาที่สอนในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาสามารถดําเนินการไดโดยใชผูเช่ียวชาญใน

ดานเน้ือหา พิจารณาถึงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบโดยพิจารณาเปนรายขอ  

วิธีการพิจารณาแบบน้ีจะเรียกวาการหาคาสัมประสทิธ์ิความสอดคลอง (Index of Item – Objective  

Congruence: IOC)   

2. ความตรงตามเกณฑสัมพันธ 

  ความตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion Related Validity) หมายถึง การวัดคุณภาพ
ของแบบทดสอบ โดยเอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับเกณฑที่กําหนด เชน ระดับ
ผลการเรียน เปนตน ถาผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนดี เมื่อทําขอสอบชุดน้ันแลวพบวาไดคะแนนสูง 
แสดงวาแบบทดสอบน้ันมีความตรงตามเกณฑสัมพันธดีแตถามีผลตรงกันขามแสดงวาแบบทดสอบน้ัน
ไมมีความเที่ยงตรง การทดสอบความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธจัดแบงออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 
  2.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง การนําเอาผลการวัด

จากแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับผลการเรียนอื่นๆ ของผูเรียนในปจจุบัน เชน การนําเอาผลการ

                                                
55รัตนะ บัวสนธ, การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2551), 163.  
56ศิริชัย กาญจนวาส,ี ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 99.  
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วัดจากแบบทดสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบื้องตนที่สรางข้ึน ไปหาความสัมพันธกับคะแนน การปฏิบัติ    
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน ถาผลการหาความสัมพันธมีความสัมพันธกันสูงกลาวคือ 
ผูเรียนที่มีทักษะการปฏิบัติการงานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรสูงจะทําแบบทดสอบน้ันไดทํานอง

เดียวกันคนที่ไมมีทักษะการปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ก็จะทําแบบทดสอบน้ันไมไดถาผล
การหาความสัมพันธเปนไปในทางเดียวกันคือ มีความสัมพันธกันสูงแสดงวาแบบทดสอบน้ันมีความ
เที่ยงตรงเชิงสภาพสูง 
 3. ความตรงตามโครงสราง 
   ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง การวัดคุณภาพของ
แบบทดสอบวาตรงตามลักษณะโครงสราง หรือวัดไดครอบคลุมตามลักษณะโครงสรางหรือไม โดยที่

โครงสรางหมายถึง โครงสรางของแบบทดสอบมาตรฐานโดยแบบทดสอบที่สรางข้ึนจะมีมาตรฐานทีวั่ด
ลักษณะเดียวกันกับแบบทดสอบมาตรฐานหรือไม สามารถคํานวณหาความตรงตามโครงสรางได โดย
ใชสูตรการคํานวณหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน ซึ่งคา X คือคาคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบที่สรางข้ึนและคา Y คือ คาคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกัน 
เมื่อคํานวณคาไดแลวพบวา ถาคาที่คํานวณไดเขาใกล 1 หมายถึง แบบทดสอบที่สรางข้ึนน้ันมีความ
ตรงเชิงโครงสรางสูง ในขณะเดียวกันถาคาที่คํานวณไดมีคาเขาใกล 0  แสดงวา แบบทดสอบน้ันไมมี

ความตรงเชิงโครงสราง57 
 ความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 นักการศึกษาไดใหความหมายของความเช่ือมั่นไวดังน้ี 
 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ไดกลาววา ถามีคําถามวา“ขอสอบวัดความรูสึกฉบับน้ี 
วัดไดแนนอนคงเสนคงวาเพียงใด” จะตองหาความเช่ือมั่นไวตอบคําถามน้ี เพราะความเช่ือมั่นเปน
ดัชนีที่จะช้ีใหเห็นวา คะแนนเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนเอาไมเมตรไปวัดผาช้ินหน่ึงตอน

แรกยาว 1 เมตร วัดอีกทีก็จะไดยาว 1 เมตร ผาขนาดเดิมใชไมเมตรอันเดียวกันวัดถาไมเมตรมีความ
เช่ือมั่นสูง ก็จะวัดไดเทาเดิม ขอสอบหรือแบบทดสอบก็อาศัยหลักการเดียวกันน้ี การหาความเช่ือมั่นวัด
ความรูสึกน้ันมีความคงเสนคงวาหรือไม ถาไมมีก็แสดงวาขาดความเช่ือมั่น ไมสมควรใชวัดให
เสียเวลา58 
 เกียรติสุดา ศรีสุข ไดใหความหมายความเช่ือมั่นคือ การที่เครื่องมือวัดไดผลคงที่แนนอน

เมื่อมีการวัดซ้ําอีก  น่ันคือจะใชเครื่องมือน้ัน ๆ  วัดสิ่งเดิมกี่ครั้งก็ไดผลเหมือนเดิมหรือใกลเคียงของเดิม  

                                                
  57Peter W. Airasian, Classroom Assessment, 2nded. (New York: McGraw-

Hill, 1994), 20 – 23. 

 58ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, การวัดดานจิตพิสัย (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 

2543), 310.  
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เชน การวัดนํ้าหนักของหินกอนหน่ึงเมื่อเวลาผานไปใชเครื่องเดิมวัดอีก  ถาไดนํ้าหนักเทาเดิมน่ันคือ  

เครื่องมือวัดมีความคงที่ในการวัดหรือมีความเช่ือมั่น59 

 เตือนใจ เกตุษา ไดกลาววา ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบคือ คาความคงที่ของคะแนนที่

ไดจากการนําแบบทดสอบฉบับหน่ึงไปทดสอบกับนักเรียนกลุมเดียวกัน 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง ความเช่ือมั่น

ของแบบทดสอบจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความคงเสนคงวาของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ แบบทดสอบ

ฉบับน้ันหลายๆ ครั้ง แบบทดสอบที่มีคาความเช่ือมั่นสูง หมายความวา คะแนนที่ไดจากการทดสอบ

แบบทดสอบฉบับน้ันเปนที่เช่ือถือได ไมวาผูสอบจะสอบขอสอบน้ันกี่ครั้งก็ตาม เขาก็จะไดคะแนน

เหมือนเดิมทุกครั้งไป หรือถึงแมคะแนนจะไมคงเดิม อาจจะไดสูงหรือตํ่าไปบางเล็กนอย (เน่ืองจากเกดิ

ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ เชน ในการสอบครั้งหลังอาจจะจัดสภาพหองที่ไมเหมือนเดิม หรือ

ผูสอบเกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึน) ก็ตาม แตขอใหอันดับที่ ในการสอบแตละครั้งเหมือนเดิม ก็ถือวา

แบบทดสอบฉบับน้ันมีความเช่ือมั่นสูงไดเชนเดียวกัน ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบใดๆ มีคาอยู

ระหวาง .00 ถึง 1.0060 

 กลาวโดยสรุป ความเช่ือมั่น หมายถึง ความคงเสนคงวาของผลการวัดจากการที่นํา

แบบทดสอบชุดน้ันไปทดสอบกับผูเรียนไมวาจะทดสอบจํานวนกี่ครั้งคะแนนที่ไดจะไมแตกตางกัน 

ความเช่ือมั่นสามารถคํานวณเปนตัวเลขไดหลายวิธี และแตละวิธีจะไดคาไมเกิน 1 ถาคาที่คํานวณไดมี

คาเขาใกล 1 แสดงวา แบบทดสอบน้ันมีคาความเช่ือมั่นสูง วิธีการคํานวณหาคาความเช่ือมั่นสามารถ

คํานวณหาคาไดหลายวิธีดังน้ี 

 1. วิธีการสอบซ้ํา 

  วิธีการสอบซ้ํา (Test – retest) เปนวิธีการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ในความหมายของคําวา ความคงที่ (Stability) โดยคะแนนที่ไดจากการสอบ 2 ครั้งจะตองไมมี 

ความแตกตางกัน ในการวัดผลจะวัดในเวลาที่ตางกันแลวนําคะแนนที่ไดทั้ง 2 ครั้ง มาคํานวณหาคา 

สหสัมพันธโดยใชสูตรของเพียรสัน  

 2. วิธีการใชแบบทดสอบคูขนาน 

  วิธีการใชแบบทดสอบคูขนาน (Parallel Form) หมายถึง การทดสอบความเช่ือมั่น

โดยใชแบบทดสอบ 2 ชุดที่มีเน้ือหาเดียวกัน ความยากงายระดับเดียวกัน มีโครงสรางเดียวกัน  

จํานวนขอเทากัน ไปทดสอบกับกลุมผูเรียนทั้ง 2 ฉบับ นําคะแนนที่ไดไปคํานวณหาคาสหสัมพันธโดย

ใชสูตรของเพียรสันเหมือนกับวิธีการสอบซ้ํา  

                                                
59เกียรติสุดา  ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 (เชียงใหม: ครองชาง, 2552), 139.  
60เตือนใจ  เกตุษา, การสรางแบบทดสอบ 1: แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ,์ พิมพครัง้ที่ 6 

(กรงุเทพฯ: ชวนพิมพ, 2540), 120.  
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 3. วิธีการแบงครึ่งแบบทดสอบ 

  วิธีการแบงครึ่งแบบทดสอบ (Split – Half) หมายถึง การนําแบบทดสอบที่สรางข้ึน

โดยจัดแบงเปน 2 ฉบับ จัดแบงตามขอคูและขอค่ี ในการคํานวณหาคาความเช่ือมั่นจะใชหลักการ

เดียวกับวิธีการสอบคูขนานอยางไรก็ตามสหสัมพันธที่คํานวณไดน้ีจะเปนคาความเช่ือมั่นเพียงครึง่ฉบบั

เทาน้ัน (r1) ดังน้ันจึงตองนําคาที่คํานวณไดไปคํานวณหาความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตรของสเพียร-

แมนบราวน (Spearman – Brown)   

  4. วิธีแบบคูเดอร- ริชารดสัน 

    การหาความเช่ือมั่นโดยวิธีของคูเดอร- ริชารดสัน (Kuder – Richardson: KR) โดย

วิธีการน้ีจะแตกตางจากวิธีการหาความเช่ือมั่นแบบตางๆ ที่กลาวมา จะไมไดใชการหาคาสหสัมพันธ

เพื่อทดสอบความเช่ือมั่น แตจะใชวิธีหาความสัมพันธระหวางองคประกอบภายใน ไดแก ความสัมพันธ

ระหวางขอสอบในฉบับเดียวกัน และการคํานวณหาคาความสัมพันธคะแนนของขอสอบแตละขอ

จะตองแปลงใหเปนคะแนน 2 คาเทาน้ัน ไดแก ถาถูกจะไดคา 1 และถาผิดจะไดคา 0 สูตรในการหา

ความเช่ือมั่นแบบคูเดอร– ริชารดสัน 

 5. วิธีการหาสัมประสิทธิแ์อลฟา 

  สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเปนคา

ความเช่ือมั่นที่คํานวณหาไดจากสูตรครอนบาค (Cronbach) การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ

โดยแบบทดสอบคาคะแนนที่ไดอาจจะเปนคาอะไรก็ไดที่มีคามากกวา 1 

  อํานาจจําแนก  

   บุญชม ศรีสะอาด ไดใหความหมายของ อํานาจจําแนก (Discrimination) หรือ การจําแนก 

เปนคาสถิติที่ใชอธิบายคุณภาพของขอสอบหรือขอคําถามรายขอโดยทั่วไป มีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 

+1.00 ถามีคาเทากับ 1.00 ถือวามีคาอํานาจจําแนกที่สมบูรณ ถามีคาเทากับ -1.00 ถือวามีอํานาจ

จําแนกในทางตรงกันขามสูงสุด เปนลักษณะที่ไมพึงปรารถนา ไมคอยพบและไมนาพบถามีคาเทากับ  

.00 นับวาไมมีอํานาจจําแนก คาอํานาจจําแนกที่เปนบวกมีคาสูง เปนสิ่งที่พึงปรารถนา คาอํานาจ

จําแนกที่เปนลบเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา61 

 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ กลาววาอํานาจจําแนก หมายถึง การที่ขอคําถามสามารถจัดแบง

ผูเรียนออกเปน 2 กลุมได โดยกลุมผูเรียน 2 กลุมในที่น้ีคือ ผูเรียนกลุมเกงและผูเรียนกลุมออนหรือ

กลุมที่ชอบและกลุมที่ไมชอบ คาอํานาจจําแนกที่คํานวณไดจะมีคาอยูระหวาง –1 ถึง 1 โดยที่ 

  คาอํานาจจําแนกมีคามากกวา 0.40  ถือวาขอคําถามขอน้ันมีอํานาจจําแนกดีมาก 

                                                
61 บุญชม  ศรีสะอาด, การวิเคราะหขอทดสอบ (กรงุเทพฯ: พฒันาวัดผล, 2512), 58-

66.     
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 ถาอยูระหวาง 0.30 – 0.39   ถือวาขอคําถามขอน้ันมีอํานาจจําแนกดี 

 ถาอยูระหวาง 0.20 – 0.29   ถือวาขอคําถามขอน้ันควรปรับปรุงใหม  

 และถามีคาตํ่ากวา 0.20   ถือวาขอคําถามขอน้ันมีคาอํานาจจําแนกไมดี 

       จะตองตัดขอสอบขอน้ันทิ้งไป   

 การคํานวณหาคาอํานาจจําแนกสามารถทําไดหลายวิธีดังน้ี 

 1. วิธีการตรวจใหคะแนน 

   วิธีการตรวจใหคะแนน เปนวิธีการที่นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุมผูเรียนที่เปน

กลุมตัวอยาง เมื่อทดสอบแลวใหเรียงคะแนนที่ไดจากนอยไปหามากหรือจากมากไปหานอยก็ได  

ผูเรียนที่ไดคะแนนสูงถือวาเปนกลุมเกง และผูเรียนที่ไดคะแนนตํ่าถือวาเปนกลุมออน เมื่อจัด

เรียงลําดับคะแนนรวมของผูเรียนทั้งหมดแลว หลังจากน้ันทําการคัดเลือกผูเรียนที่ไดคะแนนสงูจาํนวน 

1/3 ของผูเรียนทั้งหมดและผูเรียนที่ไดคะแนนตํ่าจํานวน 1/3 ของผูเรียนทั้งหมดมาแทนคาในสูตร 

 2. วิธีการใชสัดสวน 

  เปนวิธีการที่ใชหลักการเหมือนกับวิธีตรวจใหคะแนน  เมื่อทดสอบผูเรียนและทําการ

ตรวจใหคะแนนแลว นําคะแนนรวมมาจัดเรียงและหลังจากน้ันทําการคัดเลือกผูเรียนที่ไดคะแนนสูง

จํานวน 1/3 ของผูเรียนทั้งหมดและผูเรียนที่ไดคะแนนตํ่าจํานวน 1/3 ของผูเรียนทั้งหมดและทําการ

หาสัดสวนระหวางผูเรียนกลุมเกงและกลุมออนโดยใชสูตร 

 3. วิธีการใชคาสหสัมพันธแบบพอยน- ไบซีเรียล 
  สหสัมพันธแบบพอยท– ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) เปนวิธีการที่จะตอง

แปลงคะแนนของขอคําถามที่ผูเรียนทําคะแนนไดเปนคา 0 และ 1 โดยถาผูเรียนทําถูกจะได 1 และถา

ทําผิดจะได 0 คะแนนที่ผูเรียนทําไดจากขอคําถามจะเปนคา X และคะแนนที่แปลเปนคา 0 และ  1 

จะเปนคา Y ในการคํานวณหาคาอํานาจจําแนกโดยวิธีน้ี จะตองดําเนินการไปทีละขอคําถามโดยใช

สูตร62 

รังสรรค มณีเล็ก และคณะ ไดอธิบายถึงเกณฑการแปลความหมายคาอํานาจจําแนกที่

เปนบวกไวดังน้ี 

1.00  จําแนกดีเลิศ 

 0.80 - 0.99 จําแนกดีมาก 

 0.60 - 0.79 จําแนกดี 

 0.40 - 0.59 จําแนกไดปานกลาง 

                                                
62สมศักด์ิ สินธุระเวชญ, การวิเคราะหขอสอบตามแนวคิดอิงเกณฑ, เขาถึงเมื่อ 7 

ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก www.geocities.com/nincoo/mainb7.2.htm. 
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 0.20 - 0.39 จําแนกไดบาง 

 0.00 - 0.19 จําแนกไมคอยได 

สวนคาอํานาจจําแนกที่เปนลบ จะมีลักษณะที่ตรงขามกับคาอํานาจจําแนกที่เปนบวก

เน่ืองจากคาอํานาจจําแนกเปนความสัมพันธระหวางการตอบถูกกับคุณลักษณะของบุคคล เชน

ความสามารถของบุคคล ดังน้ันการแปลความหมายจะเปนดังน้ี ขอสอบที่มีคา r เปนบวก หมายความวา 

ขอสอบสามารถแยกคนที่มีความรูมากจากคนที่มคีวามรูนอย หรือจากคนที่มีความรอบรูจากคนที่ไมมี

ความรอบรูได เพราะคนที่มีความรูมาก มีแนวโนมตอบถูกมาก สวนคนที่มีความรูนอยมีแนวโนมตอบ

ผิดมาก ขอสอบย่ิงมีคา r เปนบวกสูงมากเทาใด แสดงวาขอสอบน้ัน คนที่มีความรูมาก จะมีแนวโนม

ตอบถูกมากข้ึนเทาน้ัน และคนที่มีความรูนอยจะมีแนวโนมตอบผิดมากเทาน้ัน ขอสอบที่มีคา r ใกล

ศูนย หมายความวา ขอสอบขอน้ันแยกคนที่มีความรูมากกับคนที่มีความรูนอยไมคอยได หรือแยกคน

ที่มีความรอบรูกับคนที่ไมรอบรูไมได  เพราะคนที่มากอาจตอบขอสอบขอน้ันถูกหรือผิดก็ได63 

 ความเปนปรนัย  

 ความเปนปรนัย เครื่องมือในการวิจัยที่มีความเปนปรนัย จะตองมีลักษณะ 3 ประการ 

ดังน้ี 1) ความเปนปรนัยของเครื่องมือวัด เปนลักษณะของเครื่องมือที่มีความชัดเจนที่จะ นําไปใชได

ถูกตองและมีความเขาใจที่สอดคลองกัน อาทิ แบบสอบถามที่มีความเปนปรนัยของ เครื่องมือ 

หมายถึง แบบทดสอบน้ันมีขอคําถามชัดเจน อานงาย สื่อความหมายที่มีความเขาใจ ที่สอดคลองกัน

โดยไมตองตีความหมาย 2) ความเปนปรนัยของกฎเกณฑการใหคะแนน เปนลักษณะของกฎเกณฑ

การใหคะแนน ที่มีความชัดเจนในลักษณะที่ตองการวัด โดยกําหนดใหผูใดตรวจใหคะแนนก็จะให

คะแนนในลักษณะ เดียวกัน 3) ความเปนปรนัยของการแปลความหมายคะแนน ที่เปนความชัดเจนใน

การน คะแนน ที่ไดจากการใหคะแนนไปใชไดอยางสอดคลองกัน64 

 จึงสรุปไดวาการหาคุณภาพของแบบทดสอบถือเปนกระบวนการที่สําคัญเน่ืองจาก 

แบบทดสอบที่จะนําไปใชในการทําวิจัยถาเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพที่ดีตามเกณฑจะสงผลให

งานวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพดีตามไปดวย แตถาแบบทดสอบไมมีคุณภาพจะสงผลถึงประสิทธิภาพ

ของงานวิจัยเชนกัน ดังน้ันการหาคุณภาพของแบบทดสอบจึงเปนสิ่งจําเปนตอการวัดจิตสํานึกความ

เปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพของแบบทดสอบสามารถจัดจําแนกเปน 3 

ประเภท ไดแก ความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น อํานาจจําแนก และความเปนปรนัย 

                                                
63รังสรรค มณีเลก็ และคณะ, การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินการศึกษา, 

เขาถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก http//www.sahavicha.com   

 64นงลักษณ วิรัชชัย, พรมแดนความรูดานการวิจัยและสถิติ. เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 

2556, เขาถึงไดจาก http//www.pioneer.netserv.chula.ac.th 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานที่ผูวิจัยทําการศึกษา สามารถนําเสนอได ดังน้ี 
  สุเทพ พันประสิทธ์ิ ศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยเพื่อ

รองรับการเปนประชาคมอาเซียน ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาครู โดยเนนให

ครูวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหนวยการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนา

ผูเรียนใหมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี พรอมที่จะปรับเปลี่ยน และเตรียม

ตัวรับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาเซียน ของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง

อาเซียน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจะมีเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ

อาเซียนโดยตรงโดยทาตารางระบุช่ือหนวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา และ

นํ้าหนักคะแนน ผลการศึกษาในองคประกอบของปจจัยที่มีขนาดอิทธิพลมากที่สุดของการพัฒนา

คุณลักษณะ อันพึงประสงคของเด็กไทยหัวใจอาเซียน คือองคประกอบดาน ทักษะ ความรูดานสังคม 

รองลงมาไดแก องคประกอบดานเจตคติ และในลาดับที่สามไดแกองคประกอบดานทักษะ ความรูดาน

วัฒนธรรม ความสําคัญอันดับที่สี่คือองคประกอบดานทักษะ ความรูภาษาอาเซียน และอันดับที่หา

องคประกอบดานทักษะ ความรูภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาราชการของอาเซียน65 

 ราตรี สีงาม ศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย

พบวา 1) การเตรียมความพรอมของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุมเขตตะวันออก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือดานคุณภาพผูเรียน  ดานการพัฒนาครูผูสอน 

และดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน ตามลําดับ 2) ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมเขตตะวันออก ที่มี เพศ อายุ 

ตําแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานตางกัน มีการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสู

ประชาคมอาเซียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .0566 

 เกียรติศักด์ิ ชัยยาณะ ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อจัดการ

เรียนรูเกี่ยวกับคานิยมรวมในการเตรียมเยาวชนเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
                                                

65สุเทพ  พันประสิทธ์ิ, “การเตรียมความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยเพื่อรองรับ

การเปนประชาคมอาเซียน” (รายงานโครงการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 

2556),  
66 ราตรี  สีงาม, “การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฎอบุลราชธานี, 2555), บทคัดยอ. 
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ผลการวิจัยพบวา 1) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพมีความพรอมดานสภาพบริบททั่วไปและมีการกําหนด

วิสัยทัศน นโยบายการจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองอาเซยีนที่

ดีตลอดจนมีความพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อการเตรียมเยาวชนเขาสูประชาคมอาเซียน 2) ครูและ

ผูที่เกี่ยวของมีความตองการในดานการสงเสริมครูและบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณ 

สื่อ และแหลงเรียนรู ดานการบริหารจัดการของโรงเรียน และดานหลักสูตรของโรงเรียนอยูในระดับ

มาก และไดกําหนดรูปแบบ คือ การพัฒนาคานิยมรวมโดยใชกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรู โครงการ และกิจกรรม ควบคูไปกับ

การใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คือ การศึกษาบริบท (Context) การกําหนดตัวปอน 

(Input) กําหนดกระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และขอมูลปอนกลับ (Feedback) ตลอดจน

กําหนดบทบาท ของครูและผูที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ผูปกครอง และ

นักเรียนในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับคานิยมรวมในการเตรียมเยาวชนเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 3) คณะครูไดรวมกันดําเนินการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชแนวคิด 5 ข้ันตอน

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ต้ังแตข้ันศึกษาและวิเคราะหความสําคัญ วางแผนจัดการ

เรียนรูรวมกัน โดยจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โครงการและกิจกรรมพิเศษ ชุดหนังสือ

กิจกรรมการเรียนรู “อาเซียนศึกษา” เพื่อพัฒนาคานิยมรวมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ติดตาม

และประเมินผลการจัดการเรียนรูรวมกันจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย67 

  เทิดพงษ  ศรีวิเศษ ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผูวิจัย พบวา การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน สรุปไดดังตอไปน้ี 1) การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ดานการวางแผนพัฒนาคร ูในภาพรวม ผูบริหาร

และครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การปฏิบัติงานเพื่อความ

พรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรียง

ตามลําดับได ดังน้ี ลําดับที่ 1 คือ ครูมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 

อยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน อยู

                                                
67เกียรติศักด์ิ  ชัยยาณะ, “ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ

จัดการเรียนรูเกี่ยวกับคานิยมรวมในการเตรียมเยาวชนเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวัฒโนทัย

พายัพ” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2552), บทคัดยอ. 

 



46 

ในระดับมาก ลําดับที ่3 ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก 2) การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ในดานการสงเสริมทรัพยากรในการดําเนินงาน ในภาพรวม ผูบริหารและครูมีการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการปฏิบัติงานเพื่อความพรอมสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรียงตามลําดับได ดังน้ี 

ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาครู นักเรียนและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาสู

ประชาคมอาเซียน อยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาให

เอื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ลําดับที่ 3 โรงเรียนดําเนินการจัดทํา

และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ อํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยาง

เหมาะสมและพอเพียง อยูในระดับมาก 3) การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซยีน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในดานการจัดต้ังเครือขาย โดย

ภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงาน

เพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

เรียงตามลําดับได ดังน้ี ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน

ในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 โรงเรียนมีการสงเสริม

สนับสนุนใหมีภาคีเครือขายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนทั้งภาครัฐและเอกชน อยูในระดับ

มาก ลําดับที่ 3 โรงเรียนมีความรวมมือกันระหวางชุมชน สถาบันวิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง 4) การบริหารสถานศึกษาเพื่อความ

พรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในดาน

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา การปฏิบัติงานเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรียงตามลําดับได ดังน้ี ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมี

กิจกรรม ชุมนุม ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 นักเรียนไดเรียนรู

ภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนกับครูชาวตางชาติหรือเจาของภาษา อยู

ในระดับมาก ลําดับที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ICT ในการเรียนรู

และติดตอสื่อสาร แสวงหาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก 5) การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ในดานการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรียงตามลําดับได ดังน้ี ลําดับที่ 1 

คือ โรงเรียนมีการประเมินผลและจัดทารายงานผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการที่กําหนดไว 
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ใหผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบเปนระยะๆและนําผลการประเมินไปใชวางแผนพัฒนาตอไป อยูในระดับ

มาก ลําดับที่ 2 โรงเรียนมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปนสภาพปจจุบัน ปญหาการ

ดําเนินการดานตางๆของโรงเรียนไวอยางเปนระบบเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับ

มาก ลําดับที่ 3 โรงเรียนมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน และ

ระยะเวลาตามแผนการนิเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสม อยูในระดับมาก68 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน

และยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน”  พบวา ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน มีจํานวน 4 ยุทธศาสตร

หลัก 19 ยุทธศาสตรยอย ดังน้ี ยุทธศาสตรที่ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มี

จํานวน 5 ยุทธศาสตรยอย คือ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความเปนประชาคม

อาเซียน 2) บูรณาการหลักสูตรความเปนประชาคมอาเซียนเขาไปในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 3) จัดทํารายวิชาความเปนประชาคมอาเซียน เปนสาระเพิ่มเติมในหลักสูตร

สถานศึกษา 4) จัดทําหลักสูตรภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม และ 5) กําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตรที่ 2) สงเสริมและ

พัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร 

คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวน 5 ยุทธศาสตรยอย คือ 1) สรางความตระหนักและเจตคติที่ดี

แกผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) สงเสริมและ

พัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่ใชใน

ประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สองและภาษา ที่สามตามลาดับ 3) พัฒนาครูใหมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศเพื่อยกระดับความสามารถดานภาษาของผูเรียน 4) สงเสริมและ

พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการ ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และ 5) สงเสริมและพัฒนาให

ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม ยุทธศาสตรที่ 3) บริหาร

จัดการโดยใชเครือขาย มีจํานวน 5 ยุทธศาสตรยอย คือ 1) สงเสริมใหมีโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา

ในประชาคมอาเซียน 2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรือ

กิจกรรมใหมๆ ในเครือขายประชาคมอาเซียน 3) สงเสริมใหผูเรียนเขารวมโครงการนักเรียน

แลกเปลี่ยนในเครือขายประชาคมอาเซียน 4) สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยน

                                                
68เทิดพงษ  ศรีวิเศษ, “ศึกษาวิจัยเรื่องการบรหิารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสู

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557). 
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เรียนรูทางดานวิชาการกับเครือขายประชาคมอาเซียน และ 5) จัดใหครูและผูเรียนไดทัศนศึกษาใน

ประเทศที่เปนประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตรที ่4) สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีจํานวน 4 

ยุทธศาสตรยอย คือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศบนสื่อออนไลนใหครอบคลุมความรูเกี่ยวกับเครือขาย

ประชาคมอาเซียน 2) สงเสริมใหมีแหลงความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบ

เอกสาร วีดิทัศน และสื่อมัลติมิเดียอยางหลากหลาย 3) จัดใหมีรายการโทรทัศนที่แนะนําเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน และ 4) ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทําแหลงเรียนรูออนไลนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน69  

  เฉลียว ยาจันทร ทําการวิจัยเรื่องนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน” พบวา 1) นโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ สรุปไดทั้งหมด 17 นโยบาย  ดังน้ี 1) ขยายโอกาสทางการศึกษา

ใหทั่วถึง (Education for All)  2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย  4) การพัฒนา

หลักสูตร 5) สงเสริมกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6) พัฒนาทักษะความชํานาญของ

แรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม 7) สรางความเสมอภาคทางการศึกษา 8) ลดอัตราการไมรู

หนังสือของประชากร 9) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 10) สรางทักษะความเช่ียวชาญ

ทางภาษาอังกฤษ 11) สรางทักษะความเช่ียวชาญทางคณิตศาสตร 12) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development–R&D) 13) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 14) ลดขนาดช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 15) สงเสริมการศึกษาทางไกล 16) กระจายอํานาจการจัดการศึกษา 

17) สงเสริมใหครูผูสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะและมีการให

ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 2) องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 6 องคประกอบ เรียงตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบที่

ไดจากมากไปหานอยคือ การนํานโยบายสูการปฏิบัติ การบริหารจัดการ คุณภาพของผูเรียน เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวม ดังน้ันองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติ

ดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน70  

 

                                                
69สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร

ในการพัฒนาโรงเรียน สูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558, เขาถึงไดจาก http://social.obec.go.th/library/document /asean/ 
70 เฉลียว  ยาจันทร, “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพฒันาสู

ประชาคมอาเซียน” (วิยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 324. 
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จตุพล  ยงศร  ไดศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใน

ประชาคมอาเซียน โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช เบอรเรเดย ผลการศึกษาวิจัย

มีรายละเอียดดังน้ี 1) จากการศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม

อาเซียนพบวา มีจุดรวมคลายคลึงกัน 3 ประการคือ (1) การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง (2) การยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ (3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบวา การเมืองการปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร สังคม

และวัฒนธรรม จํานวนประชากรและสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน

สงผลใหนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกตางกัน71 

เทพศักด์ิ  บุณยรัตนพันธุ ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการสรางประสิทธิภาพของ   

การกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ ผลการวิจัย พบวา ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว

แปร รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ ตัวแปร

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ความพรอมของทรัพยากร รองลงมาเปนความซับซอนของโครงสรางและ การ

มีสวนรวมของผูรับบริการ72 

เอกราช อะมะวัลย ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารใน

การเตรียมความพรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 25582 พบวาปจจัยสําคัญ

ที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาในการเขาเปนประชาคมอาเซียนประกอบดวย ปจจัยดานความเขาใจ  

ปจจัยดานศักยภาพบุคลากร ปจจัยดานคุณภาพมาตรฐาน และปจจัยดานการเปดเสรีการศึกษา ใน

ดานปจจัยดานความเขาใจเปนการสรางความตระหนักและการเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน ปจจัยดานศักยภาพบุคลากรเปนการพัฒนาทักษะและความชํานาญที่เหมาะสม

ของโรงเรียนเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ปจจัยดานคุณภาพมาตรฐานเพื่อสรางความยอมรับใน

คุณสมบัติทางวิชาการและทักษะฝมือรวมกันในอาเซียน และปจจัยดานการเปดเสรีการศึกษา เปนการสราง

                                                
71จตุพล  ยงศร, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 

โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช เบอรเรเดย” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2554).   
72เทพศักด์ิ  บุณยรัตนพันธุ, “นโยบาย การพัฒนาและวิชาการ,” วารสารพัฒนบริหาร

ศาสตร 27 (ตุลาคม 2536), 558-586.  
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ความรวมมือดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆ รวมกันเพื่อ

รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา ควบคูการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน73 

 นิรุทธ วัฒนโนภาส ศึกษาเรื่องผลของกลุมจิตวิทยาการปรึกษาแนวโยนิโสมสิการตอการ

เพิ่มพูนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา  

  1. หลังการทดลอง นักศึกษาที่เขากลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะสูง

กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. หลังการทดลอง นักศึกษาที่เขากลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. หลังการทดลองและระยะติดตามผล 4 สัปดาห นักศึกษาที่เขากลุมทดลองมีความ

คงทนของคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะ อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

  4. การวิเคราะหเน้ือหาพบวา หลังการเขากลุมจิตวิทยาการปรึกษาแนวโยนิโสมนสิการ 

นักศึกษาเกิดการเรียนรูคิดจากสัมพันธภาพที่ขยายความเขาใจโลกและชีวิตตามจริง และมีพฤติกรรม

จิตสํานึกสาธารณะที่เพิ่มข้ึนในทกดาน ไดแก การตระหนักรูและมีสวนรวมในการแกไขปญหา การอยู

รวมกันอยางเกื้อกูล การเคารพหนาที่ของขอปฏิบัติทางสังคม และการอุทิศตนทํางานเพื่อประโยชน

สวนรวม โดยผูนํากลุมเปนปจจัยเริ่มตนไปสูการเพิ่มพูนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาที่

เขากลุม74 

  กัญณภัทร หุนสุวรรณ ศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน พบวาครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนอยางเปนระบบ สามารถ

อยูรอดและแขงขันไดในบริบทการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนไดอยางกลมกลืน75 

                                                
  73เอกราช อะมะวัลย, “การพฒันาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมอืทหารในการเตรียม

ความพรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 25582” (วิทยานิพนธปรญิญา

มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา, 2554), บทคัดยอ.   

74จินตนา เรืองวิไลรัตน, “ผลของกลุมจิตวิทยาการปรกึษาแนวโยนิโสมสิการตอการ

เพิ่มพูนพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร” (วิทยานิพนธปรญิญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2553), บทคัดยอ. 
75กัญณภัทร  หุนสุวรรณ, “การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2556), 99. 
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  วุฒิชัย อารักษโพชฌงค ไดทําการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู  ทัศนคติและการมีสวน

รวมที่มีตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตาม

ระบบคุณภาพภายใน ผลการศึกษาพบวา การรับรูดานการทําความเขาใจทัศนคติ ดานความเขาใจ

และความรูสึก มีอิทธิพลในทางบวกตอการมีสวนรวม การรับรูดานการรับทราบทัศนคติดาน

พฤติกรรมมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานบุคลากรสายสนับสนุน และการมสีวน

รวมดานการสนับสนุนขอมูลและดานการติดตามประเมินผลมีอิทธิพลในทางบวกตอประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของบุคลากรสายสนุน มีการสรุปและอภิปรายผล รวมทั้งประโยชนของการศึกษา76 

ดรุณี ทรัพยผล ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษแมนํ้าทาจีน 

ของพระสงฆในวัดบริเวณริมแมนํ้าทาจีน จังหวัดนครปฐม พบวา 

1. พระสงฆมีจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษแมนํ้าทาจีน ความเช่ืออํานาจในตน การไดรบั

แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน อยูในระดับปานกลาง ความตระหนักตอปญหามลพิษของแม

นํ้าทาจีน การปฏิบัติตนตามอิทธิบาท 4 อยูในระดับมาก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุม

องคกรและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆอยูในระดับนอย 

2. พระสงฆที่มีอายุ พรรษา ภูมิลําเนาเดิม ตางกัน มีจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษแม

นํ้าทาจีนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อจําแนกระดับการศึกษาแผนกธรรม 

ระดับการศึกษาแผนกสามัญและประสบการณในการทํางานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

พบวา ไมมีความแตกตางกัน 

3. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4 

และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุมองคกร สามารถรวมกันทํานายจิตสํานึกสาธารณะใน

การอนุรักษแมนํ้าทาจีนของพระสงฆ ไดรอยละ 66.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00177 

ลัลธริมา เกื้อสกุล ศึกษาเรื่องกลยุทธการสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสรางจิตสํานึก

สาธารณะเรื่อง สิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม พบวา กลยุทธการสื่อสารที่กองทัพบกใชเพื่อสราง

จิตสํานึกสาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาใชไดจริง และกลยุทธหลัก คือ 

                                                
76วุฒิชัย อารักษโพชฌงค, “อิทธิพลของการรับรู ทัศนคติและการมีสวนรวมที่มีตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบ

คุณภาพภายใน”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 148. 
77ดรุณี ทรัพยผล, “ปจจัยที่สงผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษแมนํ้าทาจีน ของ

พระสงฆในวัดบริเวณริมแมนํ้าทาจีน จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา

จิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยอ. 
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การใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ การใชการฝกอบรมช้ีแจง โดยมีการใชกลยุทธในรูปแบบตางๆ 

ไดแก การพูดแบบทหาร การใชเหตุผล การใหรางวัล การสั่งสอน สวนแนวทางในการพัฒนาจิตสํานึก

สาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ควรเนนในเรื่องของการใหความรูเพิ่มมากข้ึนเปนหลัก 

และควรมกีารประเมินผลใหมากข้ึนกวาเดิม การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันน้ัน สวนใหญ

มาจากการรับนโยบายจากกองทัพมาปฏิบัติ และประเด็นสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่โลกกําลังใหความสนใจ

อยู การเปดรับขาวสารประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมจากสื่อตางๆ ของกองทัพบก มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.01 จึงทําใหพลทหารกองประจําการมีความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมอยูใน

ระดับสูง การเปดรับขาวสารประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมจากสื่อตางๆ มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการสื่อสารที่กองทัพบกใชเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่องสทิธิ

มนุษยชนดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธ   

การสื่อสารที่กองทัพบกใชเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่ องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.01 78   

 สุรจิต นิตยคําหาญ  ศึกษาเรื่องการศึกษาจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนใน 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  พบวานักเรียนมีจิตสํานึกดาน

สํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมไทย อยูในระดับ ดี และการปฏิบัติอยูในระดับ พอใจ ผลการเปรียบเทียบ

นักเรียน มัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา จิตสํานึกเกี่ยวกับ วัฒนธรรม

ไทย ไมแตกตางกัน 79 

 สุมณฑาหลบภัย ศึกษาเรื่องจิตสํานึกในการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกของ

ผูประกอบการคาบริเวณตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบวาผูประกอบการคามีจิตสํานึกใน

การอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกในระดับปานกลาง โดยมีจิตสํานึกในการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนิน

สะดวกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากตัวแปรตอไปน้ี อายุ ระดับ

การศึกษา รายได ระยะเวลาที่ประกอบการคา บริเวณที่ขายสินคา และประเภทของผูประกอบการ 

ผูประกอบการคามีเจตคติในการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เน่ืองจากตัวแปร ภูมิลําเนาเดิม และประเภทของผูประกอบการ ผูประกอบการคามีการปฏิบัติ
                                                

78 ลัลธริมา เกื้อสกุล, “กลยุทธการสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ

เรื่อง สิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ. 
79สุรจิต นิตยคําหาญ,“การศึกษาจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนใน 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540), บทคัดยอ. 
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ในการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกในระดับตํ่า โดยมีการปฏิบัติในการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวก

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาเดิม 

บริเวณที่ขายสินคา ประเภทผูประกอบการ และการรับขอมูลขาวสารดานการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวก80 

 รัตนา ต้ังอมร ศึกษาเรื่องความสํานึกในเรื่องการอนุรักษพลังงานของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน ในเขต กรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนมีความสํานึกในเรื่องพลังงานมาก

พอสมควร กลาวคือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงาน เฉลี่ย 13 คะแนน จาก 20 คะแนน มี

ความรูสึกรับผิดชอบตอการอนุรักษพลังงานเฉลี่ย 21 คะแนน จาก 40 คะแนน ระดับความสํานึกใน

การอนุรักษพลังงานของนักเรียนน้ี นักเรียนมีความสํานึกมากกวานักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 สวนนักเรียนที่แตกตางกันในเรื่องที่อยูอาศัยระดับการศึกษาของบิดามาดาน้ัน มีระดับ

ความสํานึกเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต 81 
 โทมา สไตล (Toma Strle) ทําการศึกษาเรื่อง “Does consciousness cause behavior? 

Implications for moral responsibility” พบวา การเขาใจจิตใจของมนุษย ไมวาจะดวยการพิสูจน

ดวยวิทยาศาสตรหรือการแบงปนความคิด มีอิทธิพลตอบุคลิกและพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆ “ความสํานึก

รู” ของคนเราน้ันเปนสวนหน่ึงในการสรางพื้นฐานของบุคลิกและพฤติกรรม หรือที่เราเรียกอีกอยางวา

ความเปนมนุษย การเขาใจจิตใจทั้งของตัวเองและของผูอื่นน้ันสามารถสรางความรับผิดชอบในเชิง

ศีลธรรมได กลาวคือ ความรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมสรางมาจากความคิดของเราเอง ไมวาจะเปน 

ความมุงมั่น การรูจักตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองจากโครงสรางสังคม ซึ่งก็ถูกสรางมา

จากความรูในจิตใจมนุษยอีกที82 

                                                
80 สุมณฑา หลบภัย, “จิตสํานึกในการอนุรกัษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกของผูประกอบการ

คาบริเวณตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จงัหวัดราชบรุ”ี (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสิง่แวดลอม

ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), บทคัดยอ. 
81 รัตนา ต้ังอมร, “ความสํานึกในเรือ่งการอนุรักษพลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน ในเขต กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), บทคัดยอ. 
82 Toma Strle, “Does consciousness cause behavior? Implications for 

moral responsibility” (Faculty of Education, University of Ljubljana, 2014), Abstract. 
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 Roy F. Baumeister, E.J. Masicampo and Kathleen D. Vohs ทําการศึกษาเรื่อง 

“Do conscious thoughts cause behavior?  พบวา พฤติกรรมของมนุษยสวนใหญน้ันมาจากการ

รวมกันของทั้งกระบวนการจิตสํานึกและจิตใตสํานึก83 

 ยู.ที. เพลส (U.T. PLACE) ทําการศึกษาเรื่อง “Is consciousness a brain process?” 

พบวาแนวความคิดที่วาความสํานึกรูคือกระบวนการหน่ึงในสมอง ซึ่งถูกนําเสนอและพิสูจนในเชิง

วิทยาศาสตรไมใชเพียงผลจากการพิจารณาในแงเชิงตรรกะ เราจะสามารถบงช้ีวาความสํานึกรูคือ

รูปแบบประการหน่ึงของกิจกรรมของสมอง84 

 

           

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
83 Roy F. Baumeister, E.J. Masicampo and Kathleen D. Vohs, “Do conscious 

thoughts cause behavior?” (Department of psychology, Florida state university, 2011), 

Abstract. 
84 U.T. PLACE, “Is consciousness a brain process?” (Institute of 

experimental psychology, University of Oxford, 1956), Abstract. 
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บทท่ี 3 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)1 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบ

องคประกอบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน และ2) เพื่อพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน      

การดําเนินการวิจัยประกอบดวย ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

      เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่

กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั  

     ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดย

เริ่มตนดวยการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ จากบทความและเอกสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกสและอินเตอรเน็ต เพื่อนํามา

กําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทําโครงรางการวิจัย เสนออาจารยที่ปรึกษาและสอบโครงรางการวิจัย  

ปรับแกไขโครงรางการวิจัยตามขอเสนอแนะของกรรมการสอบโครงรางการวิจัย แลวจึงขออนุมัติ

หัวขอการทําวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 ตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัย เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัยสรางและ

พัฒนาเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา   

                                                             
 

1 Tahakkori  Abbas, and  Charies  Tedlie,  Mixed  Methodology : Combining 

Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, California: Sage,1998), 

21-25. 
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1. ศึกษาคนควาเกี่ยวกับการกําหนดปญหาของงานวิจัย และกําหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจัย โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารตํารา วารสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนวรรณกรรมที่

เกี่ยวของ และวิเคราะห สังเคราะห สรุปวรรณกรรมโดยใชวิธีวิเคราะหเอกสาร (Documentary 

Analysis) แลวจึงนําผลที่ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) 

ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา  

2. นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญซึ่ง

ไดแก ผู ดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารสถานศึกษา   

ศึกษานิเทศก และนักวิชาการ เพื่อใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน และ

นําขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ สังเคราะห สรุปผล และสงกลับไปใหผูเช่ียวชาญซึ่งใหสัมภาษณ  

ตรวจสอบ  สรุปผลที่ไดคือ ไดตัวแปรจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ

มาสรางเปนกระทงคําถามแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีองคประกอบเพื่อการสรางแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเพื่อนํามา

วิเคราะหองคประกอบ แลวจึงนําตัวแปรองคประกอบมากําหนดตัวบงช้ีเพื่อสรางแบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังน้ี 

 1. นําตัวแปรคุณลักษณะจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

ในข้ันตอนที่ 1 มาสรางเปนกระทงคําถามในแบบสอบถามชนิดประมาณคา (Rating Scale) เปน

เครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s 

Rating Scale) จํานวน 102 ขอ ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา  

   2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน

วิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of Item Objective Congruence: IOC) แลวพิจารณา

เลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.50 ข้ึนไป ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา                   

               3. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยาง

เดียวกับการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 30 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน แลว

รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณ
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คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)2 ไดแบบสอบถาม จํานวน 

102 ขอ มีคาความเช่ือมั่น 0.85 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถาม จํานวน 102 ขอ ไป

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 331 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมผูใหขอมูล

จํานวน  331  คน รวบรวมขอมูลแลววิเคราะหองคประกอบดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิง

สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อใหไดองคประกอบและตัวบงช้ีองคประกอบเพื่อ

การสรางแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ไดแบบสอบถาม  

จํานวน 4 องคประกอบ ตัวบงช้ี 47 ขอ   

  ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารมีความเช่ือมั่นวาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาที่ผู วิจัยสราง ข้ึนมีความเที่ยงตรง (Validity) ความเช่ือมั่น 

(Reliability)  อํานาจจําแนก (Discrimination) ความเปนปรนัย (Objectivity) และความนาเช่ือถือไดดวย

การทดลองใชจริง สามารถนําไปใชในการวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา อยางมีความเหมาะสม นาเช่ือถือ และเปนประโยชน โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

1.  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

       ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สรางและพัฒนาข้ึนมา  ดวยการหาคุณภาพเครื่องมือ 4 ประเด็น  คือ 

  1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) การวิเคราะหหาความตรงเชิงเน้ือหา ของแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา จากผูเช่ียวชาญ 5 คน โดยพิจารณา

ความสอดคลองระหวางตัวบงช้ีกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนที่คนพบ เพื่อทราบคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) รายขอของตัวบงช้ี โดยพิจารณาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ข้ึนไป 

 1.2  ความเช่ือมั่น (Reliability) การวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยการใหผูเช่ียวชาญ 

32 คน แสดงความคิดเห็นที่มีตอเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

                                                             
2Lee  J. Cronbach,  “Essentials  of  Psychological  Test”,  4th ed.  (New 

York: Harper and Row, 1984),126. 
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(Cronbach) โดยพิจารณาคาความเช่ือมั่นตามเกณฑของ Garett วาถามีคาต้ังแต .71-1.00 แสดงวามี

ความเช่ือมั่นสูง 

1.3 อํานาจจําแนก (Discrimination) การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก โดยการให 

ผูเช่ียวชาญ 32 คน แสดงความคิดเห็นที่มีตอเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (r ) โดยพิจารณาคาอํานาจจําแนก

มีคาต้ังแต .20 ข้ึนไป 

1.4  ความเปนปรนัย (Objectivity) การวิเคราะหหาความเปนปรนัย โดยการให

ผูเช่ียวชาญ 3 คน แสดงความคิดเห็นตอตัวบงช้ีแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่คนพบ เพื่อพิจารณาความชัดเจนของภาษา รัดกุม อานงาย สื่อความหมายที่มี

ความเขาใจที่สอดคลองกันโดยไมตองตีความหมาย โดยพิจารณารายขอของตัวบงช้ีที่มีความเปนปรนัย

สูง 

2. การทดลองใชเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแลว ผูวิจัยจึงนําเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาไปทดลองใชกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนทั้งหมด 32 คน แบงเปนเพศชาย 18 คน และเพศหญิง 14 คน 

จบการศึกษาระดับปริญญาโท 16 คน และปริญญาเอก 16 คน แบงตามภาค 4 ภาคๆ ละ 8 คน      

วายอมรับผลการประเมินตนเองของผูทดลองใชเครื่องมือหรือไม โดยพิจารณาจากคาคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนําผลการยอมรับเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาจากผูทดลองใชไปรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอไป 
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จากรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สรุปได ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลลัพธ 

ขั้นที ่1 การกําหนดตัวแปร 

เก่ียวกับงานวิจัยการพัฒนาแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา 

1.ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

2. นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(unstructured interview) ไปสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นที ่2 กําหนดองคประกอบและ

ตัวบงชี้องคประกอบ เพ่ือการ

สราง เคร่ืองมือแบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

(opinionaire) แลวตรวจสอบคุณภาพ

แบบสอบถาม  

- Content Validity โดยใชวิธี IOC 

- Reliability โดยใชคา -coefficient 

เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง แลววิเคราะห

ขอมูล 

 – วิเคราะหองคประกอบดวยเทคนิคการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis : EFA) 

 

ตัวแปรจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา 

 

องค์ประกอบและตวัแปรที

สงัเกตได้ของแบบวดัจิตสํานกึ

ความเป็นประชาคมอาเซียนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขันที 3 การพฒันาคุณภาพ

เครืองมือแบบวดัจิตสํานกึความเป็น

ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

กระทงคําถามเพ่ือสรางเคร่ืองมือ (แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา) 

2. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

- ความเที่ยงตรง (Validity)  

     - ความเชื่อมั่น (Reliability)  

     - อํานาจจําแนก (Discrimination) 

     - ความเปนปรนัย (Objectivity) 

3. ทดลองใชจริงกับผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

แบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาที่มี

คุณภาพ 

1.พัฒนาเคร่ืองมือ โดยใหผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 32 คน เพ่ือยืนยันเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
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 ตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั 

  ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ หลังจากน้ันจัดทํารางรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ นําเสนอคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพรายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติใหเปนสวนหน่ึง

ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

         เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนด

รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง  

ตัวแปรที่ศึกษา การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

ที่ใชในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 

แผนแบบการวิจัย 

         การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ที่มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะ

การศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบสภาวการณไมมีการทดลอง (The One Shot, Non-

Experimental Design) ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนผัง (Diagram) ไดดังแผนภูม ิ1 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิ1 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 

 

เมื่อ     R   หมายถึง     กลุมตัวอยางที่ไดจากเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบแบบแบงประเภท   

                                      (Stratified Random Sampling) 

 X   หมายถึง       ตัวแปรตางๆ ที่นํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 O   หมายถึง      ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง 

 

 

O 

X R 
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ประชากร 

  การวิจัยครั้งน้ีประชากรไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2,361 โรง3   

 

กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้ ง น้ี ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากร การกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)  ได

กลุมตัวอยางจํานวน 331 โรง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเปาหมายที่กําหนด ผูวิจัยใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยาง 

ดวยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงประเภท (Stratified Random Sampling) โดยเทียบสัดสวนกลุมตัวอยาง 

จากประชากรในแตละเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ออกเปน 42 เขตพื้นที่เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางกับประชากรในแตละเขตพื้นที่ ผูให

ขอมูล คือ ผูอํานวยการโรงเรียน  รวมผูใหขอมูลโรงเรียน และจํานวน ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน  

331 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
    

3
 กลุมสารสนเทศ, จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครูและหองเรียน สํานักนโยบายและ

แผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2555, เขาถึงเมื่อ 28 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.bopp-obec.info 
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 ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัย 

เขต 
ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 

 
เขต 

ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 

 

1 67 9 9 22 53 7 7 

2 52 7 7 23 79 11 11 

3 47 7 7 24 42 6 6 

4 39 5 5 25 53 7 7 

5 58 8 8 26 81 11 11 

6 51 7 7 27 33 5 5 

7 41 6 6 28 47 7 7 

8 52 7 7 29 78 11 11 

9 57 8 8 30 78 11 11 

10 57 8 8 31 34 5 5 

11 61 9 9 32 47 7 7 

12 94 13 13 33 62 9 9 

13 39 5 5 34 83 12 12 

14 23 3 3 35 34 5 5 

15 44 6 6 36 41 6 6 

16 52 7 7 37 54 8 8 

17 36 5 5 38 41 6 6 

18 44 6 6 39 44 6 6 

19 49 7 7 40 54 8 8 

20 58 8 8 41 29 4 4 

21 53 7 7 42 59 8 8 

รวมท้ังส้ิน 2,361 331 331 

  

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย 2 ตัวแปร 

 ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา อายุราชการ และประสบการณในการทํางาน 

 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบ และตัวบงช้ีขององคประกอบแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเครื่องมือ ดังน้ี 

  1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) 

  2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  
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 3. แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

 ซึ่งเครื่องมือแตละฉบับไดใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดังน้ี 

    1.  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เพื่อนําไปสัมภาษณ

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนตัวแปรของแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา     

 2. แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนําไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมระหวาง

ตัวบงช้ีกับแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา และเพื่อสําหรับใช

สอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยาง 331 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 331 คน และนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) 

 3. แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการ

ตรวจสอบความสอดคลองของตัวบงช้ีกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

เครื่องมือทางสถิติ และนําไปใชจริงกับกลุมทดลองซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 32 คน 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละข้ันตอนมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) พัฒนามาจากการศึกษา

เอกสาร งานวิจัย รวมถึงวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนํามากําหนดตัวแปร แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี         

                  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง สถานที่

ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก โทรสาร วันที่ใหสัมภาษณ เวลา สถานที่ให

สัมภาษณ  

                        ตอนที่ 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร 

 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  

   2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบงช้ีมีความเหมาะสมกับแบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียน เพื่อใชสรางเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา ที่สรางโดยการวิเคราะหเอกสารโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

และจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อนํามากําหนดตัวบงช้ีที่สามารถวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาแลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น 

แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
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   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการตําแหนง และประสบการณในการทํางานเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List)  

 ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบงช้ีมีความเหมาะสมกับแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคาจัดอันดับ 5 ระดับของลิเคอรท (Likert) 4 โดยผูวิจัยกําหนดคานําหนักคะแนนเปน 5 

ระดับ ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

 ระดับ 1 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับนอยที่สุด ใหมีนํ้าหนัก 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับนอย   ใหมีนํ้าหนัก 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับพอใช   ใหมีนํ้าหนัก 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับมาก   ใหมีนํ้าหนัก 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับมากที่สุด ใหมีนํ้าหนัก 5 คะแนน 

   เกณฑการแปลผล 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษาระดับนอยทีสุ่ด     

   คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาระดับนอย   

   คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาระดับพอใช     

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาระดับมาก     

   คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00  หมายถึง  เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาระดับมากที่สุด   

                                                             
 4Rensis Likert,  The Method of Constructing and Attitude Scale (New 

York : Wiley and Son, 1967),107-108. 



65 

  จากน้ันนําเสนอแบบสอบถาม ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และนํามา

ปรับปรุงแกไขแลวจึงตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 

      1. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ดวยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  

ดวยเทคนิค IOC (Index of Objective Congruence) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 

คา IOC โดยพิจารณาจากคา IOC ที่มากกวา 0.5 ข้ึนไปคัดเลือกไวใช และปรับปรุงแกไขภาษาตาม

คําแนะนํา  

   2.  ทดลองใช (Try Out) เครื่องมือวิจัย ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ไปทดลองกับโรงเรียนที่

ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ จํานวน 30 โรงเรียน ผูใหขอมูลแตละ

โรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน คิดเปนแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ 

       3. หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยรวบรวมแบบสอบถาม

ที่ไดรับกลับคืนทั้งหมด นํามาหาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏวาคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97   

 4. กําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีองคประกอบ ดวยการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

3. แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบ   

การพัฒนาแบบวัด โดยการหาคาความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น อํานาจจําแนก และความเปนปรนัย โดย

สอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่มีตอแบบวัดกอนที่จะนําเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาไปใชจริง รายละเอียดการสรางแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที ่1 คําช้ีแจงเกี่ยวกับขอคนพบการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับความสอดคลองของตัวบงช้ีและองคประกอบของ

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาอยางไรบาง โดยผูวิจัยกําหนดคานําหนัก

คะแนนเปน 5 ระดับความสําคัญของตัวบงช้ีที่สอดคลองกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา มีความหมายดังน้ี  

  ระดับ 1 หมายถึง ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมกับแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปรับปรุง ใหคานํ้าหนักเทากับ 1 คะแนน 

  ระดับ 2 หมายถึง ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมกับแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับพอใช ใหคานํ้าหนักเทากับ 2 คะแนน 
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  ระดับ 3 หมายถึง ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมกับแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ใหคานํ้าหนักเทากับ 3 คะแนน 

  ระดับ 4 หมายถึง ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมกับแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก ใหคานํ้าหนักเทากับ 4 คะแนน 

  ระดับ 5 หมายถึง ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมกับแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ใหคานํ้าหนักเทากับ 5 คะแนน 

 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาไปใชจริงกับ

ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 32 คน เพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของตนเอง ประกอบการตรวจสอบและยอมรับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ตนเองหรือไม โดยแบบวัดน้ีแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไป 

ตอนที่ 2 การพิจารณาระดับความคิดเห็นที่มีตอจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเครื่องมือแบบวัด ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

ตอนที่ 3 วิเคราะหระดับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของตนเองตามเกณฑ  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง (Unstructured Interview) ดําเนินการดังน้ี 

   1.1 ผูวิจัยประสานกับผูเช่ียวชาญเพื่อขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณ 

   1.2 ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออก

หนังสือขอความรวมมือจากผูเช่ียวชาญในการเขาสัมภาษณ           

                  1.3 ผูวิจยัเดินทางไปสัมภาษณตามที่นัดหมายดวยตนเองและจดบันทึกขอมูลที่ไดจาก

การสัมภาษณ 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดจิตสํานึกจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา ดําเนินการดังน้ี                    

                    2.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห                

ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

                 2.2 ผูวิจัยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา และสงแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร
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สถานศึกษา  ทางไปรษณียลงทะเบียน จํานวน 331 โรงเรียนๆ ละ 1 ฉบับ รวมทั้งหมด 331 ฉบับ โดย

ผูวิจัยขอความรวมมือใหสงกลับทางไปรษณีย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการ

พัฒนาและยอมรับ โดยดําเนินการดังน้ี 

                ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอความอนุเคราะหใน

สอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ ในการพิจารณาความเหมาะสม (Propriety Standards) ความ

เปนไปได (Feasibility Standards) ความเปนประโยชน (Utility Standards) และความถูกตอง

ครอบคลุม (Accuracy Standards) 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  ผูวิจัยรวบรวมขอมลูและ

นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย  ดังน้ี          

1. การวิเคราะหขอมลูจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของและขอมูลจากการ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ  ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

2.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรง 

2.2 วิเคราะหคาความเช่ือมั่น 

2.3 วิเคราะหคาอํานาจจําแนก 

2.4 วิเคราะหความเปนปรนัย 

3. การวิเคราะหขอมลูจากแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิาร

สถานศึกษา สถิติที่ใชคือ 

   3.1 สถานภาพของผูตอบแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ใชคารอยละ 

(Percentage) 

       3.2  ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ใชคา

มัชฌิมเลขคณิต (푥̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใช

เกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของเบสท (Best) 5 ดังน้ี 

    คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง ประเด็นขอคําถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด

สํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอยที่สุด 

                                                             
5John W.Best, “Research in Education” (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1970), 190. 
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                คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ประเด็นขอคําถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด

สํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอย 

                คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ประเด็นขอคําถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด

สํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับพอใช 

                คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ประเด็นขอคําถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด

สํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก 

                คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ประเด็นขอคําถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด

สํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากที่สุด 

 

 การนําเสนอขอมูล 

  การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ

และการพรรณนาตามลกัษณะของขอมลู 

 สรุป 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียน  2) เพื่อพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน 3 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 

1 การกําหนดตัวแปรเกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา  ข้ันที่ 2 กําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีองคประกอบ เพื่อการสราง เครื่องมือแบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ข้ันที ่3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความ

เปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ประชากรในการวิจัยไดแก  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2,361 โรง ผูวิจัยใชเทคนิคการเลือกกลุม

ตัวอยาง ดวยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงประเภท (Stratified Random Sampling) โดยเทียบสัดสวนกลุม

ตัวอยางจากประชากรในแตละเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเปน 42 เขตพื้นที่เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางกับประชากรในแตละเขต

พื้นที่ ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รวมผูใหขอมูลโรงเรียน และจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

จํานวน 331 คน เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบไมมี โครงสราง (Unstructured  

Interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามใชวิธีเก็บรวบรวมโดยการสง

ทางไปรษณียลงทะเบียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency : f) คารอยละ 

(Percentage: %)  
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คามัชฌิมเลขคณิต (Mean: 푥̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis 

: EFA) 

 



70 

 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมผลการวิจัย ประมวลขอมูล    

การวิจัยและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา จากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนรวม 331 โรงเรียน 

และไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมา 305 โรงเรียน รวม 305 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.15 

นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชความถ่ี รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และวิเคราะห

นํ้าหนักของตัวแปรในแตละองคประกอบมาเปนเกณฑในการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  โดยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิประกอบ

คําบรรยาย ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอนตามลําดับดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน  ดําเนินการดังน้ี 

สวนที่ 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากบทความ เอกสารวิชาการ  ศึกษาขอมูลจาก

งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ  สัมภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรับรู ดานเจตคติ และการปฏิบัติของบุคคล

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาเปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  

สวนที่ 2 ระดับความเหมาะสมของตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

สวนที่3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ของ

การศึกษาตัวแปรจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา   

ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

สวนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนทางสถิติ

ในการยืนยันทางทฤษฎี  

สวนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาดวยการนําเครื่องมือไปใชจริงในการยืนยันเชิงคุณภาพ 
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ตอนท่ี 1 การศึกษาตัวแปรจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 การศึกษาตัวแปรจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนมาเปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาไดมาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญในดานการรับรู ดานเจตคติ และการปฏิบัติของบุคคลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผูวิจัยแยก

การศึกษาเปน 3 สวนคือ 1. จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนดานการรับรู 2. จิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนดานเจตคติ 3. จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนดานการปฎิบติั ซึ่งฟรอยด  (Sigmund  

Freud) กลาววา “ลักษณะจิตเปนมี 3 สวน คือ 1) จิตสํานึก (Concious) แสดงความรูตัวตลอดเวลา  

2) จิตใตสํานึก (Subconcious)รู ตัวตลอดเวลาแตไมแสดงออกในขณะน้ัน และ3) จิตไรสํานึก 

(Unconcious) โดยเนนความสําคัญเรื่อง จิตใตสํานึก (Subconcious) วามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ

มนุษย”1 ซึ่งการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาน้ัน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดผูวิจัยจึง

ศึกษาจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน และตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใชมาเปนขอมูลในการสรางเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอไปสําหรับการบริหารงานในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทความงานวิจัยของนักวิชาการ โดยใชวิธี

วิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) แลวจึงสรุปผลการวิเคราะหเน้ือหาจากจากการศึกษาทฤษฎี 

แนวคิด บทความงานวิจัยแลวจึงนําผลที่ได ไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(Unstructured  Interview)ไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญซึ่งไดแก ผูดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาระดับ

นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ  แสดงรายละเอียดการ

วิเคราะหขอมูล ไดดังตอไปน้ี  

1. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis):  หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่ของนักวิชาการภายในประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความ

เปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

           

  

 

                                                        
1สุรางค  โควตระกลู, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2542), 15-16. 
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 2. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis):  งานวิจัยใน

ประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3 
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  3. การวิเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรับรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติที่

เกี่ยวของกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

 ตารางที่ 4 การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรับรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติที่เกี่ยวของ

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา  
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ตารางที่ 4  การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ

  กับจติสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ 

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ  

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะหการสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการรบัรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ

 กับจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

 

สวนที่ 2 ระดับความเหมาะสมของตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 5  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม

 อาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

238 

67 

 

78.00 

22.00 

รวม 305 100.00 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

อายุ 

   20 – 30 ป 

   31 – 40 ป  

   41 – 50 ป  

51ปข้ึนไป 

 

14 

45 

103 

143 

 

  4.60 

14.80 

33.80 

46.90 

รวม 305 100.00 

ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท 

   ปริญญาเอก 

 

22 

271 

12 

 

7.20 

88.90 

3.90 

รวม 305 100.00 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  ไมเกิน 5 ป  

  มากกวา 5 ปแตไมถึง 10 ป 

  มากกวา 10 ปแตไมถึง 15 ป 

  มากกวา 15ปแตไมถึง 20ป 

  20 ปข้ึนไป 

 

12 

45 

57 

90 

101 

 

3.90 

14.80 

18.70 

29.50 

33.10 

รวม 305 100.00 

 

 จากตารางที่ 5 พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย 

เมื่อจําแนกตามเพศ เพศชายมีจํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 78.00 และเปนเพศหญิงมีจํานวน 67 คน คิด

เปนรอยละ 22.00 ตามลําดับ สภานภาพเกี่ยวกับอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป เมื่อ
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จําแนกตามอายุที่ตอบแบบสอบถาม ชวงอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 46.90 รองลงมาชวง

อายุ 41-50 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 33.80 ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.80 

และชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.60 ตามลําดับ  สภานภาพเกี่ยวกับระดับ

การศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษาที่

ตอบแบบสอบถาม วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 88.90 และรองลงมา มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 7.20  และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 3.90 ตามลําดับ และสภานภาพเกี่ยวกับประสบการณในการปฏิบัติงานตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป เมื่อจําแนกตามประสบการณใน   

การปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถาม 20 ปข้ึนไป จํานวน 101คน คิดเปนรอยละ 33.10 รองลงมา มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 15 ป แตไมถึง 20 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 29.50 มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป แตไมถึง 15 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 18.70 มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 5 ปแตไมถึง 10 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.80 

และมีประสบการณในการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.90 ตามลําดับ 

  2. ผลการวิเคราะหระดับความเหมาะสมของตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับตัวบงช้ีจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชคามัชฌิม เลขคณิต ( x ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best)  แสดงใน

ตารางที่ 6 
 

 

ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1 เปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารดาน

ภาษาอังกฤษ............................................................................ 
4.24 0.80 มาก 

2 เปนผูทีม่ีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 ใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน…………………………………….. 
3.98 0.86 มาก 

3 เปนผูทีเ่ห็นความสําคัญในการใชภาษาสื่อสารเพื่อพรอม

แขงขัน รูเทาทันประเทศสมาชิกอาเซียน……………… 
4.33 0.76 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

4 จัดกิจกรรมสงเสรมิพฒันาดานการใชภาษาตางประเทศใหแก

ครูผูสอน 
4.21 0.79 มาก 

5 สรางสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อสารทัง้ในและนอกช้ันเรียน………………………… 
4.19 0.83 มาก 

6 มีความสามารถในภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพื่อสื่อสารทัง้

ในองคกรและระหวางประเทศ………………………… 
4.09 0.87 มาก 

7 สามารถการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหเรียนรู

ภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศสมาชิก

อาเซียนกบัครูชาวตางชาติหรือเจาของภาษา…………… 

4.11 0.80 มาก 

8 สามารถบรหิารจัดการใหมีการสงเสริมนักเรียนสามารถ

ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางนอย 3 ภาษา…………… 
4.13 0.82 มาก 

9 พรอมเขารวมกบัเครือขายสถานศึกษาในอาเซียนใหชวย

สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาอาจารยนักวิชาการ 
4.26 0.83 มาก 

10 มีการพฒันาที่มพีลวัตในองคกรเพื่อใหอาเซียนเขมแข็ง

ข้ึน 
4.15 0.80 มาก 

11 เขาใจสงัคมทีเ่อื้ออาทร โดยระลึกถึงสายสัมพันธที่ดีทาง

ประวัติศาสตรระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน…… 
4.26 0.81 มาก 

12 พรอมปรบัตัวในการอยูรวมกันทามกลางความแตกตาง

ทางสงัคมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย……………………… 
4.34 0.72 มาก 

13 มีความรูในเรื่องศาสนาของประเทศสมาชิก……………… 4.19 0.78 มาก 

14 พรอมปรบัการคิด เนนการคิดตระหนักสูการเปนหุนสวน

ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน…………… 
4.23 0.77 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ)                                                                                                                             

  (n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

15 เนนการบรหิารองคกรอยางมสีวนรวมของชุมชนเพื่อใหอาเซยีนมี

การเช่ือมโยงเขาดวยกัน………………………….. 
4.26 0.77 มาก 

16 สงเสริมใหนักเรียนมสีวนรวมดานความรูและกิจกรรมตางๆสู

ประชาคมอาเซียน…………………………………….. 
4.35 0.74 มาก 

17 เคารพความแตกตางระหวางบุคคลประเทศในประชาคม

อาเซียน………………………………………………… 
4.42 0.71 มาก 

18 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพือ่การเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน……………………………… 
4.32 0.70 มาก 

19 สรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพือ่การเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน…………………… 
4.18 0.74 มาก 

20 บรหิารระบบการจัดการศึกษาที่สมบรูณเพื่อการเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน………………………… 
4.25 0.71 มาก 

21 มีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการบริหารองคกรที่พรอมสู

ประชาคมอาเซียน…………………………………... 
4.20 0.81 มาก 

22 พรอมใหบริการการศึกษากบัประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา………………………….  
4.19 0.78 มาก 

23 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา……………………………… 
4.16 0.83 มาก 

24 พรอมปรบัตัวกอกระแสการเปดเสรีทางการศึกษาเพือ่การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน…………… 
4.26 0.79 มาก 

25 สามารถพฒันาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน………………………………................... 
4.22 0.78 มาก 

26 สามารถพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน………………………………….............. 
4.29 0.78 มาก 

27 มีความรูเรื่องจุดกําเนิดอาเซียนเปาหมายการกอตัวเปน”องคกร” 

ข้ึน……………………………………………….. 
4.19 0.79 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

28 มีความรูเรื่องและเขาใจ 3 เสาหลักอาเซียน สามารถ

นํามาเผยแพรกบัผูอื่นได……………………...................... 
4.26 0.78 มาก 

29 สามารถช้ีนําผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหมีความ

ตระหนักความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานสูประชาคมอาเซียน……………………………… 

4.25 0.77 มาก 

30 สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีตอผูเรียนใหเขาใจ

การเขากลุมสูประชาคมอาเซียน…………………………… 
4.27 0.77 มาก 

31 มีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อ

รองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การจัดความตก

ลงยอมรบัรวมดานการศึกษา การเคลื่อนยายแรงงาน 

4.24 0.78 มาก 

32 มีความรูความเขาใจทางหลักวิชาการอยางลกึซึ้ง

เช่ียวชาญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน…………………... 
4.17 0.82 มาก 

33 ทราบจุดแข็งจุดออนของกลุมประเทศสมาชิกในกลุม

อาเซียน…………………………………………………………….. 
4.13 0.82 มาก 

34 เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามา

เผยแพรกับผูอื่นได………………………………………………. 
 4.20 0.80 มาก 

35 มีความพยายามในการผลกัดันใหความรวมมือดาน

การศึกษาของอาเซียน…………………………………… 
4.23 0.75 มาก 

37 สามารถพฒันาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน……… 
4.22 0.78 มาก 

38 สามารถบรหิารการศึกษาเพือ่มุงสรางสรรคนวัตกรรม

การเรียนรูสูความย่ังยืนเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสู

ประชาคมอาเซียน……………………………………………… 

4.27 0.77 มาก 

39 สามารถบรหิารการศึกษาที่มุงในการเช่ือมตอเทคโนโลยี

ล้ําสมัยเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคม

อาเซียน…………………………………………….. 

4.27 0.78 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

40 สามารถบรหิารจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาให

เอื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน……… 
4.27 0.77 มาก 

41 สามารถบรหิารจัดการทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ

อํานวยความสะดวก เพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียง 

4.27 0.80 มาก 

42 สามารถบรหิารจัดการความรวมมือกันระหวางชุมชน

สถาบันวิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน……………… 

4.26 0.78 มาก 

43 สามารถบรหิารจัดการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูให

มีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ICT 

ในการเรียนรูและติดตอสือ่สารแสวงหาความรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน......................................... 

4.15 0.76 มาก 

44 สามารถบรหิารจัดการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ

การเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน……………… 
4.20 0.77 มาก 

45 สงเสริมการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคม

อาเซียน………………………………………………………. 

4.19 0.79 มาก 

46 สามารถบรหิารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและ

อาชีพเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน………………………………………………… 

4.22 0.76 มาก 

47 สามารถบรหิารจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูเรื่อง

วิชาชีพและมีอาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติไดเพื่อผูเรียน

พรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……… 

4.25 0.81 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

48 สามารถบรหิารจัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตองการของ

ตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาคเพื่อพรอม

แขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน………………. 

4.20 0.80 มาก 

49 สงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางานและการ

ประกอบการคาเพือ่พรอมแขงขันกับตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน…………………………………………………. 

4.17 0.84 มาก 

50 สามารถพฒันาครูและบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานทีจ่ะ

สงเสริมใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน………………………………………………….. 

4.23 0.82 มาก 

51 สงเสริมใหครูมสีวนรวมในกจิกรรมอาเซียน เชน การจัด

อบรมทั้งในและตางประเทศเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขัน

กับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน………… 

4.22 0.82 มาก 

52 สงเสริมการแลกเปลี่ยนครรูะหวางประเทศโดยเนนให

เห็นความสําคัญและชักชวนสูการเตรียมการสู

ประชาคมอาเซียน… 

4.18 0.83 มาก 

53 สรางความตระหนักและเจตคติบุคคลในองคการ

เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกบั

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……………………… 

4.22 0.79 มาก 

54 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจัดการ

เรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน………………………………………………….. 

4.25 0.79 มาก 

55 เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบรูณนําไปสูระบบ

เศรษฐกจิการพัฒนาทีเ่ปนธรรมและย่ังยืน………… 
4.25 0.78 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

56 สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะสมรรถนะ และคานิยม

สําหรับพลเมืองไทยสูผูเรียน…………………………... 
4.24 0.74 มาก 

57 วางแผนพัฒนาครูใหมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี

ตอการเขาสูประชาคมอาเซียน…………………………. 
4.30 0.75 มาก 

58 วางแผนพัฒนาครูใหไดรบัการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน………………………… 
4.25 0.81 มาก 

59 มีการวางแผนพัฒนาครูนักเรียนและผูเกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน……………………………. 
4.26 0.80 มาก 

60 เสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน…………………………………………………. 

4.23 0.79 มาก 

61 สนับสนุนการฝกอบรมบุคคลในองคการเกี่ยวกบัจัดการ

เรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน.................................... 

4.20 0.80 มาก 

62 จัดกิจกรรมการพัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศ

ใหแกครูผูสอนเพื่อสามารถนําไปจัดการเรียนการสอน

ใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศ

อาเซียน………… 

4.11 0.82 มาก 

63 สนับสนุนการระดมทรพัยากรจากชุมชนเพือ่พัฒนา

การศึกษาใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน………………………………………………… 

4.10 0.81 มาก 

64 สามารถบรหิารจัดการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชนใหเปน

ทรัพยากรสําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน… 
4.17 0.78 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

65 บรหิารจัดการองคกรโดยใหมกีารนิเทศติดตามโดยมี

การประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายใน

ตามแผนและโครงการสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียน……… 

4.11 0.84 มาก 

66 บรหิารจัดการใหครูมีความรูในการวัดผลและ

ประเมินผลตามสภาพจริงตามการจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน 

4.14 0.81 มาก 

67 บรหิารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน… 
4.23 0.80 มาก 

68 มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา

โดยใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานซึ่งเปน

สภาพปจจุบันปญหาการดําเนินการดานตาง ๆ ของ

โรงเรียนไวอยางเปนระบบเพือ่ความพรอมสูประชาคม

อาเซียน……… 

4.23 0.80 มาก 

69 แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยมี

การกําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย ข้ันตอน วิธีการดา

เนินงานและระยะเวลาตามแผนการนิเทศไวอยาง

ชัดเจนและเหมาะสม…………………………………………… 

4.23 0.78 มาก 

70 สามารถบรหิารจัดการใหมีการศึกษาที่มุงสูการเปน

สถานศึกษาระดับโลกสูช้ันเรียนเพือ่การจัดการเรียน

การสอนสูประชาคมอาเซียน………………………………… 

4.20 0.80 มาก 

71 สามารถบรหิารจัดการใหมีการศึกษามุงพัฒนาโมดูล

ทางการศึกษาสูช้ันเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนสู

ประชาคมอาเซียน……………………………………………… 

4.19 0.78 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

72 มีการบรหิารจัดการใหมีการศึกษามุงพัฒนาทกัษะการ

คิดสูช้ันเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคม

อาเซียน……………………………………………………………… 

4.20 0.77 มาก 

73 สามารถบรหิารจัดการใหมีการสรางความฉลาดสราง

สติปญญาในข้ันพื้นฐาน พอตัวคือพอแกความตองการสู

ช้ันเรียนเพือ่การจัดการเรียนการสอนสูประชาคม

อาเซียน…………………………………………………………….. 

4.26 0.75 มาก 

74 สามารถบรหิารจัดการใหมีการสรางความมมีนุษยธรรม

คือความเปนมนุษยอยางถูกตองสูช้ันเรียนเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน…… 

4.25 0.79 มาก 

75 สามารถบรหิารจัดการใหมีการสรางความเปนพลเมือง

โลกในช้ันเรียนเพือ่การจัดการเรยีนการสอนสูประชาคม

อาเซียน…… 

4.19 0.80 มาก 

76 ดําเนินงานตามนโยบายของรฐัและบรหิารจัดการศึกษา

อยางเปนระบบเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน… 
4.25 0.79 มาก 

77 สงเสริมทกัษะในการจัดการเรียนการสอนภาษาและ

เทคโนโลยีเพือ่เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน……… 
4.26 0.80 มาก 

78 สามารถสงเสริมและพฒันาหลักสูตรสูประชาคม

อาเซียน 
4.18 0.80 มาก 

79 มีการบรหิารจัดการเครือขายเพื่อเตรียมพรอมสู

ประชาคมอาเซียน…………………………………………… 
4.24 0.77 มาก 

80 สามารถพฒันามาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน………………………… 
4.19 0.78 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

81 สามารถพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการ

หมุนเวียนนักศึกษาและครูในอาเซียน………………… 
4.13 0.79 มาก 

82 มองภาพอนาคตของไทยกบัโลกภายนอกไดพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน……………………………………………… 

4.21 0.80 มาก 

83 มีความคิดริเริม่สรางสรรคพรอมปฏิบัติงานเพื่อการ

แขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน……… 
4.23 0.78 มาก 

84 รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผลพรอมปฏิบัติงานเพื่อการ

แขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน……… 
4.06 0.85 มาก 

85 มีความรูลกึซึ้งในวิชาที่ตนศึกษาพรอมปฏิบัติงานเพือ่

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน… 
4.17 0.77 มาก 

86 สนใจการคนควาหาความรูเพิม่เติมอยูเสมอพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน…… 

4.30 0.74 มาก 

87 สามารถพฒันาตนเองใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณอยู

เสมอพรอมปฏิบัติงานเพือ่การแขงขันกับประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน…… 

4.31 0.74 มาก 

88 มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน…………………………………………… 

4.30 0.78 มาก 

89 มีความมุงมั่นพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกบั

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน…………………… 
4.32 0.77 มาก 

90 เห็นคุณคาของเพือ่นมนุษยพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน…………………………………….. 
4.35 0.76 มาก 

91 สามารถเรียนรูและเขาใจปญหาของโลกพรอมเปน

สมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสงัคมอาเซียน…………………… 
4.30 0.74 มาก 



131 

ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

92 มีความสามารถในการบริหารจัดการพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน…………………………………………………………… 

4.29 0.72 มาก 

93 ใหความสําคัญกบัอนาคตมากกวาอดีตพรอมเปน

สมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสงัคมอาเซียน………………… 
4.24 0.76 มาก 

94 มีความรูพัฒนาการของโลกอยางวิเคราะหวิจารณพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน………………………………………………. 

4.26 0.73 มาก 

95 มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลกพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน………………………………………………. 

4.19 0.77 มาก 

96 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและรวมแกปญหาของโลก

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน ………………………………………………. 

4.28 0.77 มาก 

97 เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรม

ตางประเทศพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกบั

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน……………………. 

4.31 0.71 มาก 

98 ดึงคุณคาที่ดีงามของโลกมาใชประโยชนไดพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน……………………………………………… 

4.32 0.73 มาก 

99 มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน…………………………………………… 

4.26 0.73 มาก 

100 เคารพสิทธ์ิของผูอื่นพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพใน

สังคมอาเซียน…………………………………………………….. 
4.36 0.73 มาก 
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ตารางที่ 6   คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของ แบบ

 วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n= 305) 

ที่ 
ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา x  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

101 เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน........................................ 
4.34 0.70 มาก 

102 เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน.......................................... 
4.32 0.73 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.23 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของ 

ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ มาก ( x = 

4.23 , S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาระดับความเหมาะสมของตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบริหารสถานศึกษา พบวาทุกขอ (1 - 102) อยูในระดับมาก และตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยนสูงสุด คือ ขอ 17 เคารพความ

แตกตางระหวางบุคคลประเทศในประชาคมอาเซียน ( x = 4.42, S.D.=0.71)  

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ของ

การศึกษาตัวแปรจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา   

1. ผูวิจัยไดวิเคราะหคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor loading) เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม

ที่ใชในองคประกอบน้ัน โคมเรย และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวน

ตัวอยางที่เพียงพอตอการวิเคราะหองคประกอบวา จํานวนตัวอยาง 50 ตัวอยาง ไมเหมาะสมอยางย่ิง 

จํานวนตัวอยาง 100 ตัวอยาง ไมเหมาะสม จํานวนตัวอยาง 200 ตัวอยาง พอใช จํานวนตัวอยาง 300 

ตัวอยาง ดี จํานวนตัวอยาง 500 ตัวอยาง ดีมาก และจํานวนตัวอยางมากกวา 1000 ตัวอยาง ดีที่สุด 

ซึ่งงานวิจัยน้ีเก็บแบบสอบถามได จํานวน 305 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองประ

กอบตอไป  

 นอกจากน้ันยังมีการตรวจสอบโดยใชสถิติทดสอบ ซึ่งในที่น้ีใชการตรวจสอบโดยใช

สถิติตัวแปรที่มีความสัมพันธกันโดยพิจารณาคา KMO and Bartlett’s Test โดยคา Kaiser-Meyer- 

Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูระหวาง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ 

Bartlett’sTest of Sphericty ใชทดสอบตัวแปรตางๆ วามีความสัมพันธกันหรือไมจากวิเคราะห

องคประกอบ ไดผลดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงคา KMO- Meyer- Olkinand Bartlett’s Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.969 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 29656.228 

 df 5151 

 Sig. .000 

 

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบ KMO ของขอมูลที่เก็บไดจากการวิจัยไดเทากับ 0.969 ซึ่ง

ไคเอร และ ไรซ (Kaiser and Rice) ไดทําการศึกษา KMOKaiser -(Meyer- Olkinmeasure of 

sampling adequace) ในการวัดความเหมาะสมของขอมูลวาควรใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ

หรือไม และไดสรุปวา ถาคา KMO ≥ 0.8 แสดงวาขอมุลชุดน้ันสามารถใชการวิเคราะหองคประกอบ

ได ดี ดัง น้ันขอมูล น้ีจึงมีความเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบได ดี การทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิติทดสอบ Bartlett’sof Sphericty มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. 

= p-value<0.05) แสดงวาเมทริกซสัมประสิทธสหสัมพันธ ของตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน 

ดังน้ันขอมูลที่ไดจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไป 

2. จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัด

ปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component Analysis หรือ PCA) และดวยการหมุน

แกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal rotation) โดยใชวิธีแวริแมกซ (Varimax rotation) ดังน้ี  

 2.1  ทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก 

(Principle Component Analysis: PCA) ผลการสกัดตัวแปรขององคประกอบจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  แสดงเฉพาะองคประกอบคาไอเกน (Eigen Value) 1 ข้ึน

ไปดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวน และคารอยละของ      

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิาร

สถานศึกษา  กอนและหลังหมุนแกนแบบออโธกอนอล 
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1 52.267 51.242 51.242 52.267 51.242 51.242 19.118 18.743 18.743 

2 2.898 2.841 54.084 2.898 2.841 54.084 15.204 14.906 33.649 

3 2.282 2.237 56.321 2.282 2.237 56.321 14.143 13.866 47.515 

4 2.183 2.140 58.461 2.183 2.140 58.461 11.165 10.946 58.461 

5 1.651 1.618 60.079 1.651 1.618 60.079 6.414 6.289 39.543 

6 1.556 1.525 61.604 1.556 1.525 61.604 6.155 6.034 45.577 

7 1.477 1.448 63.052 1.477 1.448 63.052 6.040 5.921 51.499 

8 1.416 1.388 64.441 1.416 1.388 64.441 5.417 5.311 56.810 

9 1.253 1.229 65.669 1.253 1.229 65.669 4.621 4.530 61.340 

10 1.184 1.161 66.830 1.184 1.161 66.830 3.309 3.245 64.585 

11 1.144 1.121 67.951 1.144 1.121 67.951 2.297 2.252 66.836 

12 1.064 1.043 68.994 1.064 1.043 68.994 1.934 1.896 68.733 

13 1.044 1.023 70.017 1.044 1.023 70.017 1.310 1.284 70.017 

 

  จากตารางที่ 8 พบวา เมื่อพิจารณาเฉพาะองคประกอบจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคาความแปรปรวนหรือคาไอเกน (Eigen Value) 1 ข้ึน

ไปไดจํานวนองคประกอบ (Component) ทั้งสิ้น 13 องคประกอบ คารอยละของความแปรปรวน (% 

of Variance) ระหวาง 1.023 -51.242 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative % 

of Variance) เทากับรอยละ 70.017ลักษณะน้ีแสดงวาองคประกอบทั้ง 13 องคประกอบ สามารถ

อธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 70.017 เมื่อนําองคประกอบที่มีคาความแปรปรวน
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ของตัวแปรหรือคาไอเกน (Eigen Value) เทากับ 1 ข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 13

องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax 

Method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนข้ึน และสรุปเปนองคประกอบ

แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาทั้งน้ีในการพิจารณาวาเปน 1 

องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 

0.55ข้ึนไปจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบน้ันๆ ต้ังแต 3 ตัว

แปรข้ึนไป ซึ่งพบวา ได4องคประกอบมีคารอยละของความแปรปรวนอยูระหวาง 10.946 – 18.743

และคารอยละความแปรปรวนสะสมเทากับ 58.461ลักษณะน้ีแสดงวาองคประกอบทั้ง 4 สามารถ

อธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับรอยละ 58.461 

  เมื่อนําองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน (Eigen 

Value) เทากับ 1 ข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 13 องคประกอบไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก 

(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Method) และการเลือกตัวแปรจากจํานวนตัว

แปรทั้งหมดจะตองมีตัวแปรบรรยายตัวบงช้ีน้ันๆต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไปเพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับ

องคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนข้ึน ปรากฏดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบที่มี 3 ตัวแปรข้ึนไป มีคานํ้าหนัก 0.55 ข้ึนไป  

 มีคาไอเกนเทากับ 1.00 ข้ึนไป 

 

ตัวแปร 
องคประกอบ 

1 2 3 4 

46 0.633    

48 0.612    

64 0.608    

50 0.605    

57 0.605    

66 0.598    

67 0.595    

45 0.589    
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ตารางที่ 9 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบทีม่ี 3 ตัวแปรข้ึนไป มีคานํ้าหนัก 0.55 ข้ึนไป  

              มีคาไอเกนเทากบั 1.00 ข้ึนไป (ตอ) 

 

ตัวแปร 
องคประกอบ 

1 2 3 4 

81 0.588    

54 0.581    

47 0.579    

80 0.569    

83 0.567    

44 0.565    

63 0.561    

40 0.560    

65 0.559    

41 0.559    

82 0.556    

9  0.700   

1  0.698   

10  0.660   

13  0.639   

6  0.593   

21  0.569   

26  0.567   

5  0.551   

102   0.686  

101   0.663  

97   0.651  

99   0.624  

95   0.621  

92   0.614  
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ตารางที่ 9 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบทีม่ี 3 ตัวแปรข้ึนไป มีคานํ้าหนัก 0.55 ข้ึนไป  

             มีคาไอเกนเทากับ 1.00 ข้ึนไป (ตอ) 

 

ตัวแปร 
องคประกอบ 

1 2 3 4 

86   0.584  

89   0.574  

100   0.573  

96   0.557  

88   0.552  

98   0.551  

36    0.626 

29    0.590 

34    0.584 

18    0.570 

31    0.566 

8    0.566 

19    0.557 

51    0.552 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา องคประกอบแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน (eigen value) เทากับ 1 ข้ึนไป

ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 13 องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal rotation) 

ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือก

ตัวแปรที่มีคานําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 ข้ึนไปจํานวนตัวแปรในแตละ

องคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบน้ันๆ ต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไป ซึ่งพบวา ได4

องคประกอบ  ประกอบดวย ตัวแปรที่สังเกตได  จํานวน 47  ตัวแปร คือ  ตัวแปรที ่ 46, 48, 64, 50, 

57, 66, 67, 45, 81, 54, 47, 80, 83, 44, 63, 40, 65, 41, 82, 9, 1, 10, 13, 6, 21, 26, 5, 102, 

101, 97, 99, 95, 92, 86, 89, 100, 96, 88, 98, 36, 29, 34, 18, 31, 8, 19, 51 ซึ่งไดตัวแปรที่

สังเกตไดที่สําคัญ ทั้งหมด 47 ตัวแปร   
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ตารางที ่10  แสดงองคประกอบทีม่ีตัวแปรทีส่งัเกตไดทีม่ีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor loading)  

  เทากับ 0.55 และมีจํานวนตัวแปรทีส่ังเกตไดในแตละองคประกอบต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไป 

 

องคประกอบ ตัวแปรที่สงัเกตไดแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซยีน 
จํานวน 

ตัวแปรที่

สังเกตได 

1 46, 48, 64, 50, 57, 66, 67, 45, 81, 54, 47, 80, 83, 44, 63, 

40, 65, 41, 82 

19 

2 9, 1, 10, 13, 6, 21, 26, 5 8 

3 102, 101, 97, 99, 95, 92, 86, 89, 100, 96, 88, 98 12 

4 36, 29, 34, 18, 31, 8, 19, 51 8 

รวมทั้งสิ้น 47 

 

  จากตารางที่ 10 พบวา องคประกอบแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษามี 4 องคประกอบ 47 ตัวแปรที่สังเกตได โดยองคประกอบที่ 1 มีตัว

แปรที่สังเกตได จํานวน 19 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรที่สังเกตได จํานวน 8 ตัวแปร 

องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรที่สังเกตได จํานวน 12 ตัวแปร และองคประกอบที่ 4 มีตัวแปรที่สังเกตได 

จํานวน 8 ตัวแปร 

     ผลของการกําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีองคประกอบ เพื่อการสรางแบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งมีองคประกอบทั้งหมด 4 องคประกอบ การ

สรางแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยไดต้ังช่ือองคประกอบ

ใหมใหสอดคลองกับโครงสรางองคประกอบ โดยมรีายละเอียดดังตารางที่ 11-14 
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1  

 

ที่ 
ตัวแปรที่

สังเกตได 
ขอความ 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

1 46 สามารถบรหิารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและอาชีพ

เพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 
0.633 

2 48 สามารถบรหิารจัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถตอบ สนองการ

เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด แรงงานใน

ระดับชาติและภูมิภาคเพือ่พรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน 

0.612 

3 64 สามารถบรหิารจัดการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชนใหเปน

ทรัพยากรสําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
0.608 

4 50 สามารถพฒันาครูและบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานทีจ่ะ

สงเสริมใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศ

อาเซียน 

0.605 

5 57 วางแผนพัฒนาครูใหมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 
0.605 

6 66 บรหิารจัดการใหครูมีความรูในการวัดผลและประเมิน ผลตาม

สภาพจรงิตามการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
0.598 

7 67 บรหิารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน 
0.595 

8 45 สงเสริมการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโล ยีเพื่อ

การเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน 
0.589 

9 81 สามารถพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียน

นักศึกษาและครูในอาเซียน 
0.588 

10 54 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจัดการเรียนการ

สอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 
0.581 
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ที่ 
ตัวแปรที่

สังเกตได 
ขอความ 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

11 47 สามารถบรหิารจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูเรื่องวิชาชีพ

และมีอาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติไดเพื่อผูเรียนพรอมแขงขัน

กับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 

0.579 

12 80 สามารถพฒันามาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
0.569 

13 83 มีความคิดริเริม่สรางสรรคพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกบั

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 
0.567 

14 44 สามารถบรหิารจัดการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการ

เรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน 
0.565 

15 63 สนับสนุนการระดมทรพัยากรจากชุมชนเพือ่พัฒนาการศึกษา

ใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 
0.561 

16 40 สามารถบรหิารจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อตอ

การเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
0.560 

17 65 บรหิารจัดการองคกรโดยใหมกีารนิเทศติดตามโดยมกีาร

ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายในตามแผน

และโครงการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 

0.559 

18 41 สามารถบรหิารจัดการทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณอํานวย 

ความสะดวก เพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคม

อาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียง 

0.559 

19 82 มองภาพอนาคตของไทยกบัโลกภายนอกไดพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 
0.556 

  คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 19.118 

  คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 18.743 

  
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % 

of variance) 
18.743 
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   จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรที่สังเกตได จํานวน 19 ตัว

แปร เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) คือตัวแปรที่สังเกตไดที่ 46, 

48, 64, 50, 57, 66, 67, 45, 81, 54, 47, 80, 83, 44, 63, 40, 65, 41 และ 82 ซึ่งมีคานํ้าหนักตัว

แปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.556 - 0.633 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ

19.118 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เทากับ 18.743 และคา

รอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวบงช้ี (Cumulative Percentage of Variance) เทากับ 

18.743 ลักษณะเชนน้ีแสดงวา ตัวแปรที่สังเกตไดทั้ง 19 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยาย

องคประกอบไดดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวบงช้ี (Eigen Value) กับองคประกอบทั้ง 4 

องคประกอบแลว โดยแตละตัวแปรที่สังเกตไดขององคประกอบที่ 1 ที่มีทั้งหมด 19 ตัวแปร สามารถ

อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 18.743 ซึ่งมีคาสูงสุดเมื่อเทียบกับองคประกอบทั้งหมด และ

เมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมูของตัวแปรที่สังเกตไดยอยทั้งหมดในองคประกอบที่ 1 สวนใหญโดย

ภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวของกับ “การเตรียมความพรอมบุคลากรสูประชาคมอาเซียน” คือ สามารถบรหิาร

จัดการพัฒนาครูและบุคลากรในดานการวิจัย  การนิเทศ การริเริ่มสรางสรรค   เมื่อผูวิจัยสังเคราะห

โดยภาพรวมของตัวแปรยอยทั้งหมดในองคประกอบที่ 1 ที่มีการจัดหมวดหมูที่เปนภาพรวมสวนใหญ และ

รองลงมาแลว ทุกตัวแปรเปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูวิจัยจึงต้ังช่ือในองคประกอบน้ีวา “การเตรียมความพรอมบุคลากรสูประชาคมอาเซียน” 

 

ตารางที่ 12 องคประกอบที่ 2  

 

ที่ 
ตัวแปรที่

สังเกตได 
ขอความ 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

1 9 พรอมเขารวมกบัเครือขายสถานศึกษาในอาเซียนใหชวย

สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาอาจารยนักวิชาการ 
0.700 

2 1 ผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 0.698 

3 10 มีการพฒันาที่มพีลวัตในองคกรเพื่อใหอาเซียนเขมแข็งข้ึน 0.660 

4 13 มีความรูในเรื่องศาสนาของประเทศสมาชิก 0.639 
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ตารางที่ 12 องคประกอบที่ 2 (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรที่

สังเกตได 
ขอความ 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

5 6 มีความสามารถในภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพื่อสื่อสารทัง้ใน

องคกรและระหวางประเทศ 
0.593 

6 21 มีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการบริหารองคกรที่พรอม

สูประชาคมอาเซียน 
0.569 

7 26 สามารถพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 
0.567 

8 5 สรางสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อสารทัง้ในและนอกช้ันเรียน 
0.551 

  คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 15.204 

  คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 14.906 

  คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 

% of variance) 
33.649 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรที่สังเกตได จํานวน 8 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่สังเกตไดที่ 9, 1, 10, 

13, 6, 21, 26 และ 5 ซึ่งมีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.551 - 0.700 คาความ

แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 15.204 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร 

(percentage of variance) เทากับ14.906 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 

(cumulative percentage of variance) เทากับ 33.649 ลักษณะเชนน้ีแสดงวา ตัวแปรที่สังเกตได

ทั้ง 8 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีรองจากองคประกอบที่ 1  และเมื่อ

พิจารณาจากการจัดหมวดหมูของตัวแปรยอยทั้งหมดในองคประกอบที่ 2 สวนใหญโดยภาพรวมตัวแปรจะ

เกี่ยวของกับ “การรับรู  ความในการพัฒนาผูเรียน  พัฒนาสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน” คือ 

พรอมเขารวมกับเครือขายสถานศึกษาในอาเซียน มีสวนรวมในการแกไขปญหา  สวนตัวแปรยอยอื่นๆ 

เกี่ยวของกับ เปนผูมีความเขาใจ ยอมรับในความแตกตาง เมื่อผูวิจัยสังเคราะหโดยภาพรวมของตัว

แปรยอยทั้งหมดในองคประกอบที่ 2 ที่มีการจัดหมวดหมูที่เปนภาพรวมสวนใหญ และรองลงมาแลว ทกุตัวแปร

เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ผู วิจัยจึงต้ังช่ือใน

องคประกอบน้ีวา “การเขาใจ  ยอมรับ  และใชประโยชนรวมกัน” 
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ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 3  

 

ที่ 
ตัวแปรที่

สังเกตได 
ขอความ 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

1 102 เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพใน

สังคมอาเซียน 
0.686 

2 101 เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ

ในสังคมอาเซียน 
0.663 

3 97 เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรม

ตางประเทศพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกบัประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน 

0.651 

4 99 มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอมปฏิบัติงานเพื่อ

การแขงขันกับประเทศในสมาชิก ประชาคมอาเซียน 
0.624 

5 95 มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลกพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน 

0.621 

6 92 มีความสามารถในการบริหารจัดการพรอมปฏิบัติงานเพื่อ

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม อาเซียน 
0.614 

7 86 สนใจการคนควาหาความรูเพิม่เติมอยูเสมอพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 
0.584 

8 89 มีความมุงมั่นพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกบัประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน 
0.574 

9 100 เคารพสิทธ์ิของผูอื่นพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสงัคม

อาเซียน 
0.573 

10  96 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและรวมแกปญหาของโลกพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน 

0.557 

 

 

 

 



144 

ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 3 (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรที่

สังเกตได 
ขอความ 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

11 88 มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก 

ประชาคมอาเซียน 

0.552 

12 98 ดึงคุณคาที่ดีงามของโลกมาใชประโยชนไดพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก ประชาคมอาเซียน 
0.551 

  คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 14.143 

  คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 13.866 

  คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 

% of variance) 
47.515 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรที่สังเกตไดจํานวน 12 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) คือตัวแปรที่ 102, 101, 97, 99, 

95, 92, 86, 89, 100, 96, 88 และ98 ซึ่งมีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.551- 

0.686 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เทากับ14.143 คารอยละของความแปรปรวนของตัว

แปร (Percentage of Variance) เทากับ 13.866 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัว

แปร (Cumulative Percentage of Variance) เทากับ 47.515 ลักษณะเชนน้ีแสดงวา ตัวแปรที่

สังเกตไดทั้ง 12 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีเปนอันดับที่ 3 รองจาก

องคประกอบที่ 1 และ 2 และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมูของตัวแปรยอยทั้งหมดในองคประกอบ

ที่ 3 สวนใหญโดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวของกับ “เจตคติ  ความรูสึกนึกคิด” คือ  เคารพกฎกติกาทางสังคม  

เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน และสวนตัวแปรยอยอื่นๆ 

เกี่ยวของกับ ชอบการแขงขัน เพื่อการพัฒนางานใหงานบรรลุเปาหมาย เมื่อผูวิจัยสังเคราะหโดย

ภาพรวมของตัวแปรยอยทั้งหมดในองคประกอบที่ 3 ที่มีการจัดหมวดหมูที่เปนภาพรวมสวนใหญ และ

รองลงมาแลว ทุกตัวแปรเปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูวิจัยจึงต้ังช่ือในองคประกอบน้ีวา “การเปนสมาชิกที่ดี  และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง” 
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ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 4  

 

ที่ 
ตัวแปรที่

สังเกตได 
ขอความ 

นํ้าหนัก 

องคประกอบ 

1 36 พรอมใหความรวมมอืกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนในดาน

การพัฒนาการศึกษาและดานอื่น ๆ 
0.626 

2 29 สามารถช้ีนําผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหมีความตระหนัก

ความรู ความเขาใจและมสีวนรวมในการดําเนินงานสู

ประชาคมอาเซียน 

0.590 

3 34 เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามาเผยแพรกับ

ผูอื่นได 
0.584 

4 18 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพือ่การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
0.570 

5 31 มีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อรองรับ

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การจัดความตกลงยอมรบั

รวม 

0.566 

6 8 สามารถบรหิารจัดการใหมีการสงเสริมนักเรียนสามารถใช

ภาษาเพื่อการสื่อสารอยางนอย 3 ภาษา 
0.566 

7 19 สรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพือ่การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
0.557 

8 

51 สงเสริมใหครูมสีวนรวมในกจิกรรมอาเซียน เชน การจัด

อบรมทั้งในและตางประเทศเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกบั

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 

0.552 

  คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 11.165 

  คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 10.946 

  คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 

% of variance) 
58.461 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรที่สังเกตไดจํานวน 8 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่ 36, 29, 34, 18, 31, 

8, 19 และ 51 ซึ่งมีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.552- 0.626 คาความแปรปรวนของ
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ตัวแปร (Eigen Value) เทากับ11.165 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of 

Variance) เทากับ 10.946 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative 

Percentage of Variance) เทากับ 58.461 ลักษณะเชนน้ีแสดงวา ตัวแปรที่สังเกตไดทั้ง 8 ตัวแปร 

เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีเปนอันดับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัว

แปร (Eigen Value) กับองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบแลว และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมูของ

ตัวแปรยอยทั้งหมดในองคประกอบที่ 4 สวนใหญโดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวของกับ “การนําไปสูการปฎิบัติ” 

คือ พรอมใหความรวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียน สามารถนํามาเผยแพรกับผูอื่นได สรางความ

พรอมของการศึกษาเชิงระบบ  สวนตัวแปรยอยอื่นๆ เกี่ยวของกับความพรอมใหคําปรึกษา เมื่อผูวิจัย

สังเคราะหโดยภาพรวมของตัวแปรยอยทั้งหมดในองคประกอบที่ 4 ที่มี การจัดหมวดหมูที่เปนภาพรวมสวน

ใหญ และรองลงมาแลว ทุกตัวแปรเปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา ผูวิจัยจึงต้ังช่ือพฤติกรรมของบุคคลในองคประกอบน้ีวา “การนําไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ” 

 

ตอนท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา 

1.  การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาทางสถิติในการยืนยันทางทฤษฎี  พิจารณาจากคาความนาเช่ือถือทางสถิติ 4 คา คือ 

  1.1  ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การหาความตรงเชิงเน้ือหาของ

เครื่องมือที่ใชโดยการใหทรงคุณวุฒิ 5 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางตัวบงช้ี

กับองคประกอบตางๆ ที่เปนขอคนพบเพื่อนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) พบวา เมื่อพิจารณาคา IOC ทุกตัวบงช้ีมีคา ซึ่งมากกวา 0.5 ข้ึนไป 

รายละเอียดดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 ผลการยืนยันเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิาร

 สถานศึกษาโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา 

 

ขอ 
ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคลอง 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

2 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

4 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

5 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

6 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

7 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

8 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

9 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

10 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

11 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

12 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

13 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

14 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

15 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

16 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ตารางที่ 15 ผลการยืนยันเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิาร

 สถานศึกษาโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา (ตอ) 

 

ขอ 
ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน รวม

คะแนน 
IOC 

ความ

สอดคลอง 1 2 3 4 5 

17 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

18 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

19 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

20 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

21 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

22 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

23 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

24 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

25 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

26 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

27 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

28 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

29 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

30 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

31 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

32 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

33 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

34 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

35 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

36 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

37 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

38 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

39 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

40 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

41 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

42 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ตารางที่ 15 ผลการยืนยันเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิาร

 สถานศึกษาโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา (ตอ) 

 

ขอ 
ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคลอง 1 2 3 4 5 

43 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

44 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

45 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

46 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

47 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

 

 1.2  ความเช่ือมั่น (Reliability) วิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยการ

คํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ใชประมาณ

คาความเช่ือมั่นแบบความสอดคลองภายในโดยการใชทรงคุณวุฒิ 32 คน แสดงความคิดเห็นตอแบบ

วัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนขอคนพบมีคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาทั้งฉบับ พบวา แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษามีคา = 

0.984  ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 ผลการยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

 อาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษาโดยการหาความเช่ือมั่น 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 195.09 761.120 .545 .984 

A2 195.03 755.064 .697 .984 

A3 195.19 762.222 .551 .984 

A4 195.19 765.835 .494 .984 

A5 195.03 747.580 .829 .984 

A6 194.97 749.709 .803 .984 

A7 195.31 757.060 .709 .984 

A8 195.09 750.668 .781 .984 

A9 194.94 746.125 .802 .984 

A10 194.88 763.274 .619 .984 

A11 195.13 769.210 .447 .984 

A12 195.13 744.952 .844 .984 

A13 195.13 749.919 .773 .984 

A14 195.00 746.581 .883 .984 

A15 195.03 753.709 .662 .984 

A16 194.94 755.867 .733 .984 

A17 195.06 756.125 .682 .984 

A18 195.03 747.064 .840 .984 

A19 195.19 763.770 .629 .984 

A20 195.03 747.838 .823 .984 
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ตารางที่ 16 ผลการยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม 

               อาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษาโดยการหาความเช่ือมั่น (ตอ) 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's 

A21 195.09 751.830 .795 .984 

A22 195.13 753.726 .724 .984 

A23 195.00 745.871 .820 .984 

A24 194.88 753.919 .729 .984 

A25 195.00 755.935 .749 .984 

A26 195.06 754.706 .805 .984 

A27 195.13 761.597 .653 .984 

A28 194.94 755.157 .751 .984 

A29 194.94 754.964 .805 .984 

A30 194.97 756.676 .769 .984 

A31 195.03 745.451 .838 .984 

A32 195.25 750.839 .740 .984 

A33 195.00 745.355 .869 .984 

A34 194.91 751.636 .832 .984 

A35 194.97 748.676 .827 .984 

A36 194.97 752.289 .744 .984 

A37 194.91 758.023 .718 .984 

A38 195.00 749.935 .850 .984 

A39 195.16 750.652 .735 .984 

A40 195.06 748.125 .827 .984 

A41 195.06 748.125 .870 .984 

A42 195.06 746.641 .860 .984 

A43 195.03 756.676 .794 .984 

A44 195.13 755.597 .719 .984 

A45 194.97 757.773 .693 .984 

A46 194.91 756.281 .763 .984 

A47 195.03 759.773 .767 .984 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.984 47 

 

 1.3  อํานาจจําแนก (Discrimination) การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกโดยการให 

ทรงคุณวุฒิ32 คน แสดงความคิดเห็นตอแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาที่เปนขอคนพบ เพื่อการคํานวณหา r โดยพิจารณาคาอํานาจจําแนกรายขอมีคาต้ังแต 0.5

ข้ึนไปทุกขอ รายละเอียดดังตารางที่ 17 

 

ตารางที่ 17 การยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

               ของผูบรหิารสถานศึกษาโดยการหาอํานาจจําแนก 

 

ขอ 
คาอํานาจ

จําแนก 
ขอ 

คาอํานาจ

จําแนก 
ขอ 

คาอํานาจ

จําแนก 

1 .545 17 .682 33 .869 

2 .697 18 .840 34 .832 

3 .551 19 .629 35 .827 

4 .494 20 .823 36 .744 

5 .829 21 .795 37 .718 

6 .803 22 .724 38 .850 

7 .709 23 .820 39 .735 

8 .781 24 .729 40 .827 

9 .802 25 .749 41 .870 

10 .619 26 .805 42 .860 

11 .447 27 .653 43 .794 

12 .844 28 .751 44 .719 

13 .773 29 .805 45 .693 

14 .883 30 .769 46 .763 

15 .662 31 .838 47 .767 

16 .733 32 .740   
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 1.4  ความเปนปรนัย (Objectivity) การวิเคราะหหาความเปนปรนัยโดยให

ผูเช่ียวชาญ 3 คน แสดงความคิดเห็นตอประเด็นคําถามของแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาในแตละขอ โดยพิจารณาคัดเลือกขอประเด็นคําถามที่ใชภาษาสื่อ

ความหมายชัดเจน  เขาใจงาย รัดกุม อานแลวมีความเขาใจตรงกัน  

2. การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาดวยการนําเครื่องมือไปใชจริงในการยืนยันเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังน้ี 

   ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษานําใชกับผูทดลองใชจริง จํานวน 32 คน ไดกําหนดเกณฑการแปลคานํ้าหนักความสําคัญของ

องคประกอบ รายละเอียดดังตารางที่ 18   
 

ตารางที่ 18  คารอยละแสดงความสําคัญของความแปรปรวนสะสมองคประกอบของแบบวัดจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 4 องคประกอบ 

 

 

องคประกอบ 

 

คารอยละของ 

ความแปรปรวน 

(% of variance) 

อัตราสวน 

(Ratio) 

คานํ้าหนักความสําคัญของ

องคประกอบ 

 

1 18.743 0.40 2.00 

2 14.906 0.30 1.50 

3 13.866 0.20 1.00 

4 10.946 0.10 0.50 

รวม 58.461 1.00 5.00 

  

 จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษามี 4 องคประกอบ คารอยละของความแปรปรวนอยูระหวาง 10.946 – 18.743 การ

คิดคานํ้าหนักความสําคัญของแตละองคประกอบพิจารณาจากคารอยละของความแปรปรวน กลาวคือ 

องคประกอบใดสามารถอธิบายความแปรปรวนไดมากจะใหนํ้าหนักความสําคัญมาก และเพื่อความ

สะดวกในการนําไปใชจึงกําหนดนํ้าหนักความสําคัญเปน 2.00, 1.50, 1.00 และ 0.50 ตามลําดับ โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี องคประกอบทั้ง 4 องคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบ

ไดรอยละ 58.461 เมื่อพิจารณาคารอยละของความแปรปรวนทั้ง 4 องคประกอบพบวา คารอยละ

ของความแปรปรวนขององคประกอบที่ 1 มีคาสูงสุด คิดเปนรอยละ 18.743 มีคานํ้าหนักความสําคัญ

ขององคประกอบ เทากับ 2.00 และมีอัตราสวน เทากับ 0.40 รองลงมาคือองคประกอบที่ 2  มีคา
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รอยละของความแปรปรวนขององคประกอบเทากับ 14.906 มีคา นํ้าหนักความสําคัญของ

องคประกอบเทากับ 1.50  และมีอัตราสวน เทากับ 0.30 รองลงมาคือองคประกอบที่ 3  มีคารอยละ

ของความแปรปรวนขององคประกอบเทากับ 13.866 มีคานํ้าหนักความสําคัญขององคประกอบ

เทากับ 1.00 และมีอัตราสวน เทากับ 0.20 และอันดับสุดทายคือองคประกอบที่ 4  มีคารอยละของ

ความแปรปรวนขององคประกอบเทากับ 10.946 มีคานํ้าหนักความสําคัญขององคประกอบเทากับ 

0.50 และมีอัตราสวนเทากับ 0.10 ตามลําดับ   

 การนําแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาไปใชจริง

กับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ขอยืนยัน

คุณภาพเครื่องมืองานวิจัย จํานวนทั้งหมด 32 คน แบงเปนเพศชาย 18 คน และเพศหญิง 14 คน จบ

การศึกษาระดับปริญญาโท 16  คน และปริญญาเอก 16 คน แบงตามภาค 4 ภาคๆ ละ 8 คน 

ประกอบดวยโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 2 คน โรงเรียนขนาดใหญ 2 คน โรงเรียนขนาดกลาง 2 คน 

และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 คน รายละเอียดดังตารางที่ 19 

 

ตารางที่ 19 กลุมทดลองในการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของ 

               ผูบริหารสถานศึกษา  
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

18 

14 

 

56.25 

43.75 

รวม 32 100.00 

ระดับการศึกษา 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

 

16 

16 

 

50.00 

50.00 

รวม 32 100.00 

ภูมิภาค 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคใต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

8 

8 

8 

8 

 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

รวม 32 100.00 
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ตารางที่ 19 กลุมทดลองในการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียนของ 

               ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

ขนาดโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

โรงเรียนขนาดใหญ 

โรงเรียนกลาง 

โรงเรียนเลก็ 

 

8 

8 

8 

8 

 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

รวม 32 100.00 

 

 โดยผูอํานวยการโรงเรียนจะประเมินตนเองจากการทําแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา วาทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับ

ใด และทานยอมรับผลการวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของทานหรือไม จากขอคนพบของ

ผูวิจัย ผูทดลองใชเครื่องมือแสดงความคิดเห็นวายอมรับกับผลการประเมินตนเองโดยใชแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 20 

 

ตารางที่ 20 ผลการประเมินตนเองจากการทําแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ 

              ผูบริหารสถานศึกษาของผูทดลองใชจริง 

 

คนที ่
องคประกอบที ่ ทั้ง 4 

องคประกอบ 1 2 3 4 

x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ 

1 4.37 มาก 4.63 มากที่สุด 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด 4.47 มาก 

2 4.79 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.85 มากที่สุด 

3 4.21 มาก 4.25 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 4.26 มาก 

4 4.63 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.08 มาก 4.88 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 

5 4.79 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.38 มาก 4.66 มากที่สุด 

6 4.21 มาก 4.25 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 4.26 มาก 

7 4.42 มาก 4.38 มาก 4.08 มาก 4.50 มากที่สุด 4.34 มาก 

8 4.42 มาก 4.38 มาก 4.00 มาก 4.38 มาก 4.30 มาก 

9 4.47 มาก 4.75 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.38 มาก 4.57 มากที่สุด 

10 4.47 มาก 4.13 มาก 4.92 มากที่สุด 3.75 มาก 4.40 มาก 

11 4.05 มาก 3.88 มาก 3.83 มาก 4.00 มาก 3.96 มาก 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินตนเองจากการทําแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ 

              ผูบริหารสถานศึกษาของผูทดลองใชจริง (ตอ) 

 

คนที ่

องคประกอบที ่ ทั้ง 4 

องคประกอบ 1 2 3 4 

x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ 

12 4.63 มากที่สุด 3.75 มาก 4.33 มาก 4.00 มาก 4.30 มาก 

13 4.32 มาก 4.50 มากที่สุด 4.00 มาก 4.63 มากที่สุด 4.32 มาก 

14 4.00 มาก 3.63 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 

15 4.47 มาก 4.13 มาก 4.58 มากที่สุด 4.38 มาก 4.43 มาก 

16 4.26 มาก 3.88 มาก 4.75 มากที่สุด 3.88 มาก 4.26 มาก 

17 3.74 มาก 4.63 มากที่สุด 4.42 มาก 3.88 มาก 4.09 มาก 

18 4.32 มาก 4.13 มาก 4.08 มาก 4.88 มากที่สุด 4.32 มาก 

19 3.79 มาก 3.75 มาก 3.75 มาก 3.50 มาก 3.72 มาก 

20 4.11 มาก 4.63 มากที่สุด 4.33 มาก 4.38 มาก 4.30 มาก 

21 4.32 มาก 4.13 มาก 4.00 มาก 4.63 มากที่สุด 4.26 มาก 

22 4.53 มากที่สุด 4.38 มาก 4.00 มาก 4.38 มาก 4.34 มาก 

23 3.26 พอใช 4.25 มาก 3.33 พอใช 3.50 มาก 3.49 มาก 

24 4.05 มาก 4.00 มาก 4.67 มากที่สุด 3.75 มาก 4.15 มาก 

25 4.74 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 

26 4.05 มาก 4.13 มาก 4.17 มาก 4.63 มากที่สุด 4.19 มาก 

27 4.84 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 4.85 มากที่สุด 

28 4.84 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 4.81 มากที่สุด 

29 4.42 มาก 4.88 มากที่สุด 4.33 มาก 4.75 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 

30 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 

31 3.89 มาก 3.00 พอใช 4.00 มาก 4.00 มาก 3.79 มาก 

32 5.00 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.98 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 20 ผลการประเมินตนเองของผูทดลองใชแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียน จํานวน 32 คน  พบวา 

 สําหรับองคประกอบที่ 1 “การเตรียมพรอมของบุคลากรสูประชาคมอาเซียน” ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก จํานวน 22 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู

ในระดับมากที่สุด จํานวน 9 คน และมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช จํานวน 1 คน ตามลําดับ 
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 สําหรับองคประกอบที่ 2 “การเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชนรวมกัน” ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก จํานวน 18 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู

ในระดับมากที่สุด จํานวน 13 คน และมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช จํานวน 1 คน ตามลําดับ 

 สําหรับองคประกอบที่ 3 “การเปนสมาชิกที่ดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง” ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก จํานวน 18 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู

ในระดับมากที่สุด จํานวน 13 คน และมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 คน 

ตามลําดับ 

 สําหรับองคประกอบที่ 4 “การนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ” ผูบริหารสถานศึกษา

สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก จํานวน 19 คน รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับมาก

ที่สุด จํานวน 13 คน ตามลําดับ 

 โดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก จํานวน 

23 คน  และรองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 9 คน ตามลําดับ ผลความคิดเห็น 

ในการยอมรับผลการประเมินตนเองโดยใชแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 32 คน ยอมรับผลการการประเมินตนเองโดยใชแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ดังตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21 คาความถ่ีและรอยละการยอมรบัผลการทดลองใชแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม 

               อาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา 
 

ผูใช ความเห็นผูใชเครื่องมือ ผูใช 

เครื่องมอื 

ความเห็นผูใชเครื่องมือ 
 ยอมรบั ไมยอมรบั ยอมรบั ไมยอมรบั 
คนที่ 1   คนที่ 17   
คนที่ 2   คนที่ 18   
คนที่ 3   คนที่ 19   
คนที่ 4   คนที่ 20   
คนที่ 5   คนที่ 21   
คนที่ 6   คนที่ 22   
คนที่ 7   คนที่ 23   
คนที่ 8   คนที่ 24   
คนที่ 9   คนที่ 25   
คนที่ 10   คนที่ 26   
คนที่ 11   คนที่ 27   
คนที่ 12   คนที่ 28   
คนที่ 13   คนที่ 29   
คนที่ 14   คนที่ 30   
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ตารางที่ 21 คาความถ่ีและรอยละการยอมรบัผลการทดลองใชแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม 

               อาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

 

ผูใช ความเห็นผูใชเครื่องมือ ผูใช 

เครื่องมอื 

ความเห็นผูใชเครื่องมือ 
 ยอมรบั ไมยอมรบั ยอมรบั ไมยอมรบั 
คนที่ 15   คนที่ 31   
คนที่ 16   คนที่ 32   

 รวมคาความถ่ี  32 0 
    คารอยละ 100.00 0.00 

 

 ผลการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวามีความเที่ยงตรง (Validity) ความเช่ือมั่น (Reliability) มีคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาทั้งฉบับ = 0.984  มีคาอํานาจจําแนกสูง  และมีความเปนปรนัย  และแบบวัดดังกลาวเปนที่

ยอมรับของกลุมทดลองวามีคุณภาพสามารถวัดไดตามสภาพจริง   

    จากการดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนการวิจัยและไดทดลองใชกับกลุมทดลองเพื่อเปน

การยืนยันคุณภาพจึงไดเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  

ดังน้ี  
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                    แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

     (The Consciousness Test  of  ASEAN  Community  for  School Administrators)     

              …………………….………………………..………………………..………………………………………… 

คําอธิบาย 

               จิตสํานึก  เปนคุณลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ

มนุษยเปนผลลัพธที่สั่งสมข้ึนมาจากการไดรับประสบการณตรงในชีวิตของแตละบุคคล ในการพัฒนา

บุคคลใหมีพฤติกรรมอันพึงประสงค จําเปนตองเริ่มจากการสรางจิตสํานึกที่ดี  ดังน้ัน ในการทราบวา

บุคคลน้ันมีจิตสํานึกอยูในระดับใด จึงเปนสิ่งที่เปนประโยชนอยางมาก  เพราะจะนําไปสูการปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาจิตสํานึกของบุคคลน้ันๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป 

               

คําชี้แจง 

 ใหทานประเมินจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของตนเองโดยขีดเครื่องหมาย  

ลงในชองที่ตรงกับระดับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของทาน  คําตอบที่ทานตอบไมถือวาถูก

หรือผิด ดังน้ันโปรดตอบตามความจริงมากที่สุด 

 

     ระดับจิตสํานึกตอประชาคมอาเซียน 

ระดับ 1 หมายถึง  ตัวบงช้ีตรงกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของทาน 

                       อยูในระดับนอยที่สุด 

ระดับ 2 หมายถึง  ตัวบงช้ีตรงกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของทาน  

                       อยูในระดับนอย 

ระดับ 3 หมายถึง  ตัวบงช้ีตรงกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของทาน  

                       อยูในระดับพอใช 

ระดับ 4 หมายถึง  ตัวบงช้ีตรงกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของทาน  

                       อยูในระดับมาก 

ระดับ 5 หมายถึง  ตัวบงช้ีตรงกับจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของทาน  

                       อยูในระดับมากทีสุ่ด 
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         เกณฑการใหคะแนน 

 

       ระดับนอยที่สุด  ให   1   คะแนน               

       ระดับนอย  ให   2   คะแนน                

       ระดับพอใช  ให   3   คะแนน                

       ระดับมาก  ให   4   คะแนน                 

                ระดับมากที่สุด  ให   5   คะแนน          

         

         เกณฑการแปลผล 

คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49   หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ นอยที่สุด   

คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49   หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ นอย  

คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49  หมายถึง   ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ พอใช  

คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49   หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ มาก   

คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00   หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ มากที่สุด 
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ตารางที่ 22 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา 

 

 

 

ขอ 

 

 

ตัวบงช้ี 

ระดับจิตสํานึก 

ความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา 

  5 4 3 2 1 

การเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซยีน 

1 สามารถบรหิารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและ

อาชีพเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน 

     

2 บรหิารจัดการใหครูมีความรูในการวัดผลและประเมินผล

ตามสภาพจริงตามการจัดการเรียนรู 

สูประชาคมอาเซียน 

     

3 สามารถบรหิารจัดการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชนใหเปน

ทรัพยากรสําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

4 บรหิารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน 

     

5 สามารถพฒันาครูและบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานทีจ่ะ

สงเสริมใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศ

อาเซียน 

     

6 สามารถบรหิารจัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดแรงงานใน

ระดับชาติและภูมิภาคเพือ่พรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน 

     

7 สนับสนุนการระดมทรพัยากรจากชุมชนเพือ่พัฒนา

การศึกษาใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน 

     

8 บรหิารจัดการองคกรโดยใหมกีารนิเทศติดตาม

ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายในตาม

แผนและโครงการสูประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 22 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

 

 

 

ขอ 

 

 

ตัวบงช้ี 

ระดับจิตสํานึก 

ความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา 

  5 4 3 2 1 

9 วางแผนพัฒนาครูใหมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี

ตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

10 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการจัด

เรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน 

     

11 สามารถพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการ

หมุนเวียนนักศึกษาและครูในอาเซียน 

     

12 สงเสริมการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน 

     

13 สามารถบรหิารจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูเรื่อง

วิชาชีพและมีอาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติไดเพื่อผูเรียน

พรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 

     

14 สามารถพฒันามาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 

     

15 สามารถบรหิารจัดการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ

การเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน 

     

16 จัดกิจกรรมการพัฒนาดานการใชภาษา 

ตางประเทศใหแกครผููสอนเพื่อสามารถนําไปจัดการ

เรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน 

     

17 บรหิารจัดการองคกรโดยใหมกีารนิเทศติดตามโดยมี

การประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายใน

ตามแผนและโครงการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
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ตารางที่ 22 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

 

 

 

ขอ 

 

 

ตัวบงช้ี 

ระดับจิตสํานึก 

ความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา 

  5 4 3 2 1 

18 สามารถบรหิารจัดการทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ

อํานวย ความสะดวก เพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียง 

     

19 มองภาพอนาคตของไทยกบัโลกภายนอกได  พรอม

ปฏิบัติงานรวมกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

     

 การคิดนํ้าหนักรายขอ = ระดับคะแนน x 2 

푥̅	รายดา้น = Ʃ
นําหนกัรายข้อ

จาํนวนขอ้
 

ดังน้ัน คะแนนเฉลี่ย ดานที่ 1 เทากับ  ….…………………………  คะแนน 						 
การเขาใจ  ยอมรับ  และใชประโยชนรวมกัน      

20 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญที่ใชในการสือ่สาร      

21 เห็นความสําคัญและพรอมเขารวมกับเครือขาย

สถานศึกษาในอาเซียนใหชวยสงเสรมิความรวมมอืใน

การพัฒนาอาจารยนักวิชาการ 

     

22 การพัฒนาที่มีพลวัตในองคกรเพื่อใหอาเซียนเขมแข็งข้ึน      

23 รับรูในเรือ่งศาสนาของประเทศสมาชิก      

24 การมสีวนรวมในการแกไขปญหาโดยการบรหิาร

องคกรที่พรอมสูประชาคมอาเซียน 

     

25 เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  เพื่อ

ใชในการสื่อสารทัง้ในองคกรและระหวางประเทศ 

     

26 ควรมีการพฒันาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน 

     

27 สรางสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อสือ่สารทัง้ในและนอกช้ันเรียน 

     



164 

ตารางที่ 22 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

 

 

 

ขอ 

 

 

ตัวบงช้ี 

ระดับจิตสํานึก 

ความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา 

  5 4 3 2 1 

 การคิดนํ้าหนักรายขอ = ระดับคะแนน x 1.5 

푥̅	รายดา้น = Ʃ
นําหนกัรายข้อ

จาํนวนขอ้
 

ดังน้ัน คะแนนเฉลี่ย ดานที่ 2 เทากับ  ….…………………………  คะแนน 						 
การเปนสมาชิกท่ีดี  และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง      

28 เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน 

     

29 เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน 

     

30 เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรม

ตางประเทศพรอมปฏิบัติงานรวมกบัประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

     

31 มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน 

     

32 มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลกพรอม

ปฏิบัติงานรวมกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

     

33 มีความสามารถในการบริหารจัดการเพือ่การแขงขันกบั

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

     

34 สนใจการคนควาหาความรูเพิม่เติมอยูเสมอในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

     

35 มีความมุงมั่นพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกบั

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 22 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

 

 

 

ขอ 

 

 

ตัวบงช้ี 

ระดับจิตสํานึก 

ความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา 

  5 4 3 2 1 

36 เคารพสิทธ์ิของผูอื่นพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพใน

สังคมอาเซียน 

     

37 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและรวมแกปญหาของโลก       

38 เห็นคุณคาของเพือ่นมนุษยพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน 

     

39 มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อรวมกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน 

     

 

 

      

 การคิดนํ้าหนักรายขอ = ระดับคะแนน x 1 

푥̅	รายดา้น = Ʃ
นําหนกัรายข้อ

จาํนวนขอ้
 

ดังน้ัน คะแนนเฉลี่ย ดานที่ 3 เทากับ  ….…………………………  คะแนน 						 
การนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ      

40 พรอมใหความรวมมอืกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนใน

ดานการพัฒนาการศึกษาและดานอื่น ๆ 

     

41 สามารถช้ีนําผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหมีความ

ตระหนักความรูความเขาใจและมสีวนรวมในการ

ดําเนินงานสูประชาคมอาเซียน 

     

42 เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามา

เผยแพรกับผูอื่นได 

     

43 สามารถบรหิารจัดการใหมีการสงเสริมผูเรียนสามารถ

ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางนอย 3 ภาษา 
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ตารางที่ 22 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา (ตอ) 

 

 

 

ขอ 

 

 

ตัวบงช้ี 

ระดับจิตสํานึก 

ความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา 

  5 4 3 2 1 

44 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพือ่การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

     

45 มีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อ

รองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การจัดความ

ตกลงยอมรบัรวมดานการศึกษา การเคลื่อนยาย

แรงงาน 

     

46 สรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพือ่การ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

     

47 มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 ใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

 

 

      

 การคิดนํ้าหนักรายขอ = ระดับคะแนน x 0.5 

푥̅	รายดา้น = Ʃ
นําหนกัรายข้อ

จาํนวนขอ้
 

ดังน้ัน คะแนนเฉลี่ย ดานที่ 4 เทากับ  ….…………………………  คะแนน 						 
 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งฉบบั  =  ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยรายดาน  = ……………….. คะแนน  

                                                     5                                              
 

 

สรุป  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน อยูในระดับ ………………………………. 
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 การแปลผลคะแนน 

 ในการกําหนดชวงคะแนนของแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาเพื่อนํามาเปนเกณฑในการแปลผลคะแนนน้ัน  ไดมาโดยการหาคาพิสัยจากคะแนนสูงสุด 300 

คะแนน  และคะแนนตํ่าสุด 66 คะแนน  โดยแบงออกเปน  5  ช้ัน ซึ่งไดผลความกวางจํานวนช้ัน  เทากับ  

52.75  แลวจึงนํามากําหนดเปนเกณฑการแปลผลคะแนนแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา  ดังน้ี 

 

คะแนน    66.00  – 118.76    หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ นอย

     ที่สุด   

คะแนน   118.77 – 171.57    หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ นอย  

คะแนน   171.58 – 224.38    หมายถึง   ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ พอใช  

คะแนน   224.39 – 277.19    หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ มาก   

คะแนน   277.20 – 330.00    หมายถึง  ทานมีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนระดับ มากที่สุด 
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บทท่ี  5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) 

วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อทราบองคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 2. เพื่อ

พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 

การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา ในข้ันน้ี ไดศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียน และสรุปวรรณกรรม โดยใชวิธีวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) เกี่ยวกับ

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ผนวกกับแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ซึ่งจากการศึกษา 

วิเคราะห และสรุป ผลที่ได คือ ตัวแปรจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน นํามาสรางเปนกระทงคําถาม

แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ข้ันตอนที่ 2 การกําหนดองคประกอบ

และตัวบงช้ีองคประกอบเพื่อการสรางแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา จากน้ันทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยนําประเด็นมาสรางแบบสอบถาม

โดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ตรวจคุณภาพแลวเพื่อรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง คาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.99 และทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนํา

แบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนรวม 331 โรงเรียน และไดรับแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณกลับคืนมา 305 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามคือผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน เทาน้ัน 

ดังน้ันจะมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน  305 คน รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลการวิจัย ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบ

หลัก (Principal Component Analysis หรือ PCA )  ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา จากการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยประมวลขอคนพบการวิจัยครั้งน้ี 

คือ แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบ 

คือ 1. การเตรียมพรอมของบุคลากรสูประชาคมอาเซียน 2. การเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชน
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รวมกัน 3. การเปนสมาชิกที่ดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4. การนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยนําเสนอแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนไปตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนดวยวิธียืนยันโดยการหาคุณภาพเครื่องมือจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 

คน เพื่อนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) แลวจึงนําไป

ทดลองใชจริงกับผูอํานวยการโรงเรียนจํานวนทั้งหมด 32 คน จากน้ันหาดัชนีความตรงเชิงเน้ือหาหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ทั้งฉบับ และคาอํานาจ

จําแนกของเครื่องมือ และความเปนปรนัย และนําเสนอแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา ที่สมบูรณตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษา จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังน้ี 

 1. แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย  

4 องคประกอบ คือ 1. การเตรียมพรอมของบุคลากรสูประชาคมอาเซียน 2. การเขาใจยอมรับและใช

ประโยชนรวมกัน 3. การเปนสมาชิกที่ดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4.การนําไปปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของความเหมาะสมขององคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี     

    1.1  องคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ของ

องคประกอบที่ 1 ประกอบดวยตัวแปรที่สังเกตได 19 ตัวแปร ซึ่งมีความเหมาะสมขององคประกอบ

คุณลักษณะจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ดาน “การเตรียมพรอมของบุคลากรสูประชาคม

อาเซียน” ประกอบดวย  

1.1.1  สามารถบริหารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและอาชีพเพื่อใหผูเรียน

พรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 

1.1.2  บริหารจัดการใหครูมีความรูในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

ตามการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

1.1.3  สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากรสําคัญใน

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.1.4  บริหารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนสู

ประชาคมอาเซียน 
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1.1.5  สามารถพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานที่จะสงเสริมใหผูเรียน

พรอมแขงขันกับตลาดแรงงานกลุมประเทศในอาเซียน 

1.1.6  สามารถบริหารจัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

และความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาคเพื่อพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานกลุม

ประเทศในอาเซียน 

1.1.7  สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาใหผูเรียนพรอม

แขงขันกับตลาดแรงงานกลุมประเทศในอาเซียน 

1.1.8 บริหารจัดการองคกรโดยใหมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและจัดทํา

รายงานผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการสูประชาคมอาเซียน 

1.1.9 วางแผนพัฒนาครูใหมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ ดีตอการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

1.1.10 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานกลุมประเทศในอาเซียน 

1.1.11 สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนนักศึกษา

และครูในอาเซียน 

1.1.12 สงเสริมการวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของผูเรียน

สูประชาคมอาเซียน 

1.1.13  สามารถบริหารจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูเรื่องวิชาชีพและมีอาชีพพอตัว

สามารถปฏิบัติไดเพื่อผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานกับประเทศในกลุมอาเซียน 

1.1.14  สามารถพัฒนามาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

1.1.15 สามารถบริหารจัดการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสู

ประชาคมอาเซียน 

                              1.1.16  จัดกิจกรรมการพัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศใหแกครูผูสอนเพื่อ

สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกบัตลาดแรงงานกลุมประเทศในอาเซียน 

1.1.17  บริหารจัดการองคกรโดยใหมีการนิเทศติดตามโดยมีการประเมินผลและ

จัดทํารายงานผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 

                              1.1.18  สามารถบริหารจัดการทําและจดัหาสื่อวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก 

เพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียง 

1.1.19  มองภาพอนาคตของไทยกับโลกภายนอกไดพรอมปฏิบัติงานรวมกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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      1.2  องคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ของ

องคประกอบที่ 2 ประกอบดวยตัวแปรที่สังเกตได 8 ตัวแปร ซึ่งมีความเหมาะสมขององคประกอบ

คุณลักษณะจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ดาน “การเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชน

รวมกัน” ประกอบดวย 

1.2.1 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญที่ใชในการสื่อสาร 

1.2.2 เห็นความสําคัญและพรอมเขารวมกับเครือขายสถานศึกษาในอาเซียนให

ชวยสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาอาจารย นักวิชาการ 

1.2.3 มีการพัฒนาที่มีพลวัตในองคกรเพื่อใหอาเซียนเขมแข็งข้ึน 

1.2.4 รับรูในเรื่องศาสนาของประเทศสมาชิก 

1.2.5 การมีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการบริหารองคกรที่พรอมสูประชาคม

อาเซียน 

1.2.6 เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใชในการสื่อสารทั้งใน

องคกรและระหวางประเทศ 

1.2.7 ควรมีการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน 

1.2.8 สรางสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทั้งในและ

นอกช้ันเรียน 

  1.3  องคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ของ

องคประกอบที่ 3 ประกอบดวยตัวแปรที่สังเกตได 12 ตัวแปร ซึ่งมีความเหมาะสมขององคประกอบ

คุณลักษณะจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ดาน “การเปนสมาชิกที่ ดีและรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย 

1.3.1 เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน 

1.3.2 เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน 

1.3.3 เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรมตางประเทศพรอม

ปฏิบัติงานรวมกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

1.3.4 มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

1.3.5 มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลกพรอมปฏิบัติงานรวมกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

1.3.6 มีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 
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1.3.7 สนใจการคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.3.8 มีความมุงมั่นพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

1.3.9 เคารพสิทธ์ิของผูอื่นพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน 

1.3.10 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและรวมแกปญหาของโลก 

                         1.3.11 เห็นคุณคาของเพื่อนมนุษยพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคม

อาเซียน 

1.3.12 มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองพรอมปฏิบัติงานเพื่อรวมกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

        1.4 องคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ของ

องคประกอบที่ 4 ประกอบดวยตัวแปรที่สังเกตได 8 ตัวแปร ซึ่งมีความเหมาะสมขององคประกอบ

คุณลักษณะจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ดาน “การนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ” 

1.4.1 พรอมใหความรวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนในดานการพัฒนา

การศึกษาและดานอื่น ๆ 

1.4.2 สามารถช้ีนําผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหมีความตระหนักความรู ความเขาใจ

และมีสวนรวมในการดําเนินงานสูประชาคมอาเซียน 

1.4.3 เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามาเผยแพรกับผูอื่นได 

1.4.4 สามารถบริหารจัดการใหมีการสงเสริมผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการ

สื่อสารอยางนอย 3 ภาษา 

1.4.5 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพื่อการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

1.4.6 มีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน  การตกลงยอมรับรวมกันดานการศึกษา และการเคลื่อนยายแรงงาน 

1.4.7 สรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพื่อการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

1.4.8 มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. ตัวบงช้ีของแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

สามารถสรุปตัวบงช้ีวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

 2.1 ตัวบงช้ีดาน “การเตรียมความพรอมของบุคลากรสูประชาคมอาเซียน” จาก

การศึกษาตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ตัวบงช้ีแตละตัวมี

นํ้าหนักคะแนน 5.26 และมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที่ 1 ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม
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อาเซียน ไดแก เปนผูที่สามารถบริหารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและอาชีพเพื่อใหผูเรียนพรอม

แขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน ใหผูเรียนสามารถตอบ สนองการเปลี่ยนแปลงและความ

ตองการของตลาด แรงงานในระดับชาติและภูมิภาคเพื่อพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศ

อาเซียน เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน พัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความรูพื้นฐานที่จะสงเสริมใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 

พัฒนาครูใหมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียน ใหครูมีความรูในการ

วัดผลและประเมิน ผลตามสภาพจริงตามการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน การนิเทศภายใน

สถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน สงเสริมการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริม

การหมุนเวียนนักศึกษาและครูในอาเซียน สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจัดการเรียน

การสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน ใหผูเรียนมีความรูเรื่องวิชาชีพและมี

อาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติไดเพื่อผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน พัฒนา

มาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู

ของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาใหผูเรยีน

พรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน จัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อตอการ

เรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ใหมีการนิเทศติดตามโดยมีการประเมินผลและจัดทํารายงานผลการ

นิเทศภายในตามแผนและโครงการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ

อํานวยความสะดวก เพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียง 

และมองภาพอนาคตของไทยกับโลกภายนอกไดพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

  2.2  ตัวบงช้ีดาน “การเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชนรวมกัน” จากการศึกษาตัวบงช้ี

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ตัวบงช้ีแตละตัวมีนํ้าหนักคะแนน 

12.50 และมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที่ 2 ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ไดแก เปนผู

ที่พรอมเขารวมกับเครือขายสถานศึกษาในอาเซียนใหชวยสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาอาจารย

นักวิชาการ มีความรูความสามารถในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาที่มีพลวัตในองคกร

เพื่อใหอาเซียนเขมแข็งข้ึน มีความรูในเรื่องศาสนาของประเทศสมาชิก มีความสามารถใน

ภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพื่อสื่อสารทั้งในองคกรและระหวางประเทศ มีสวนรวมในการแกไขปญหา

โดยการบริหารองคกรที่พรอมสูประชาคมอาเซียน สามารถพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน และสรางสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทั้งใน

และนอกช้ันเรียน 
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  2.3  ตัวบงช้ีดาน “การเปนสมาชิกที่ดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง” จากการศึกษาตัว

บงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ตัวบงช้ีแตละตัวมีนํ้าหนักคะแนน 

8.33 และมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที่ 3 ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ไดแก เปนผู

ที่เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน เคารพหลักความเสมอ

ภาคพรอมเปนสมาชิกที่ ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจ

วัฒนธรรมตางประเทศพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน มี

อิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก ประชาคม

อาเซียน มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลกพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน มีความสามารถในการบริหารจัดการพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคม อาเซียน สนใจการคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความมุงมั่นพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขัน

กับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน เคารพสิทธ์ิของผูอื่นพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคม

อาเซียน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและรวมแกปญหาของโลกพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองพรอมปฏิบัติงานเพื่อ

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน และดึงคุณคาที่ดีงามของโลกมาใชประโยชนได

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก ประชาคมอาเซียน 

  2.4  ตัวบงช้ีดาน “การนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ” จากการศึกษาตัวบงช้ี

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ตัวบงช้ีแตละตัวมีนํ้าหนักคะแนน 

12.50 และมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที่ 4 ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ไดแก เปน

ผูที่พรอมใหความรวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนในดานการพัฒนาการศึกษาและดานอื่นๆ 

สามารถช้ีนําผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหมีความตระหนักความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานสูประชาคมอาเซียน เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามาเผยแพรกับผูอื่นได 

สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน มีการเตรียม

ความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การจัดความตกลง

ยอมรับรวมสามารถบริหารจัดการใหมีการสงเสริมนักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางนอย 

3 ภาษาสรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน และ

มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 ในประเทศสมาชิกอาเซียน    

 แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ใชวิธีการและเกณฑในการพิจารณาทั้งหมด 4

องคประกอบ ดังน้ี 1. การเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน มีจํานวน 19 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีแตละตัวมีนํ้าหนัก

คะแนน 5.26 คะแนน พิจารณาจากคารอยละความแปรปรวนจึงมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที่ 1  2. การ

เขาใจ ยอมรับ และใชประโยชนรวมกัน  มีจํานวน 8 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีแตละตัวมีนํ้าหนักคะแนน 12.50 
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คะแนน พิจารณาจากคารอยละความแปรปรวนจึงมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที ่2  3. การเปนสมาชิกที่ดี

และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  มีจํานวน 12 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีแตละตัวมีนํ้าหนักคะแนน 8.33 คะแนน

พิจารณาจากคารอยละความแปรปรวนจึงมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที่3  4. การนําไปปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ มีจํานวน 8 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีแตละตัวมีนํ้าหนักคะแนน 12.50 คะแนน พิจารณาจากคารอยละ

ความแปรปรวนจึงมีลําดับความสําคัญเปนลําดับที ่4   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งน้ีมีประเด็นที่เปนขอคนพบเกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

1. พบวาองคประกอบจิตสํ านึกความเปนประชาคมอาเซียนประกอบดวย 4  

องคประกอบ คือ 1) การเตรียมพรอมบุคลากรสูประชาคมอาเซียน  2) การเขาใจยอมรับ และใช

ประโยชนรวมกัน 3) การเปนสมาชิกที่ดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4) การนําไปปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดวา องคประกอบจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนเปนพหุองคประกอบ  ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ในการพิจารณาจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของบุคคลน้ัน จําเปนตองพิจารณาในหลาย ๆ ดาน หลากหลายมุมมอง ให

ครอบคลุมในทุก ๆ ดาน  ทั้งดานการรับรู  ดานเจตคติ และการปฏิบัติของบุคคลเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน ผูวิจัยแยกการศึกษาเปน 3 สวนคือ 1) จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนดานการรับรู 2) 

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนดานเจตคติ 3) จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนดานการ

ปฎิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของฟรอยด (Sigmund  Freud)  ซึ่งกลาวไววา “ลักษณะจิตมี 3 สวน 

คือ 1) จิตสํานึก (Concious)  แสดงความรู ตัวตลอดเวลา 2) จิตใตสํานึก (Subconcious) รูตัว

ตลอดเวลาแตไมแสดงออกในขณะน้ัน และ 3) จิตไรสํานึก (Unconcious) โดยเนนความสําคัญเรื่อง 

จิตใตสํานึก (Subconcious) วามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย”  และสอดคลองกับแนวคิดของ 

เอนเกิลฮารท บี บูม (Engelhart B. Boom) ที่กลาววา จิตสํานึกของมนุษยที่กอรูปข้ึนโดยผาน

กระบวนการการเรียนรูของบุคคล ซึ่งกระบวนการการเรียนรู มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก 1) 

คุณลักษณะพุทธิพิสัย หมายถึง การรับรู (Cognition) หรือการมีประสบการณตรงกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดทัง้ที่

เปนรูปธรรม และนามธรรม โดยผานระบบสัมผัสตางๆ ทําใหบุคคลรูจักหรือระลึกถึง มีความเขาใจ

สามารถนําไปใชประโยชนได สามารถวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาของสิ่งดังกลาวได และ

นําไปสูการกอรูปคุณลักษณะดานจิตพิสัย 2) คุณลักษณะจิตพิสัย หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจ 

(Affection) ไดแกการมีความสนใจหรือใสใจในสิ่งดังกลาว โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองการเห็นหรือให

คุณคา และสรางเปนคุณลักษณะนิสัยและนําไปสูคุณลักษณะทางดานทักษะพิสัย 3) คุณลักษณะ

ทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออกที่สามารถจะสังเกตรูปแบบความ
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ประพฤติไดอยางชัดเจน ซึ่งเรียกวาบุคลิกภาพ นอกจากน้ีสุรางค  โควตระกูล กลาววา “การ

บริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาน้ัน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุด” ผูวิจัยจึงศึกษา

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนนําเครื่องมือน้ีไปใชประเมินจิตสํานึก

ความเปนประชาคมอาเซียนของตนเอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอไปสําหรับการบริหารงานในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จากผลการวิจัยที่ไดสรางและการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาข้ึนสามารถอภิปรายผลของขอคนพบตามวัตถุประสงคเพื่อความชัดเจน 

และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป ดังน้ี 

  1.1  องคประกอบที่ไดจากการแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ใน

องคประกอบที่ 1 คือ การเตรียมพรอมบุคลากรสูประชาคมอาเซียน จะเห็นไดจาก ขอคนพบตัวบงช้ี

การวิจัยขององคประกอบที่ 1 ที่วาเปนผูที่สามารถบริหารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและอาชีพ

เพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน ใหผูเรียนสามารถตอบ สนองการ

เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด แรงงานในระดับชาติและภูมิภาคเพื่อพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวเขาสูประชาคม

อาเซียน พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานที่จะสงเสริมใหผู เรียนพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน พัฒนาครูใหมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสูประชาคม

อาเซียน ใหครูมีความรูในการวัดผลและประเมิน ผลตามสภาพจริงตามการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน สงเสริมการ

วิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน พัฒนา

มาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนนักศึกษาและครูในอาเซียน สงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาในจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน ให

ผู เรียนมีความรู เรื่องวิชาชีพและมีอาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติไดเพื่อผู เรียนพร อมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน พัฒนามาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคม

อาเซียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน สนับสนุนการระดมทรัพยากร

จากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน จัดการ

สภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ใหมีการนิเทศติดตาม

โดยมีการประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียน ทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก เพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียง และมองภาพอนาคตของไทยกับโลกภายนอกไดพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน สอดคลองกับแนวคิดของ ราตรี สี

งาม ที่ศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ของ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดองคการ
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บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา มีการดําเนินงานการเตรียมความ พรอมทั้งดานนโยบายของ

ผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง แตมี

บางดานที่อยูในระดับมาก เชน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอาเซียน สงเสริมให

ครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาสเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดู งานการ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ทั้งภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน และการศึกษา

ของ กัญณภัทร  หุนสุวรรณ  ที่ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาเพื่อ

กาวเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนอยางเปนระบบ สามารถอยูรอดและแขงขัน

ไดในบริบทการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนไดอยางกลมกลืน สอดคลองกับแนวคิดของ สํานัก

ความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ [35] กลาววา การวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ภายใตประเด็นสําคัญไดแก  ความรวมมือทางดานวิชาการและการพัฒนา  ซึ่งจะชวย

สนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียน  การเสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย  เพื่อลดชองวางการพัฒนาดังน้ัน ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียน  จึงได

ทวีบทบาทมากข้ึนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความ

เจริญกาวหนาและแขงขันไดในระดับสากล  โดยเฉพาะอยางย่ิงความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง

เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในหลากหลายดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุคของ

สังคมฐานความรู  กลไกความรวมมือดานการศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการสรางอาเซียนสูการ

เปนประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  โดยเฉพาะการพัฒนา

ศักยภาพมนุษยเพื่อสรางอนาคตที่รุงเรืองของอาเซียน สอดคลองกับแนวคิดของ จินตนา เรืองวิไลรัตน 

ที่ศึกษาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ เพื่อสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมของเด็กปฐมวัย พบวา คาเฉลี่ย

ของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยหลังจากชมสื่อปฏิสมัพนัธ 

สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย กอนชมสื่อ

ปฏิสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาสื่อปฏิสัมพันธน้ีมีเน้ือหา ภาพประกอบ และเสียงที่ทํา

ใหเด็กปฐมวัยมีความเขาใจเรียนรู และมีการพัฒนาดานจริยธรรมที่ดีข้ึน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา

สามารถประยุกตใชการศึกษาน้ีในการบริหารจัดการทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก 

เพื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียง จากขอสนับสนุนดังกลาว

ขางตนจะเห็นวาตัวบงช้ีในองคประกอบน้ีมีความเหมาะสมที่จะบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาดาน “การเตรียมความพรอมของบุคลากรสูประชาคมอาเซียน” ได 

  1.2 องคประกอบที่ไดจากการแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ใน

องคประกอบที่ 2 คือ การเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชนรวมกัน  จะเห็นไดจากขอคนพบตัวบงช้ีการ

วิจัยขององคประกอบที่ 2 ที่วาเปนผูที่พรอมเขารวมกับเครือขายสถานศึกษาในอาเซียนใหชวยสงเสริม
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ความรวมมือในการพัฒนาอาจารยนักวิชาการ มีความรูความสามารถในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 

มีการพัฒนาที่มีพลวัตในองคกรเพื่อใหอาเซียนเขมแข็งข้ึน มีความรูในเรื่องศาสนาของประเทศสมาชิก 

มีความสามารถในภาษาองักฤษเปนอยางดีเพื่อสื่อสารทั้งในองคกรและระหวางประเทศ มีสวนรวมใน

การแกไขปญหาโดยการบริหารองคกรที่พรอมสูประชาคมอาเซียน สามารถพัฒนาสถานศึกษาเพือ่การ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน และสรางสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อสารทั้งในและนอกช้ันเรียน  สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

[30] กลาววา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือประชาคมอาเซียนเปนการสราง

สังคมภูมิภาคใหพลเมืองของทั้ง 10 รัฐสมาชิกอาเซียนอยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน

หรือเปนเพื่อนรวมชุมชนคนหมูบานเดียวกัน ซึ่งเปนการเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชนรวมกัน

สอดคลองกับการศึกษาของ วุฒิชัย  อารักษโพชฌงค ที่ไดศึกษาอิทธิพลของการรับรู ทัศนคติ และการมี

สวนรวมที่มีตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ตามระบบคุณภาพภายใน พบวา การรับรูดานการรับทราบ  ทัศนคติดานพฤติกรรมมีอิทธิพลใน

ทางบวกตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานบุคลากรสายสนับสนุน  และการมีสวนรวมดานการ

สนับสนุนขอมูลและดานการติดตามประเมินผลมีอิทธิพลในทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน สอดคลองกับการศึกษาของ ดรุณี ทรัพยผล ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

จิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษแมนํ้าทาจีน ของพระสงฆในวัดบริเวณริมแมนํ้าทาจีน จังหวัด

นครปฐม พบวา พระสงฆมีจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษแมนํ้าทาจีน ความเช่ืออํานาจในตน การ

ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน อยูในระดับปานกลาง ความตระหนักตอปญหามลพิษของ

แมนํ้าทาจีน การปฏิบัติตนตามอิทธิบาท 4 อยูในระดับมาก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุม

องคกรและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆอยูในระดับนอย ซึ่งการอนุรักษแมนํ้าทาจีน

เปนจิตสํานึกสาธารณะที่เปนหน่ึงในตัวอยางที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปปลูกฝงใหกับครูและ

นักเรียนในสังกัดนําไปปฏิบัติได เพื่อนเปนการใชประโยชนรวมกันของคนในสังคม เปนการอนุรักษ

ทรัพยากรแหลงนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดน้ีเปนจุดเริ่มตนที่สามารถปลูกฝงใหเยาวชนตระหนัก

ในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อประโยชนรวมกันไมใชเพียงแคในสังคมไทยแตรวมถึงทรัพยากรใน

ประเทศอาเซียนดวยเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของ สุมณฑา หลบภัย ที่ไดศึกษาจิตสํานึกในการ

อนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกของผูประกอบการคาบริเวณตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

พบวา ผูประกอบการคามีจิตสํานึกในการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกในระดับปานกลาง นอกจากน้ี

ยังมีตัวแปรที่มีอิทธิพลกับจิตสํานึกในการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวก ไดแก  อายุ เพศ ระดับ

การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม รายได ระยะเวลาที่ประกอบการคา บริเวณที่ขายสินคา และประเภทของ

ผูประกอบการ ซึ่งการอนุรักษตลาดนํ้าดําเนินสะดวกเปนจิตสํานึกสาธารณะที่เปนการอนุรักษวิถีชีวิต

แบบไทยใหคงอยูคูสังคมไทย และสืบทอดสูเยาวชนรุนใหม รวมทั้งเปนการเผยแพรวิถีชีวิตแบบไทยสู

นักทองเที่ยวตางชาติ รวมทั้งนักทองเที่ยวในประเทศอาเซียน จึงเปนนําไปสูการใชประโยชนรวมกันใน

สังคมในประเทศและประเทศอาเซียน และสอดคลองกับการศึกษาของ รัตนา ต้ังอมร ที่ไดศึกษาความ
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สํานึกในเรื่องการอนุรักษพลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต กรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษา พบวา นักเรียนมีความสํานึกในเรื่องพลังงานมากพอสมควรและมีความรูสึกรับผิดชอบตอ

การอนุรักษพลังงาน ซึ่งการอนุรักษพลังงานเปนจิตสํานึกสาธารณะที่จะนําไปสูการใชประโยชน

รวมกันในสังคมในประเทศ รวมถึงสังคมของประเทศอาเซียน จากขอสนับสนุนดังกลาวขางตนจะเหน็วา

ตัวบงช้ีในองคประกอบน้ีมีความเหมาะสมที่จะบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาดาน“การเขาใจ ยอมรับ และใชประโยชนรวมกัน” ได  
  1.3 องคประกอบที่ไดจากการแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ใน

องคประกอบที่ 3 คือ การเปนสมาชิกที่ดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดจากขอคนพบตัวบงช้ี

การวิจัยขององคประกอบที่ 3 ที่วาเปนผูที่เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพใน

สังคมอาเซียน เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน เห็นคุณคา

ของวัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรมตางประเทศพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิก ประชาคมอาเซียน มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลกพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความสามารถในการบริหารจัดการพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม อาเซียน สนใจการคนควาหาความรู

เพิ่มเติมอยูเสมอพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความ

มุงมั่นพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน เคารพสิทธ์ิของผูอื่น

พรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและรวมแกปญหาของโลก

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความเช่ือมั่นใน

ความสามารถของตนเองพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

และดึงคุณคาที่ดีงามของโลกมาใชประโยชนไดพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก 

ประชาคมอาเซียน สอดคลองกับแนวคิดของ สมพงษ สิงหะพล กลาววา คนที่มีจิตสํานึกที่ดี จะ

ประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมกับจิตสํานึก และใชจิตสํานึกในเรื่องตาง ๆ ไดแก 1.จิตสํานึกเกี่ยวกับ

ตนเอง (Self-Consciousness) เปนจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาตนเองทําใหตนเองเปนบุคคลที่สมบูรณ

ย่ิงข้ึน เปนจิตสํานึกธรรมดาทั่วไปที่ทุกสังคมมีความพยายามเหมือนกันที่จะสรางใหเกิดข้ึนใหได เชน 

ความขยันหมั่นเพียร ความมานะอดทน ความรับผิดชอบ เปนตน 2.จิตสํานึกเกี่ยวกับผูอื่น (Others 

Oriented Consciousness) เปนจิตสํานึกของความสัมพันธระหวางบุคคลของคนในกลุมชนหน่ึง 

สังคมหน่ึง เชน ความรักความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน จิตสํานึกดานน้ีคนสวนใหญถูก

หลอหลอมมาจากพื้นฐานด้ังเดิมของวัฒนธรรมไทย 3.จิตสํานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ 

(Social or Public Consciousness) เปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือ

คํานึงถึงคนอื่นที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน จิตสํานึกดานน้ีคนเรายังขาดกันอยูมากและ
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สมควรที่จะตองมีการพัฒนาใหมีข้ึนโดยเร็ว ไดแก จิตสํานึกดานเศรษฐกิจแบบชวยเหลือกัน แบบ

พึ่งตนเอง และเพื่อการแขงขันในสังคมโลก และสอดคลองกับการศึกษาของ สุรจิต นิตยคําหาญ ที่ได

ศึกษาจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนใน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรม

สามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมีจิตสํานึกดานสํานึกในคุณคาของ

วัฒนธรรมไทย อยูในระดับดี และการปฏิบัติอยูในระดับที่นาพอใจ และผลการเปรียบเทียบจิตสํานึก

เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไมแตกตาง

กัน การศึกษาจิตสํานึกดานสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมไทยเปนจุดเริ่มตนที่ดีใหนักเรียนหรือเยาวชน

เห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทยและพรอมเขาใจวัฒนธรรมตางประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศ

อาเซียน เพื่อเปนการเคารพสิทธ์ิ เห็นคุณคา เปนสมาชิกที่ดีในประชาคมอาเซียนและรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต  จากขอสนับสนุนดังกลาวขางตนจะเห็นวาตัวบงช้ีในองคประกอบน้ีมีความ

เหมาะสมที่จะบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาดาน “การเปน

สมาชิกที่ดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง” ได 

  1.4 องคประกอบที่ไดจากการแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน ใน

องคประกอบที่ 4 คือ การนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากขอคนพบตัวบงช้ีการวิจัยของ

องคประกอบที่ 4 ที่วาเปนผูที่พรอมใหความรวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนในดานการพัฒนา

การศึกษาและดานอื่นๆ สามารถช้ีนําผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหมีความตระหนักความรู ความเขาใจ

และมีสวนรวมในการดําเนินงานสูประชาคมอาเซียน เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามา

เผยแพรกับผูอื่นได สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน มีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การ

จัดความตกลงยอมรับรวมสามารถบริหารจัดการใหมีการสงเสริมนักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการ

สื่อสารอยางนอย 3 ภาษา สรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพื่อการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน และมีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

สอดคลองกับแนวคิดของ หลวงวิเชียร แพทยาคม กลาววา จิตสํานึกประกอบดวย 3 สวน คือ 1) สวนที่

เปนองคประกอบดานความคิด (Cognition) เปนสวนที่เกี่ยวของกับความคิดที่เปนสวนของการรับรู

หรือเกิดความรับรูของสํานึกเปนหลักเชนการรับรู (Perception) ความทรงจํา (Memory) ความมี

เหตุผล (Reasoning) และการใชปญญา (Intellect) 2) สวนที่เปนองคประกอบดานทาทีความรูสึก 

(Affection) เปนสวนประกอบทางดานอารมณความรูสึกซึ่งจะเนนสิ่งกระตุนความคิดอีกตอหน่ึงและ

เปนสวนของความรูสึกทางใจของความสํานึกที่รวมเอาความรูสึกของบุคคลทั้งในดานบวกและดานลบ 

3) สวนที่เปนองคประกอบดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Conation) เปนองคประกอบที่กอใหเกิด

แนวโนมในทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเราที่เหมาะสมซึ่งตองอาศัยความเขาใจหรือ

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งน้ันเปนพื้นฐาน  สอดคลองกับแนวคิดของ ธดา  สิทธ์ิธาดา กลาววา ความรู
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ความสามารถในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษถือเปนภาษาเพื่อใชในการสื่อสาร

ตามที่ระบุในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และความรูความสามารถในการสื่อสารในภาษาของ

ประเทศสมาชิกโดยการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับการศึกษาของ ลัลธริมา เกื้อสกุล ที่ไดศึกษากลยุทธการสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสรางจิตสํานึก

สาธารณะเรื่อง สิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ผลการศึกษา พบวา กลยุทธการสื่อสารที่กองทัพบกใช

เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาใชไดจริง และกลยุทธ

หลัก คือ การใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ การใชการฝกอบรมช้ีแจง โดยมีการใชกลยุทธใน

รูปแบบตางๆ ไดแก การพูดแบบทหาร การใชเหตุผล การใหรางวัล การสั่งสอน สวนแนวทางในการ

พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ควรเนนในเรื่องของการใหความรูเพิ่ม

มากข้ึนเปนหลัก และควรมีการประเมินผลใหมากข้ึนกวาเดิม การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ันน้ัน สวนใหญมาจากการรับนโยบายจากกองทัพมาปฏิบัติ และประเด็นสิ่งแวดลอมเปนสิง่

ที่โลกกําลังใหความสนใจอยู การเปดรับขาวสารประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมจากสื่อ

ตางๆ ของกองทัพบก มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําใหพลทหารกองประจําการมีความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนดาน

สิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง การเปดรับขาวสารประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมจากสื่อตางๆ 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการสื่อสารที่กองทัพบกใชเพื่อสรางจิตสํานึก

สาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธ

การสื่อสารที่กองทัพบกใชเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม จะเห็นวากลยุทธทางดาน

ภาษาเปนสิ่งที่สําคัญมาก กลาวคือ เปนทักษะที่นําไปสูการปฏิบัติหรือการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงความสําคัญของทักษะดานภาษา ควรสงเสริม

ใหทั้งครูและนักเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางนอย 3 ภาษา โดยเฉพาะภาษาที่ใชในประเทศ

อาเซียน เพื่อเกิดความรวมมือในดานการพัฒนาการศึกษาและดานอื่นๆรวมกัน จากขอสนับสนุน

ดังกลาวขางตนจะเห็นวาตัวบงช้ีในองคประกอบน้ีมีความเหมาะสมที่จะบงช้ีจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาดาน“การนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ” ได 

2. แบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา มีความเที่ยงตรงของ

เครื่องมือวิจัย และมีคุณภาพ นาเช่ือถือจากการยืนยันของผูทรงคุณวุฒิ และนําไปใชจริงกับผูบริหาร

สถานศึกษาจริง สอดคลองตามพจนานุกรมศัพทการวิจัยและสถิติที่ใหความหมายของความตรงวาเปน

ระดับความสามารถของเครื่องมือในการวัดคาไดตรงความเปนจริงหรือตรงตามวัตถุประสงคที่นักวิจัย

ตองการวัด โดยผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพือ่ตัดสินและคัดเลือกวาเครื่องมือทั้งฉบับมี

คุณภาพดีไดน้ันเกิดจากกระบวนการสรางแลการพัฒนาเครื่องมืออยางเปนระบบและมีคุณภาพ โดย
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พบวาผลการยืนยันคุณภาพเครื่องมือน้ีมีความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น อํานาจจําแนกสูง และความเปน

ปรนัยไดตามเกณฑที่กําหนดโดยการยืนยันจากทรงคุณวุฒิ  และเมื่อนําไปทดลองใชจริงกับ

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาก็ไดรับการยอมรับเชนกัน ทําใหผูวิจัยสามารถยืนยันวาแบบวัด

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชไดจริงอยางมีคุณภาพ 

และสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยครั้งน้ีไดอยางชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาครั้งน้ีที่เปนนวัตกรรมที่เปนจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการในสถานศึกษา

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ผูบริหารโรงเรียนควรมีการนําแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษาเพื่อประเมินตนเอง รวมถึงผูบริหารตําแหนงอื่นๆ แบบ 360 องศา เพื่อเปนแนวทางการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการกําหนดนโยบาย และมี

การจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนกับผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อการหาวิธีการบริหารจัดการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเทาทันกบัการ

เปลี่ยนแปลง 

2. หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

โดยเริ่มจากการสรางจิตสํานึกของบุคคล 

ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนเพื่อนําไปใชกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

3. ศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือในประเด็นอื่น เชน การกําหนดคะแนนใน

การแปลผล  การสรางขอคําถามที่เปนนิรนัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญท่ีใหสัมภาษณ 

 การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 
(Development  of  Consciousness  Test  of  ASEAN  Community for School Adninistrators) 

 

1. ดร.พะโยม ชิณวงศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ดร.ปญญา แกวกียูร ผูทรงคุณวุฒิสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3 ดร.เกศทิพย สุภวานิช ที่ปรกึษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ดร.เฉลียว ยาจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบางบัวทอง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 2 

5. ดร.ณรินทร   ชํานาญดู ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

6. ดร. พิเชศ   รุงสวาง ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี

7. ดร.มณกาญจน ทองใย ศึกษานิเทศกกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   

8. ดร.ธีระพงษ ศรีโพธ์ิ           ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   
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10. ดร. ธดา   สิทธ์ิธาดา      อาจารย  กลุมวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11. ดร. มัลลวีร   รอชโฟล คณะกรรมการอํานวยการ/นักวิชาการศึกษา  

สํานักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12. รศ.ดร. พิมพวัลย   บุญมงคล ศูนยศึกษาและนโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม 
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แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

เรื่อง 

การพัฒนาแบบวัดจิตสํานกึความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศกึษา 

----------------------------------------- 

เรียน  ............................................................................... 

 แบบสัมภาษณน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการ

รวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตาง ๆ สําหรับดุษฎีนิพนธเรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปน

ประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  ขอมูลหรือตัวแปรที่ไดรับจากการสัมภาษณทานมีคาย่ิง

ตอการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีและเปนประโยชนอยางมากตอการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูวิจัยจะ

ไดนําไปสังเคราะหและกําหนดเปนกรอบในการวิจัยข้ันตอไป  แบบสัมภาษณ ประกอบดวย  2  ตอน

ดังน้ี 

 ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเช่ียวชาญ 

 ตอนที่  2  ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพื่อเปนกรอบ

ในการวิจัย 

 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดีย่ิง         

จึงขอบพระคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 

 

 

                                                                      ขวัญใจ  โพธ์ิทองนาค 

                                                                   (นางขวัญใจ  โพธ์ิทองนาค) 

                                                นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

                                 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี  1 : ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ช่ือ – นามสกลุ ........................................................................................... 

ตําแหนง ...................................................................................................... 

สถานที่ทํางาน ....................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดสะดวก ...................................................... โทรสาร ................... 

วันที่ใหสัมภาษณ .........เดือน ...........................พ.ศ.2558  เวลา ....................น. ถึง เวลา................น. 

สถานที่ใหสัมภาษณ ………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี  2 : ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร 

เกริ่นนํา 

 ในป 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN  

Economic Community (AEC) อยางสมบูรณแบบ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนาคต

การศึกษาไทยจะตองเขาสูการแขงขันดานคุณภาพทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับสากล  

ซึ่งปจจัยหน่ึงที่จะชวยใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปในดานที่คาดหวังไดคือ  จิตสํานึกความ

เปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ในการทําหนาที่บริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ย่ิงข้ึนไป 

1. ในทัศนะของทาน ถาจะวัดจิตสํานึกดานการรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน ควรจะ

วัดในประเด็นใด  เรื่องใด 

................................................................................................................................................................ 

2. ในทัศนะของทาน ถาจะวัดจิตสํานึกดานเจตคติ หรือความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับอาเซียน 

ควรจะวัดในประเด็นใด  เรื่องใด 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3. ในทัศนะของทาน ถาจะวัดจิตสํานึกดานการปฏิบัติเกี่ยวกับอาเซียน ควรจะวัดใน

ประเด็นใด เรื่องใด 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

                                                 ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูในการใหความอนุเคราะหครัง้น้ี 

                                                                          นางขวัญใจ โพธ์ิทองนาค 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอตรวจสอบและรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบงช้ีพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาและคา

ความเที่ยงตรง (IOC) เครื่องมืองานวิจัยเรือ่ง“การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบรหิารสถานศึกษา” ตรวจสอบเอกสาร ดังน้ี  

แบบสอบถาม เรื่อง การพฒันาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

             รายช่ือ ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จํานวน 5 ทานคือ 

 

ช่ือ นามสกลุ ตําแหนง 

1.   ผศ. ดร.ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง.  

วุฒิการศึกษา, กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา 

2.   ดร.รัชชัยย ศรสุวรรณ     ผูแทนผูบรหิารสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.   ดร.อาคม  มากมีทรัพย    ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 

4.   ดร.มณฑวัล  วุฒิวิชญานันต    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

5.   ดร.ดาราวรรณ   สุขคันธรักษ  ครู ชํานาญการ โรงเรียนวัดชาวเหนือ จังหวัดราชบุร ี
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ผลการประเมินตัวบงชี้จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

เพ่ือสราง เครื่องมือแบบวัดจิตสาํนึกความเปนประชาคมอาเซียน 
 

คะแนนเทากับ    +1 หมายถึง เมือ่แนใจวาเปนตัวบงช้ีทีส่ามารถวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม               

                                         อาเซียนได 

คะแนนเทากับ      0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาเปนตัวบงช้ีที่สามารถวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม               

                                         อาเซียนได 

คะแนนเทากับ     -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาตัวบงช้ีน้ีไมสามารถวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม               

                                         อาเซียนได 

เพื่อนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาคา IOC 

มากกวา 0.5 ข้ึนไป 
 

ตอนท่ี  1    ขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม   

คําชี้แจง :   โปรดเขียนเครือ่งหมาย   ตรงกับสถานภาพของทาน 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง   

2. อาย ุ

        20 – 30 ป  31 – 40 ป   41 – 50 ป  50 ปข้ึนไป                    

3. ระดับการศึกษา  

        ตํ่ากวาปริญญาตร ี       ปริญญาตร ี           ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

        ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

        ไมเกิน 5 ป    มากกวา 5 ป แตไมถึง 10 ป  

        มากกวา 10 ป แตไมถึง 15 ป    มากกวา 15 ป แตไมถึง 20 ป 

        20 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ตัวบงช้ีทีส่ามารถจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซยีนได 

 

ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

1 ผูที่มีความรูความสามารถในการส่ือสารดาน

ภาษาอังกฤษ.............. 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

2 มีความรูความสามารถในการส่ือสารภาษาที่ 

3 ในประเทศสมาชิก

อาเซียน……………………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3 เห็นความสําคัญในการใชภาษาส่ือสารเพื่อ

พรอมแขงขัน รูเทาทันประเทศสมาชิก

อาเซียน………………………………………….. 

0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

4 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานการใช

ภาษาตางประเทศใหแกครูผูสอน…………… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

5 สรางส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษา 

อังกฤษเพื่อส่ือสารทั้งในและนอกชั้น

เรียน…… 

0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

6 มีความสามารถในภาษาอังกฤษเปนอยางดี

เพื่อส่ือสารทั้งในองคกรและระหวางประเทศ 
0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

7 สามารถการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

โดยใหเรียนรูภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนกับครู

ชาวตางชาติหรือเจาของภาษา……………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

8 สามารถบริหารจัดการใหมีการสงเสริม

นักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสาร

อยางนอย 3 ภาษา……………………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

9 พรอมเขารวมกับเครือขายสถานศึกษาใน

อาเซียนใหชวยสงเสริมความรวมมือในการ

พัฒนาอาจารยนักวิชาการ…………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

10 มีการพัฒนาที่มีพลวัตในองคกรเพื่อให

อาเซียนเขมแข็งขึ้น…… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

11 เขาใจสังคมที่เอ้ืออาทร โดยระลึกถึงสาย

สัมพันธที่ดีทางประวัติศาสตรระหวาง

ประเทศสมาชิกอาเซียน………………… 

0 1 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

12 พรอมปรับตัวในการอยูรวมกันทามกลาง

ความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมที่

หลากหลาย…………………………………. 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

13 มีความรูในเรื่องศาสนาของประเทศ

สมาชิก……………………… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

14 พรอมปรับการคิด เนนการคิดตระหนักสูการ

เปนหุนสวนใน 3 เสาหลักของประชาคม

อาเซียน…………………………… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

15 เนนการบริหารองคกรอยางมีสวนรวมของ

ชุมชนเพื่อใหอาเซียนมีการเชื่อมโยงเขา

ดวยกัน………………………………………….. 

0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

16 สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมดานความรูและ

กิจกรรมตาง ๆ สูประชาคมอาเซียน 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

17 เคารพความแตกตางระหวางบุคคลประเทศ

ในประชาคมอาเซียน... 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

18 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพื่อ

การเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน….. 

1 0 0 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

19 สรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพื่อ

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน. 
0 0 1 0 1 3 0.6 สอดคลอง 

20 บริหารระบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณเพื่อ

การเตรียมความพรอมสูอาเซียน 
1 0 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

21 มีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการบริหาร

องคกรที่พรอมสูประชาคมอาเซียน 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

22 พรอมใหบริการการศึกษากับประเทศเพื่อน

บานในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา……  
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

23 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อน

บานในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา……  
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

24 พรอมปรับตัวกอกระแสการเปดเสรีทางการ

ศึกษาเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน……………………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

25 สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน…………… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

26 สามารถพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน……… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

27 มีความรูเรื่องจุดกําเนิดอาเซียนเปาหมาย

การกอตัวเปน”องคกร” ขึ้น…………… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

28 มีความรูเรื่องและเขาใจ 3 เสาหลักอาเซียน 

สามารถนํามาเผยแพรกับผูอ่ืนได……. 
1 0 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

29 สามารถชี้นําผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายใหมี

ความตระหนักความรู ความเขาใจและมีสวน

รวมในการดําเนินงานสูประชาคมอาเซียน... 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

30 สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีตอผูเรียน

ใหเขาใจการเขากลุมสูประชาคมอาเซียน… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

31 มีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรี

การศึกษาเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชา 

คมอาเซียน การจัดความตกลงยอมรับรวม 

ดานการศึกษา การเคล่ือนยายแรงงาน 

0 1 0 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

32 มีความรูความเขาใจทางหลักวิชาการอยาง

ลึกซ้ึงเชี่ยวชาญเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

33 ทราบจุดแข็งจุดออนของกลุมประเทศ

สมาชิกในกลุมอาเซียน…… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

34 เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถ

นํามาเผยแพรกับผูอ่ืนได…………… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

35 มีความพยายามในการผลักดันใหความ

รวมมือดานการศึกษาของอาเซียน…………... 
0 1 0 1 1 3 0.6 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

36 พรอมใหความรวมมือกับประเทศคูเจรจาใน

อาเซียนในดานการพัฒนาการศึกษาและดาน

อ่ืน ๆ………………………….. 

0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

37 สามารถพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสู

ประชาคมอาเซียน…………………… 

0 1 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

38 สามารถบริหารการศึกษาเพื่อมุงสรางสรรค

นวัตกรรมการเรียนรูสูความยั่งยืนเพื่อการ

เรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน…… 

0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

39 สามารถบริหารการศึกษาที่มุงในการ

เชื่อมตอเทคโนโลยีลํ้าสมัยเพื่อการเรียนรู

ของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน…………. 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

40 สามารถบริหารจัดการสภาพแวดลอมใน

สถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน…………………………….. 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

41 สามารถบริหารจัดการทําและจัดหาส่ือวัสดุ

อุปกรณอํานวยความสะดวก เพื่อการจัดการ

เรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยาง

เหมาะสมและพอเพียง……………… 

0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

42 สามารถบริหารจัดการความรวมมือกัน

ระหวางชุมชนสถาบันวิชาการ องคกรภาครัฐ

และเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน…………………………. 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

43 สามารถบริหารจัดการจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรูใหมีความสามารถในการ

ใชส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม ICT ในการ

เรียนรูและติดตอส่ือสารแสวงหาความรู

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

44 สามารถบรหิารจัดการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ

การเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน………… 
0 1 1 0 1 3 0.6 สอดคลอง 



 

 

 

 

204 

ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

45 สงเสริมการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสู

ประชาคมอาเซียน………………………... 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

46 สามารถบริหารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดาน

ชีวิตและอาชีพเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน… 

1 0 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

47 สามารถบริหารจัดการศึกษาใหผูเรียนมี

ความรูเรื่องวิชาชีพและมีอาชีพพอตัว

สามารถปฏิบัติไดเพื่อผูเรียนพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน…… 

0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

48 สามารถบริหารจัดการศึกษาใหผูเรียน

สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงและ

ความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติ

และภูมิภาคเพื่อพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน…. 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

49 สงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางานและ

การประกอบการคาเพื่อพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

50 สามารถพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู

พื้นฐานที่จะสงเสริมใหผูเรียนพรอมแขงขัน

กับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน…………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

51 สงเสริมใหครูมีสวนรวมในกิจกรรมอาเซียน 

เชน การจัดอบรมทั้งในและตางประเทศ

เพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน……………….. 

1 0 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

52 สงเสริมการแลกเปล่ียนครูระหวางประเทศ

โดยเนนใหเห็นความสําคัญและชักชวนสูการ

เตรียมการสูประชาคมอาเซียน…….. 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

53 สรางความตระหนักและเจตคติบุคคลใน

องคการเก่ียวกับจัดการเรียนการสอนให 
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

ผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน…………………………… 

54 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขัน

กับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน… 

0 1 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

55 เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณนําไปสู

ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาที่เปนธรรมและ

ยั่งยืน…………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

56 สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะสมรรถนะ 

และคานิยมสําหรับพลเมืองไทยสูผูเรียน 
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

57 วางแผนพัฒนาครูใหมีความตระหนักและมี

ทัศนคติที่ดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียน… 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

58 วางแผนพัฒนาครูใหไดรับการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคม

อาเซียน……. 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

59 มีการวางแผนพัฒนาครูนักเรียนและ

ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

60 เสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขัน

กับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน…………… 

0 1 0 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

61 สนับสนุนการฝกอบรมบุคคลในองคการ

เก่ียวกับจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพรอม

แขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

62 จัดกิจกรรมการพัฒนาดานการใช

ภาษาตางประเทศใหแกครูผูสอนเพื่อสามารถ

นําไปจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพรอม

แขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

63 สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อ

พัฒนาการศึกษาใหผูเรียนพรอมแขงขันกับ
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน…………… 

64 สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

เยาวชนใหเปนทรัพยากรสําคัญในการกาว

เขาสูประชาคมอาเซียน………………………… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

65 บริหารจัดการองคกรโดยใหมีการนิเทศ

ติดตามโดยมีการประเมินผลและจัดทํา

รายงานผลการนิเทศภายในตามแผนและ

โครงการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

66 บริหารจัดการใหครูมีความรูในการวัดผล

และประเมินผลตามสภาพจริงตามการ

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน……… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

67 บริหารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษา

เพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคม

อาเซียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

68 มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน

สถานศึกษาโดยใหมีการศึกษาและรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานซ่ึงเปนสภาพปจจุบันปญหา

การดําเนินการดานตาง ๆ ของโรงเรียนไว

อยางเปนระบบเพื่อความพรอมสูประชาคม

อาเซียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

69 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน

สถานศึกษาโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค

เปาหมาย ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานและ

ระยะเวลาตามแผนการนิเทศไวอยางชัดเจน

และเหมาะสม… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

70 สามารถบริหารจัดการใหมีการศึกษาที่มุงสู

การเปนสถานศึกษาระดับโลกสูชั้นเรียนเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 
สอดคลอง 

 

71 สามารถบริหารจัดการใหมีการศึกษามุง

พัฒนาโมดูลทางการศึกษาสูชั้นเรียนเพื่อการ
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 



 

 

 

 

207 

ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

จัดการเรียนการสอนสูประชาคม

อาเซียน……… 

72 มีการบริหารจัดการใหมีการศึกษามุงพัฒนา

ทักษะการคิดสูชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียน

การสอนสูประชาคมอาเซียน…………… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

73 สามารถบริหารจัดการใหมีการสรางความ

ฉลาดสรางสติปญญาในขั้นพื้นฐาน พอตัวคือ

พอแกความตองการสูชั้นเรียนเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

74 สามารถบริหารจัดการใหมีการสรางความมี

มนุษยธรรมคือความเปนมนุษยอยางถูกตอง

สูชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนสู

ประชาคมอาเซียน… 

1 1 1 0 0 3 0.6 สอดคลอง 

75 สามารถบริหารจัดการใหมีการสรางความ

เปนพลเมืองโลกในชั้นเรียนเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน…… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

76 ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและบริหาร

จัดการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน…… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

77 สงเสริมทักษะในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพรอมสู

ประชาคมอาเซียน……………………………... 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

78 สามารถสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสู

ประชาคมอาเซียน………... 
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

79 มีการบริหารจัดการเครือขายเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน. 
0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

80 สามารถพัฒนามาตรฐานและการจัดการศึกษา

เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน… 
1 0 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

81 สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ

สงเสริมการหมุนเวียนนักศึกษาและครูใน
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

อาเซียน…. 

82 มองภาพอนาคตของไทยกับโลกภายนอกได

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศ

ในสมาชิกประชาคมอาเซียน…… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

83 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน…………………………….. 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

84 รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผลพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน…………………………….. 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

85 มีความรูลึกซ้ึงในวิชาที่ตนศึกษาพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

86 สนใจการคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศ

ในสมาชิกประชาคมอาเซียน… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

87 สามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนทันโลกทัน

เหตุการณอยูเสมอพรอมปฏิบัติงานเพื่อการ

แขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน…… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

88 มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศ

ในสมาชิกประชาคมอาเซียน…… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

89 มีความมุงม่ันพรอมปฏิบัติงานเพื่อการ

แขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน……  

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

90 เห็นคุณคาของเพื่อนมนุษยพรอมเปนสมาชิก

ที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน. 
0 1 1 1 0 3 0.6 สอดคลอง 

91 สามารถเรียนรูและเขาใจปญหาของโลก

พรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคม
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

อาเซียน… 

92 มีความสามารถในการบริหารจัดการพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน……………... 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

93 ใหความสําคัญกับอนาคตมากกวาอดีตพรอม

เปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน… 
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

94 มีความรูพัฒนาการของโลกอยางวิเคราะห

วิจารณพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน… 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

95 มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลก

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศ

ในสมาชิกประชาคมอาเซียน…… 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคลอง 

96 รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและรวมแกปญหา

ของโลกพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

97 เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจ

วัฒนธรรมตางประเทศพรอมปฏิบัติงานเพื่อ

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน…… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

98 ดึงคุณคาที่ดีงามของโลกมาใชประโยชนได

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศ

ในสมาชิกประชาคมอาเซียน  

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

99 มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศใน

สมาชิกประชาคมอาเซียน… 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

100 เคารพสิทธ์ิของผูอ่ืนพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน… 
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

101 เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิก

ที่ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน 
1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
ร วม IOC 

ความ

สอดคลอง 1  2  3  4  5  

102 เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่

ดีมีคุณภาพในสังคมอาเซียน 
1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

 

สรปุผลการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่ IOC ความ

สอดคลอง 

1 2 3 4 5   

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดลองเครื่องมือ 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE      457.4667   739.3609    27.1912        102 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A1           452.9667       729.4816        .3089           .8499 

A2           453.5667       728.5989        .2668           .8500 

A3           452.5667       736.8057        .1486           .8512 

A4           453.0000       715.3103        .6471           .8470 

A5           453.0667       713.8575        .6948           .8466 

A6           453.1667       728.4885        .2738           .8500 

A7           453.1667       722.3506        .4082           .8487 

A8           453.0333       724.6540        .3897           .8491 

A9           453.2000       723.9586        .4356           .8488 

A10          453.0667       724.0644        .4942           .8487 

A11          452.8667       728.9471        .3778           .8497 

A12          452.9667       730.9299        .2972           .8502 

A13          453.1333       724.4644        .4064           .8490 

A14          453.1000       726.9897        .4023           .8494 

A15          452.8667       722.8782        .5337           .8485 

A16          452.9000       735.7483        .1228           .8512 

A17          452.8333       732.9713        .2317           .8506 

A18          452.9333       727.9954        .4057           .8495 

A19          453.1667       724.4885        .3804           .8491 

A20          453.2000       725.2000        .4951           .8489 

A21          453.2333       732.8057        .1818           .8508 

A22          453.2333       720.8747        .5382           .8481 

A23          453.1667       724.1437        .4634           .8488 
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A24          453.0333       724.6540        .5326           .8488 

A25          453.0000       721.3793        .4785           .8483 

A26          452.9667       718.5161        .6687           .8475 

A27          453.1333       736.8782        .0865           .8514 

A28          452.9667       720.6540        .5981           .8480 

A29          453.0333       723.1368        .5892           .8484 

A30          452.7667       726.1851        .5159           .8491 

A31          453.1333       725.5678        .4582           .8490 

A32          453.1000       732.1621        .2623           .8504 

A33          452.9000       725.6793        .4945           .8490 

A34          452.9333       723.0989        .5865           .8484 

A35          452.7667       725.4264        .5463           .8489 

A36          453.1667       734.3506        .0951           .8515 

A37          452.9333       727.3747        .4285           .8494 

A38          452.9000       722.9897        .5946           .8484 

A39          452.8667       726.7402        .4605           .8492 

A40          452.8000       724.3034        .5745           .8487 

A41          453.0333       723.7575        .4997           .8487 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A42          453.0333       731.6885        .2721           .8503 

A43          453.1333       734.1195        .1668           .8509 

A44          453.0000       734.0000        .1856           .8508 

A45          452.9333       732.3402        .2165           .8506 

A46          453.0333       724.9989        .5198           .8488 

A47          452.9667       727.1368        .4363           .8493 

A48          453.0667       732.9609        .2280           .8506 

A49          453.2333       733.2195        .1696           .8508 

A50          453.0333       724.4471        .5403           .8487 

A51          452.8667       731.6368        .2773           .8503 

A52          452.8667       732.9471        .2285           .8506 

A53          452.9000       728.7138        .3819           .8497 

A54          452.9000       733.6103        .2013           .8507 

A55          453.1333       734.1885        .1462           .8510 

A56          453.0333       730.5851        .2751           .8502 
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A57          453.1000       721.4034        .5908           .8481 

A58          453.0667       723.3057        .4687           .8487 

A59          453.0000       720.5517        .6026           .8480 

A60          452.9000       728.5759        .3410           .8497 

A61          453.0000       735.7931        .1203           .8512 

A62          453.1000       728.0241        .3018           .8498 

A63          453.0333       726.7230        .4557           .8492 

A64          452.9667       729.6195        .3452           .8499 

A65          452.9333       728.8920        .3727           .8497 

A66          453.2000       727.1310        .3780           .8494 

A67          452.9667       722.0333        .6245           .8482 

A68          452.9333       725.5126        .4972           .8490 

A69          452.9667       726.5851        .4566           .8492 

A70          451.1333       623.0851        .0687           .9594 

A71          453.0333       729.1368        .3663           .8498 

A72          453.0667       728.4092        .3498           .8497 

A73          452.9667       729.8264        .2977           .8500 

A74          453.1000       727.4724        .4406           .8494 

A75          452.9667       724.9299        .5175           .8488 

A76          452.9333       720.2713        .6118           .8479 

A77          452.8000       726.9241        .4721           .8492 

A78          452.9333       722.7540        .5300           .8485 

A79          452.9000       722.0931        .5548           .8483 

A80          453.0333       723.7575        .4997           .8487 

A81          453.1667       721.6609        .4937           .8483 

A82          453.1000       729.0586        .3802           .8497 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A83          453.1333       720.4644        .5203           .8481 

A84          453.0333       727.3437        .3815           .8495 

A85          453.0667       722.5471        .4917           .8485 

A86          452.9000       725.5414        .4408           .8491 

A87          452.8333       725.1782        .5282           .8489 

A88          452.9000       732.5069        .2123           .8506 

A89          452.9333       733.5126        .2034           .8507 
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A90          453.0667       731.0299        .3000           .8502 

A91          453.0667       733.3747        .2126           .8507 

A92          453.0000       725.1034        .5123           .8489 

A93          453.0000       723.3793        .5094           .8486 

A94          453.0333       728.0333        .3237           .8497 

A95          452.9667       729.2747        .3157           .8499 

A96          452.8333       729.1782        .3756           .8498 

A97          453.0667       717.7195        .7066           .8473 

A98          452.9000       723.2655        .5844           .8485 

A99          452.8667       726.8782        .4554           .8493 

A100         452.8000       725.6138        .5233           .8490 

A101         452.7333       733.8575        .2175           .8507 

A102         452.7333       729.2368        .4084           .8497 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =102 

 

Alpha =    .8515 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหาร

สถานศึกษามีคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) เทากับ 

0.85  
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายชื่อโรงเรยีนท่ีขอเก็บขอมูล ของ นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค 

ท ี โรงเรียน 

1 มธัยมวดัสิงห์ 

2 มธัยมวดัเบญจมบพิตร 

3 วดัปากนําวิทยาคม 

4 มธัยมวดันายโรง 

5 จนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 

6 มธัยมวดัหนองแขม 

7 วดัราชาธิวาส 

8 วดับวรนิเวศ 

9 ราชวินิต มธัยม 

10 ศึกษานารี 

11 หอวงั 

12 มธัยมวดัธาตทุอง 

13 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการรัชดา 

14 พระโขนงวิทยาลยั 

15 ปทมุคงคา 

16 สิริรัตนาธร 

17 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั 

18 บางปะอิน 

19 บางปะอิน"ราชานเุคราะห์ 1" 

20 ราชวินิต  นนทบรีุ 

21 บางไทรวิทยา 

22 โพธินิมติรวิทยาคม 

23 บางบวัทอง 

24 บดินทร์เดชา (สงิห์ สงิหเสนี) นนทบรีุ 
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ท ี โรงเรียน 

25 สายปัญญารังสติ 

26 เทพศิรินทร์คลองสบิสาม ปทมุธานี 

27 สวนกหุลาบวิทยาลยั สระบรีุ 

28 หินกองวิทยาคม 

29 มวกเหล็กวิทยา 

30 วงัม่วงวิทยาคม 

31 พิบลูวิทยาลยั 

32 โคกสําโรงวิทยา 

33 ชยับาดาลพิทยาคม 

34 บญุนาคพิทยาคม 

35 หนัคาพิทยาคม 

36 ชยันาทพิทยาคม 

37 สาครพิทยาคม 

38 สรรพยาวิทยา 

39 สตรีอ่างทอง 

40 สมทุรปราการ 

41 มธัยมด่านสาํโรง 

42 วิสทุธิกษัตรี 

43 เบญจมราชรังสฤษฎิ 

44 พทุธิรังสพีิบูล 

45 ผาณิตวิทยา 

46 ราชวินิตบางแก้ว 

47 วดัโสธรวรารามวรวิหาร 
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ท ี โรงเรียน 

48 นครนายกวิทยาคม 

49 เขาเพิมนารีผลวิทยา 

50 เลขธรรมกิตต์วิทยาคม 

51 ปราจีนกัลยาณี 

52 ไทยรัฐวิทยา 7 

53 สระแก้ว 

54 กาญจนานเุคราะห์ 

55 ด่านมะขามเตียวิทยาคม 

56 ราชโบริกานเุคราะห์ 

57 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 

58 รัตนราษฎร์บํารุง 

59 ท่าม่วงราษฎร์บํารุง 

60 มธัยมวดัดอนตมู 

61 โพธาวฒันาเสนี 

62 กรรณสตูศกึษาลยั 

63 สองพีน้องวิทยา 

64 อู่ทอง 

65 กําแพงแสนวิทยา 

66 โพรงมะเดือวิทยาคม 

67 ศรีวิชัยวิทยา 

68 กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบรีุ 

69 สริินธรราชวิทยาลยั 

70 อู่ทองศกึษาลยั 
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ท ี โรงเรียน 

71 หว้ากอวิทยาลยั 

72 บางสะพานน้อยวิทยาคม 

73 สามร้อยยอดวิทยาคม 

74 เขาย้อยวิทยา 

75 บ้านลาดวิทยา 

76 อมัพวนัวิทยาลยั 

77 ชะอําคณุหญิงเนืองบุรี 

78 สมทุรสาครวิทยาลยั 

79 ถาวรานกุูล 

80 ทุ่งคาพิทยาคาร 

81 ปากนําชมุพรวิทยา 

82 เมืองหลงัสวน 

83 ละแมวิทยา 

84 กาญจนดิษฐ์ 

85 บ้านนาสาร 

86 มธัยมวิภาวดี 

87 บ้านเสด็จพิทยาคม 

88 พนมศกึษา 

89 กรุงหยนัวิทยาคาร 

90 หวัไทรบํารุงราษฎร์ 

91 ทุ่งสงวิทยา 

92 ปากพนงั 

93 ตระพงัพิทยาคม 

94 สตรีปากพนงั 
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ท ี โรงเรียน 

95 เฉลมิราชประชาอทุิศ 

96 พทัลงุพิทยาคม 

97 ปากพะยนูพิทยาคาร 

98 บางแก้วพิทยาคม 

99 เขาชยัสน 

100 ดอนศาลานําวิทยา 

101 นิคมควนขนนุวิทยา 

102 พนางตงุ 

103 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 

104 คลองยางประชานุสรณ์ 

105 คลองหินพิทยาคม 

106 ตรังรังสฤษฎ์ 

107 ปะเหลยีนผดงุศิษย์ 

108 วงัวิเศษ 

109 พิชยัรัตนาคาร 

110 สตรีระนอง 

111 ภูเก็ตวิทยาลยั 

112 สตรีภูเก็ต 

113 เฉลมิพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส 

114 ธัญธารวิทยา 

115 นราสิกขาลยั 

116 เดชะปัตตนยานกุูล 

117 สตรียะลา 

118 บนันงัสตาวิทยา 
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ท ี โรงเรียน 

119 กระแสสนิธุ์วิทยา 

120 นาทวีวิทยาคม 

121 สงขลาวิทยาคม 

122 หาดใหญ่พิทยาคม 

123 ท่าศิลาบํารุงราษฎร์ 

124 จฬุาภรณราชวิทยาลยั  สตูล 

125 ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวฒันา) 

126 สาครพิทยาคาร 

127 สะพานเลอืกวิทยาคม 

128 แหลมสงิห์วิทยาคม 

129 สอยดาววิทยา 

130 สตรีประเสริฐศิลป์ 

131 เขาน้อยวิทยาคม 

132 ระยองวิทยาคม 

133 ชํานาญสามัคคีวิทยา 

134 สนุทรภู่พิทยา 

135 ทุ่งศขุลาพิทยา(กรุงไทยอนเุคราะห์) 

136 บงึศรีราชาพิยาคม 

137 สวนกหุลาบวิทยาลยั ชลบุรี 

138 สงิห์สมทุร 

139 เลยพิทยาคม 

140 เชียงคาน 

141 จฬุาภรณราชวิทยาลยัเลย 

142 ศรีสองรักษ์วิทยา 
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143 บ้านขามพิทยาคม 

144 หนองสวรรค์วิทยาคาร 

145 หนองเรือพิทยาคม 

146 อดุรพิทยานุกลู 

147 สตรีราชินทูิศ 

148 ประจกัษ์ศิลปาคาร 

149 นิคมสงเคราะห์วิทยา 

150 อดุรธรรมานุสรณ์ 

151 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 

152 ศรีธาตพุิยาคม 

153 กมุภวาปีพิทยาสรรค์ 

154 หนองแสงวิทยศกึษา 

155 ปทมุเทพพิทยาคาร 

156 หินโงมพิทยาคม 

157 ศรีชมภูวิทยา 

158 ท่าบ่อพิทยาคม 

159 ชมุพลโพนพิสยั 

160 หนองคายวิทยาคาร 

161 วงัม่วงพิทยาคม 

162 โพนทองประชาสรรค์ 

163 ปิยะมหาราชาลยั 

164 บ้านผงึวิทยาคม 

165 นครพนมวิทยาคม 

166 ธาตพุนม 
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167 มหาชยัวิทยาคม 

168 เรณนูครวิทยานกุลู 

169 นาแกพิทยาคม 

170 โพธิ ไทรวิทยา 

171 ชยัปัญญาวิทยานสุรณ์ 

172 ดงหลวงวิทยา 

173 ดอนตาลวิทยา 

174 เฉลมิพระเกียรติฯ 

175 กสุมุาลย์วิทยาคม 

176 โพธิแสนวิทยา 

177 คํายางพิทยาคม 

178 เทพสวสัดิ วิทยา 

179 มธัยมวานรนิวาส 

180 กาฬสนิธุ์พิทยาสรรพ์ 

181 แก่งนาจารย์ทิพยาคม 

182 กมลาไสย 

183 ดอนไทรงามพิทยาคม 

184 จําปาหลวงวิทยาคม 

185 โนนสงูพิทยาคม 

186 เขาพระนอนวิทยาคม 

187 กาญจนาภิเษกวิทยาลยั  กาฬสนิธุ์  

188 แก่นนครวิทยาลยั 

189 พิศาลปุณณวิทยา 

190 ศรีกระนวนวิทยาคม 
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191 ยางคําพิทยาคม 

192 ชมุแพพิทยาคม 

193 ขอนแก่นวิทยาลยั 

194 บวัใหญ่พิทยาคม 

195 นําพองศกึษา 

196 โนนศิลาวิทยาคม 

197 อบุลรัตน์พิทยาคม 

198 มธัยมตลาดใหญ่วิทยา 

199 ชมุแพศกึษา 

200 สารคามพิทยาคม 

201 ผดงุนารี 

202 มหาชยัพิทยาคาร 

203 โคกก่อพิทยาคม 

204 โกสมุวิทยาสรรค์ 

205 ร้อยเอ็ดวิทยาลยั 

206 สตรีศกึษา 

207 โคกล่ามพิทยาคม 

208 อาจสามารถวิทยา 

209 วงัหลวงวิทยาคม 

210 โพธิ ทองวิทยาคาร 

211 โพธิ แก้วประชาสรรค์ 

212 พลบัพลาวิทยาคม 

213 ยโสธรพิทยาคม 

214 กดุชมุวิทยาคม 
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215 สมเด็จพระญาณสงัวร 

216 มหาชนะชยัวิทยาคม 

217 โพนงามพิทยาคาร 

218 ศรีแก้วประชาสรรค์ 

219 ยางชมุน้อยพิทยาคม 

220 กนัทรารมณ์ 

221 บวัน้อยวิทยา 

222 นครศรีลําดวนวิทยา 

223 ไกรภักดีวิทยาคม 

224 สริิเกศน้อมเกล้า 

225 นําปลกีศกึษา 

226 นายมวิทยาคาร 

227 นาวงัวิทยา 

228 คีมใหญ่วิทยา 

229 ปทมุราชวงศา 

230 พนาศกึษา 

231 นารีนกุูล 

232 บ้านไทยวิทยาคม 

233 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 

234 ม่วงสามสบิอมัพวนัวิทยา 

235 อบุลราชธานีศรีวนาลยั 

236 เมืองพญาแลวิทยา 

237 ภูพระวิทยาคม 

238 แก้งคร้อวิทยา 
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239 มธัยมบ้านแก้งวิทยา 

240 จตัรัุสวิทยาคาร 

241 สรุนารีวิทยา 

242 มหิศราธิบดี 

243 จกัราชวิทยา 

244 ขามทะเลสอวิทยา 

245 ปากช่อง 

246 สดีาวิทยา 

247 เสงิสาง 

248 บรีุรัมย์พิทยาคม 

249 กระสงัพิทยาคม 

250 นางรองพิทยาคม 

251 คเูมืองวิทยาคม 

252 พทุไธสง 

253 ลาํปลายมาศ 

254 ประโคนชัยพิทยาคม 

255 สตกึ 

256 ร่มเกล้า 

257 ชํานิพิทยาคม 

258 สรุวิทยาคาร 

259 สริินธร 

260 สวายวิทยาคาร 

261 เทนมีย์มิตรประชา 

262 นาดีวิทยา 
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263 ท่าสว่างวิทยา 

264 จอมพระประชาสรรค์ 

265 ศีขรภูมิพิสยั 

266 หนองแวงวิทยาคม 

267 สรุพินท์พิทยา 

268 สนิรินทร์วิทยา 

269 ชมุพลวิทยาสรรค์ 

270 สนักําแพง 

271 สองแคววิทยาคม 

272 วฒัโนทยัพายพั 

273 ปายวิทยาคาร 

274 ห้องสอนศึกษา 

275 เฉลมิรัชวิทยาคม 

276 เถินวิทยา 

277 ป่าซาง 

278 แจ้ห่มวิทยา 

279 บญุวาทย์วิทยาลยั 

280 ลาํปางกลัยาณี 

281 ประชาราชวิทยา 

282 เวียงชยัวิทยาคม 

283 เชียงของวิทยาคม 

284 เทิงวิทยาคม 

285 เวียงแก่นวิทยาคม 

286 พะเยาพิทยาคม 
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287 ดอกคําใต้วิทยาคม 

288 แม่ใจวิทยาคม 

289 ปงรัชดาภิเษก 

290 พิริยาลยั 

291 สรอยเสรีวิทยา 

292 ม่วงไข่พิทยาคม 

293 ปัว 

294 ศรีสวสัดิ วิทยาคาร 

295 สตรีศรีน่าน 

296 สโุขทยัวิทยาคม 

297 อดุมดรุณี 

298 กงไกรลาศวิทยา 

299 คีรีมาศพิยาคม 

300 ตากพิทยาคม 

301 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 

302 ท่าสองยางวิทยาคม 

303 จ่านกร้อง 

304 พิษณโุลกพิทยาคม 

305 พทุธชินราชพิทยา 

306 บ้านกร่างวิทยาคม 

307 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์ 

308 แสนตอวิทยา 

309 ลบัแลศรีวิทยา 

310 ด่านแม่คํามนัพิทยาคม 
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311 เพชรบรูณ์วิทยา 

312 วงัใหญ่วิทยาคม 

313 หลม่เก่าพิทยาคม 

314 ชนแดนวิทยาคม 

315 ผาเมืองวิทยาคม 

316 ท่าด้วงพิทยาคม 

317 กําแพงเพชรพิทยาคม 

318 ไทรงามพิทยาคม 

319 วงัไทรวิทยาคม 

320 ท่าเสาพิทยาคม 

321 ทุ่งโพธิ พิทยา 

322 ห้วยยาวพิทยาคม 

323 โพธิ ไทรงามวิทยาคม 

324 พระบางวิทยา 

325 บรรพตพิสยัพิทยาคม 

326 วงัเมืองชนประสทิธิ วิทยาคม 

327 จิรประวติัวิทยาคม 

328 กาญจนาภิเษกวิทยาลยั อทุยัธานี 

329 วงัหินวิทยาคม 

330 ลานสกัวิทยา 

331 ร่องตาทีวิทยา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

…………………………………………………………..………………………………………… 

ตอนท่ี  1    ขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม   

คําชี้แจง :   โปรดเขียนเครือ่งหมาย   ตรงกับสถานภาพของทาน 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง   

2. อาย ุ

        20 – 30 ป  31 – 40 ป   41 – 50 ป  50 ปข้ึนไป                    

3. ระดับการศึกษา  

        ตํ่ากวาปริญญาตร ี           ปรญิญาตร ี           ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

        ปริญญาโท          ปริญญาเอก 

4. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

        ไมเกิน 5 ป    มากกวา 5 ป แตไมถึง 10 ป  

        มากกวา 10 ป แตไมถึง 15 ป    มากกวา 15 ป แตไมถึง 20 ป 

        20 ปข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 ตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน 

                คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในชองขวามือเมื่อทานพจิารณาแลวเห็นวาตัวแปรถือวาเปนตัวบงช้ี

จิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนลกัษณะที่ควรมีอยูในตัวตนของผูบรหิารสถานศึกษาตามความเห็นของทาน

ควรอยูในระดับใด 

 5 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากที่สดุ 

 4 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง เปนตัวบงช้ีจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนอยูในระดับนอย 

    



 

 

 

 

238 

 

ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ระดับตัวบงชีจิ้ตสํานึก 
สําหรับ

ผู วิ จั ย  

5 4  3  2  1   

1 ผูที่มีความรูความสามารถในการส่ือสารดานภาษาอังกฤษ.......       

2 มีความรูความสามารถในการส่ือสารภาษาที่ 3 ในประเทศสมาชิก

อาเซียน…………………………………………………………       

3 เห็นความสําคัญในการใชภาษาส่ือสารเพื่อพรอมแขงขัน รูเทาทัน

ประเทศสมาชิกอาเซียน…………………………………………..       

4 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศใหแก

ครูผูสอน……………………………………………………       

5 สรางส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารทั้ง

ในและนอกชั้นเรียน…………………………………………...       

6 มีความสามารถในภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพื่อส่ือสารทั้งในองคกร

และระหวางประเทศ…………………………………       

7 สามารถการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใหเรียนรู

ภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนกับครู

ชาวตางชาติหรือเจาของภาษา………………………………       

8 สามารถบริหารจัดการใหมีการสงเสริมนักเรียนสามารถใชภาษา

เพื่อการส่ือสารอยางนอย 3 ภาษา…………………………       

9 พรอมเขารวมกับเครือขายสถานศึกษาในอาเซียนใหชวยสงเสริม

ความรวมมือในการพัฒนาอาจารยนักวิชาการ…………       

10 มีการพัฒนาที่มีพลวัตในองคกรเพื่อใหอาเซียนเขมแข็งขึ้น……       

11 เขาใจสังคมที่เอ้ืออาทร โดยระลึกถึงสายสัมพันธที่ดีทาง

ประวัติศาสตรระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน…………………       

12 พรอมปรับตัวในการอยูรวมกันทามกลางความแตกตางทางสังคม

และวัฒนธรรมที่หลากหลาย…………………………………….       

13 มีความรูในเรื่องศาสนาของประเทศสมาชิก………………………       

14 พรอมปรับการคิด เนนการคิดตระหนักสูการเปนหุนสวนใน 3  

เสาหลักของประชาคมอาเซียน………………………………………….       

15 เนนการบริหารองคกรอยางมีสวนรวมของชุมชนเพื่อใหอาเซียนมี

การเชื่อมโยงเขาดวยกัน……………………………………       
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ระดับตัวบงชีจิ้ตสํานึก 
สําหรับ

ผู วิ จั ย  

5 4  3  2  1   

16 สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมดานความรูและกิจกรรมตาง ๆ  

สูประชาคมอาเซียน…………………………………       

17 เคารพความแตกตางระหวางบุคคลประเทศในประชาคม

อาเซียน…………….       

18 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพื่อการเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน………………………………………..       

19 สรางความพรอมของการศึกษาเชิงระบบเพื่อการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน………………………………………..       

20 บริหารระบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณเพื่อการเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน……………………………………………….       

21 มีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการบริหารองคกรที่พรอมสู

ประชาคมอาเซียน………………………………………………...       

22 พรอมใหบริการการศึกษากับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา……………………………………………….        

23 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา……………………………………………….        

24 พรอมปรับตัวกอกระแสการเปดเสรีทางการศึกษาเพื่อการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน……………………………       

25 สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน……       

26 สามารถพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน…………………………………………………………...       

27 มีความรูเรื่องจุดกําเนิดอาเซียนเปาหมายการกอตัวเปน”องคกร” 

ขึ้น…………………………………………………………       

28 มีความรูเรื่องและเขาใจ 3 เสาหลักอาเซียน สามารถนํามาเผยแพร

กับผูอ่ืนได………………………………………………………...       

29 สามารถชี้นําผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายใหมีความตระหนักความรู 

ความเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินงานสูประชาคมอาเซียน.       

30 สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีตอผูเรียนใหเขาใจการเขากลุมสู

ประชาคมอาเซียน……………………………………………….       
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31 มีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาเพื่อรองรับการกาว

เขาสูประชาคมอาเซียน การจัดความตกลงยอมรับรวม 

ดานการศึกษา การเคล่ือนยายแรงงาน       

32 มีความรูความเขาใจทางหลักวิชาการอยางลึกซ้ึงเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน…………………………………………...       

33 ทราบจุดแข็งจุดออนของกลุมประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน..       

34 เขาใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามาเผยแพรกับผูอ่ืน

ได…………………………………………………………………       

35 มีความพยายามในการผลักดันใหความรวมมือดานการศึกษาของ

อาเซียน…………………………………………………………...       

36 พรอมใหความรวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนใน 

ดานการพัฒนาการศึกษาและดานอ่ืน ๆ…………………………..       

37 สามารถพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ 

การเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน………………………...       

38 สามารถบริหารการศึกษาเพื่อมุงสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสู

ความยั่งยืนเพื่อการเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน…………       

39 สามารถบริหารการศึกษาที่มุงในการเชื่อมตอเทคโนโลยีลํ้าสมัยเพื่อ

การเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน…………….       

40 สามารถบริหารจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือตอ 

การเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน……………………………..       

41 สามารถบริหารจัดการทําและจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณอํานวย 

ความสะดวก เพื่อการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

อยางเหมาะสมและพอเพียง…………………………………………….       

42 สามารถบริหารจัดการความรวมมือกันระหวางชุมชนสถาบัน

วิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน………………………………………………...       

43 สามารถบริหารจัดการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูใหมี

ความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม ICT ในการเรียนรู

และติดตอส่ือสารแสวงหาความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน       
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44 สามารถบริหารจัดการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู

ของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน………………………………       

45 สงเสริมการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ 

การเรียนรูของผูเรียนสูประชาคมอาเซียน………………………...       

46 สามารถบริหารจัดการใหผูเรียนมีทักษะดานชีวิตและอาชีพเพื่อให

ผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……………       

47 สามารถบริหารจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูเรื่องวิชาชีพและมี

อาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติไดเพื่อผูเรียนพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน…………………………………….       

48 สามารถบริหารจัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถตอบสนอง 

การเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติ

และภูมิภาคเพื่อพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน….       

49 สงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางานและการประกอบการคา

เพื่อพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……       

50 สามารถพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานที่จะสงเสริมให

ผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน………       

51 สงเสริมใหครูมีสวนรวมในกิจกรรมอาเซียน เชน การจัดอบรมทั้งใน

และตางประเทศเพื่อใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงาน

ประเทศอาเซียน………………………………………       

52 สงเสริมการแลกเปล่ียนครูระหวางประเทศโดยเนนใหเห็น

ความสําคัญและชักชวนสูการเตรียมการสูประชาคมอาเซียน…       

53 สรางความตระหนักและเจตคติบุคคลในองคการเก่ียวกับจัดการเรียนการ

สอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……       

54 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจัดการเรียนการสอน

ใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน..       

55 เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณนําไปสูระบบเศรษฐกิจ 

การพัฒนาที่เปนธรรมและยั่งยืน………………………………….       

56 สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะสมรรถนะ และคานิยมสําหรับ

พลเมืองไทยสูผูเรียน……………………………………………...       
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57 วางแผนพัฒนาครูใหมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสู

ประชาคมอาเซียน………………………………………………. 

     

 

 

 

58 วางแผนพัฒนาครูใหไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมสู

ประชาคมอาเซียน………………………………………       

59 มีการวางแผนพัฒนาครูนักเรียนและผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา

สูประชาคมอาเซียน……………………………………………       

60 เสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อให

ผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน…       

61 สนับสนุนการฝกอบรมบุคคลในองคการเก่ียวกับจัดการเรียน 

การสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน       

62 จัดกิจกรรมการพัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศใหแกครูผูสอน

เพื่อสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพรอมแขงขันกับ

ตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……………………       

63 สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาให

ผูเรียนพรอมแขงขันกับตลาดแรงงานประเทศอาเซียน……       

64 สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากร

สําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน…………       

65 บริหารจัดการองคกรโดยใหมีการนิเทศติดตามโดยมีการ

ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายในตามแผนและ

โครงการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน…………       

66 บริหารจัดการใหครูมีความรูในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ

จริงตามการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน……………       

67 บริหารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียน

การสอนสูประชาคมอาเซียน……………………………………..       

68 มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใหมี

การศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานซ่ึงเปนสภาพปจจุบันปญหา

การดําเนินการดานตาง ๆ ของโรงเรียนไวอยางเปนระบบเพื่อความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน……       
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69 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยมีการกําหนด

วัตถุประสงคเปาหมาย ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานและระยะเวลา

ตามแผนการนิเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสม……       

70 สามารถบริหารจัดการใหมีการศึกษาที่มุงสูการเปนสถานศึกษา

ระดับโลกสูชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคม

อาเซียน……………       

71 สามารถบริหารจัดการใหมีการศึกษามุงพัฒนาโมดูลทางการศึกษา

สูชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน………       

72 มีการบริหารจัดการใหมีการศึกษามุงพัฒนาทักษะการคิดสูชั้นเรียน

เพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน…………       

73 สามารถบริหารจัดการใหมีการสรางความฉลาดสรางสติปญญาใน

ขั้นพื้นฐาน พอตัวคือพอแกความตองการสูชั้นเรียนเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน…………       

74 สามารถบริหารจัดการใหมีการสรางความมีมนุษยธรรมคือความ

เปนมนุษยอยางถูกตองสูชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนสู

ประชาคมอาเซียน…………………………………………       

75 สามารถบริหารจัดการใหมีการสรางความเปนพลเมืองโลกในชั้น

เรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน……       

76 ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและบริหารจัดการศึกษาอยางเปน

ระบบเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน…………………       

77 สงเสริมทักษะในการจัดการเรียนการสอนภาษาและเทคโนโลยีเพื่อ

เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน……………………       

78 สามารถสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน……..       

79 มีการบริหารจัดการเครือขายเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคม

อาเซียน…..       

80 สามารถพัฒนามาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพรอมสู

ประชาคมอาเซียน……………………………………       

81 สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียน

นักศึกษาและครูในอาเซียน……………………………………….       
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82 มองภาพอนาคตของไทยกับโลกภายนอกไดพรอมปฏิบัติงานเพื่อ

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน………       

83 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน……………………………..       

84 รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผลพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับ

ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน……………………………..       

85 มีความรูลึกซ้ึงในวิชาที่ตนศึกษาพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขัน

กับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน……………………       

86 สนใจการคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอพรอมปฏิบัติงานเพื่อ

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน………       

87 สามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณอยูเสมอพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน………       

88 มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองพรอมปฏิบัติงานเพื่อการ

แขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน………       

89 มีความมุงม่ันพรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิก

ประชาคมอาเซียน…………………………………………        

90 เห็นคุณคาของเพื่อนมนุษยพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคม

อาเซียน.       

91 สามารถเรียนรูและเขาใจปญหาของโลกพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน………………………………………….       

92 มีความสามารถในการบริหารจัดการพรอมปฏิบัติงานเพื่อ 

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน…………….       

93 ใหความสําคัญกับอนาคตมากกวาอดีตพรอมเปนสมาชิกที่ดีมี

คุณภาพในสังคมอาเซียน………………………………………….       

94 มีความรูพัฒนาการของโลกอยางวิเคราะหวิจารณพรอมปฏิบัติงาน

เพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน…………       

95 มองเห็นทิศทางใหม ๆ ของภูมิภาคและโลกพรอมปฏิบัติงานเพื่อ

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน………       
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ขอ 
ตัวบงชีจิ้ตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบริหารสถานศึกษา   

ระดับตัวบงชีจิ้ตสํานึก 
สําหรับ

ผู วิ จั ย  

5 4  3  2  1   

96 รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและรวมแกปญหาของโลกพรอม

ปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

…………………….       

97 เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรมตางประเทศ

พรอมปฏิบัติงานเพื่อการแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคม

อาเซียน……       

98 ดึงคุณคาที่ดีงามของโลกมาใชประโยชนไดพรอมปฏิบัติงานเพื่อการ

แขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน………       

99 มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบพรอมปฏิบัติงานเพื่อ 

การแขงขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน……………..       

100 เคารพสิทธ์ิของผูอ่ืนพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคม

อาเซียน…       

101 เคารพหลักความเสมอภาคพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคม

อาเซียน       

102 เคารพกฎกติกาทางสังคมพรอมเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพในสังคม

อาเซียน       

 

 

ขอเสนอแนะ

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ช 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัด 

ปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component Analysis หรือ PCA) 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .969 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 29656.228 

df 5151 

Sig. .000 
 

Communalities 

 Initial Extraction  Initial Extraction  Initial Extraction 

v1 1.000 .771 v31 1.000 .755 v61 1.000 .706 

v2 1.000 .716 v32 1.000 .730 v62 1.000 .636 

v3 1.000 .635 v33 1.000 .714 v63 1.000 .675 

v4 1.000 .633 v34 1.000 .698 v64 1.000 .733 

v5 1.000 .654 v35 1.000 .637 v65 1.000 .725 

v6 1.000 .715 v36 1.000 .694 v66 1.000 .766 

v7 1.000 .716 v37 1.000 .683 v67 1.000 .752 

v8 1.000 .667 v38 1.000 .719 v68 1.000 .645 

v9 1.000 .710 v39 1.000 .745 v69 1.000 .695 

v10 1.000 .668 v40 1.000 .701 v70 1.000 .661 

v11 1.000 .682 v41 1.000 .670 v71 1.000 .720 

v12 1.000 .672 v42 1.000 .670 v72 1.000 .728 

v13 1.000 .624 v43 1.000 .690 v73 1.000 .682 

v14 1.000 .697 v44 1.000 .762 v74 1.000 .692 

v15 1.000 .682 v45 1.000 .736 v75 1.000 .759 

v16 1.000 .678 v46 1.000 .724 v76 1.000 .735 

v17 1.000 .655 v47 1.000 .634 v77 1.000 .724 

v18 1.000 .656 v48 1.000 .725 v78 1.000 .662 

v19 1.000 .604 v49 1.000 .743 v79 1.000 .771 

v20 1.000 .638 v50 1.000 .725 v80 1.000 .653 

v21 1.000 .672 v51 1.000 .737 v81 1.000 .664 

v22 1.000 .694 v52 1.000 .702 v82 1.000 .707 

v23 1.000 .702 v53 1.000 .744 v83 1.000 .703 

v24 1.000 .726 v54 1.000 .740 v84 1.000 .696 

v25 1.000 .748 v55 1.000 .669 v85 1.000 .705 

v26 1.000 .770 v56 1.000 .674 v86 1.000 .712 

v27 1.000 .669 v57 1.000 .716 v87 1.000 .689 

v28 1.000 .648 v58 1.000 .735 v88 1.000 .692 

v29 1.000 .709 v59 1.000 .693 v89 1.000 .716 

v30 1.000 .696 v60 1.000 .723 v90 1.000 .669 
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Communalities 

 Initial Extraction  Initial Extraction  Initial Extraction 

v91 1.000 .686 v95 1.000 .749 v99 1.000 .701 

v92 1.000 .693 v96 1.000 .704 v100 1.000 .699 

v93 1.000 .698 v97 1.000 .696 v101 1.000 .744 

v94 1.000 .693 v98 1.000 .682 v102 1.000 .809 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 52.267 51.242 51.242 52.267 51.242 51.242 10.570 10.363 10.363 

2 2.898 2.841 54.084 2.898 2.841 54.084 8.473 8.307 18.670 

3 2.282 2.237 56.321 2.282 2.237 56.321 8.053 7.895 26.565 

4 2.183 2.140 58.461 2.183 2.140 58.461 6.823 6.689 33.254 

5 1.651 1.618 60.079 1.651 1.618 60.079 6.414 6.289 39.543 

6 1.556 1.525 61.604 1.556 1.525 61.604 6.155 6.034 45.577 

7 1.477 1.448 63.052 1.477 1.448 63.052 6.040 5.921 51.499 

8 1.416 1.388 64.441 1.416 1.388 64.441 5.417 5.311 56.810 

9 1.253 1.229 65.669 1.253 1.229 65.669 4.621 4.530 61.340 

10 1.184 1.161 66.830 1.184 1.161 66.830 3.309 3.245 64.585 

11 1.144 1.121 67.951 1.144 1.121 67.951 2.297 2.252 66.836 

12 1.064 1.043 68.994 1.064 1.043 68.994 1.934 1.896 68.733 

13 1.044 1.023 70.017 1.044 1.023 70.017 1.310 1.284 70.017 

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 .415 .359 .357 .316 .302 .303 .287 .275 .232 .197 .147 .115 .053 

2 -.346 .002 .160 .304 .267 .050 -.520 -.234 .566 -.188 .061 .009 .061 

3 -.356 -.017 -.121 .512 -.524 -.093 .307 .353 .223 .001 .050 -.201 .006 

4 -.316 .804 -.204 -.257 .050 -.133 .187 -.056 .052 -.246 .042 .141 -.047 

5 -.230 -.287 .281 -.205 .457 -.484 .245 .421 .044 -.194 .136 -.036 -.055 

6 .523 -.009 -.545 -.109 .006 -.289 -.176 .251 .474 -.091 -.001 -.060 -.061 

7 -.264 -.224 -.599 .044 .416 .499 .165 .122 -.071 .032 .201 .085 .054 

8 -.133 .073 .155 -.381 -.066 .454 -.190 .398 .139 .001 -.312 -.402 -.353 

9 .101 -.193 .083 -.099 -.122 .240 .300 -.031 .199 -.592 -.431 .268 .353 

10 -.111 -.051 -.065 -.127 .183 -.127 .398 -.373 .360 .503 -.408 -.246 .092 

11 .119 .097 .018 -.073 .050 .058 .030 -.108 -.092 -.231 .298 -.729 .520 

12 .174 -.049 -.034 .287 .150 .017 .266 -.354 -.068 -.400 -.017 -.270 -.654 

13 .001 -.186 .141 -.405 -.316 .172 .209 -.227 .374 .041 .610 .126 -.164 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
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ภาคผนวก ซ 

การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซยีนของผูบริหารสถานศึกษา 

หลักฐานเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
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รายชื่อผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีขอยืนยันเครื่องมืองานวิจัย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย

เรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุลผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ภาค 

1 ดร.มานพ  เกตุเมฆ พิษณุโลกพิทยาคม ใหญพิเศษ กลาง 

2 ดร.จิตราภรณ  ใยศิลป 
เฉลิมขวัญสตรี  

จ.พิษณุโลก 
ใหญพิเศษ กลาง 

3 ดร.มนตเมืองใต  รอดอยู 
วัดหวยจรเขวิทยาคม  

จ.นครปฐม 
ใหญ กลาง 

4 นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน ทองผาภูมิวิทยา ใหญ กลาง 

5 ดร.สมพิศ  สําเนียงแจม 
บอพลอยรัชดาภิเษก   

จ.กาญจนบุรี 
กลาง กลาง 

6 ดร.ชวยชาติ  ตันตระกูล จานกรอง จ.พิษณุโลก กลาง กลาง 

7 นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล 
แคทรายวิทยา  

จ.ราชบุรี 
เล็ก กลาง 

8 นายสุรินทร  อังกุรวิโรจน หนองปลาหมอพิทยาคม เล็ก กลาง 

9 ดร.ธวัช  ชุมชอบ สามัคคีวทิยาคมจ.เชียงราย ใหญพิเศษ เหนือ 

10 นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท วัฒโนทยัพายัพ  จ.เชียงใหม ใหญพิเศษ เหนือ 

11 ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริญ สุโขทัยวทิยาคม จ.สุโขทัย ใหญ เหนือ 

12 ดร.มัสฤณ  ธนนราพงค นวมินทราชูทศิ พายัพ ใหญ เหนือ 

13 ดร.ทัณฑธร  อินทะวงศ อมกอยวิทยาคม กลาง เหนือ 

14 ดร.ศุจีภรณ  อาจนาเสียว แมตื่นวิทยาคม กลาง เหนือ 

15 นายชวินทรณวัฒน  สิทธิพุทธิวงศ เทพศิรินทร  เชียงใหม เล็ก เหนือ 

16 ดร.ธารทิพย  แกวเหล่ียม 
มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม 

พระเกียรต ิ
เล็ก เหนือ 

17 ดร.พิมพมาส  รังสรรคสฤษดิ์ 
หาดใหญวิทยาลัย  

จ.สงขลา 
ใหญพิเศษ ใต 

18 นายประดับ  แกวนาม กัลยาณีศรีธรรมราช ใหญพิเศษ ใต 

19 ดร.สุรินทร  เนียมสุวรรณ สวนศรีวิทยา  จ.ชุมพร ใหญ ใต 

20 ดร.มนทิพย  ทรงกิติพิศาล วิเชียรมาตุ  จ.ตรัง ใหญ ใต 

21 ดร.สํารวย  ภักด ี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุราษฎรธาน ี
กลาง ใต 

22 นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ ปาบอนพิทยาคม กลาง ใต 

23 นายนพรุจ  เขียวสอาด เมืองหลังสวน  จ.ชุมพร เล็ก ใต 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุลผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ภาค 

24 ดร.สุรียรัตน  พัฒนเธียร 
พวงพรมครวิทยา  

จ.สุราษฎรธาน ี
เล็ก ใต 

25 นายศราวุธ  สิงหาราโท ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ใหญพิเศษ 
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

26 นางวิลาวัณย  พรหมโส 
หนองบัวพิทยาคาร  

จ.หนองบัวลําภู 
ใหญพิเศษ 

ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

27 นางปราณี  รัตนธรรม 
นาเชือกพิทยาสรรค  

จ.มหาสารคาม 
ใหญ 

ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

28 นายวิรัตน  โสไธสง รองคํา  จ.กาฬสินธุ ใหญ 
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

29 นางจารุวรรณ  รัตนมาล ี คํามวง  จ.กาฬสินธุ กลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

30 นายสุดสาคร  ศิริวารินทร ขัติยะวงษา  จ.รอยเอ็ด กลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

31 นายธงชัย  คําชนะ คอวิทยาคม  จ.นครพนม เล็ก 
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

32 นางวรรณธนา  เถายะบุตร บะฮีวิทยาคม จ.สกลนคร เล็ก 
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 
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การยืนยันเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษาโดยการหา

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเครื่องมอืที่ใช โดยการใหผูทรงคุณวุฒ ิ5 ทาน 

 

ขอ 
ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคลอง 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

2 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

4 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

5 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

6 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

7 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

8 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

9 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

10 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

11 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

12 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

13 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

14 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

15 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

16 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

17 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

18 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

19 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

20 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

21 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

22 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

23 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

24 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

25 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

26 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

27 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

28 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ขอ 
ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคลอง 1 2 3 4 5 

29 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

30 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

31 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

32 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

33 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

34 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

35 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

36 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

37 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

38 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

39 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

40 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

41 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

42 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

43 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

44 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

45 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

46 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

47 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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การยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา โดยการหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 195.09 761.120 .545 .984 

A2 195.03 755.064 .697 .984 

 A3 195.19 762.222 .551 .984 

A4 195.19 765.835 .494 .984 

A5 195.03 747.580 .829 .984 

A6 194.97 749.709 .803 .984 

A7 195.31 757.060 .709 .984 

A8 195.09 750.668 .781 .984 

A9 194.94 746.125 .802 .984 

A10 194.88 763.274 .619 .984 

A11 195.13 769.210 .447 .984 

A12 195.13 744.952 .844 .984 

A13 195.13 749.919 .773 .984 

A14 195.00 746.581 .883 .984 

A15 195.03 753.709 .662 .984 

A16 194.94 755.867 .733 .984 

A17 195.06 756.125 .682 .984 

A18 195.03 747.064 .840 .984 

A19 195.19 763.770 .629 .984 

A20 195.03 747.838 .823 .984 

A21 195.09 751.830 .795 .984 

A22 195.13 753.726 .724 .984 
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Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A23 195.00 745.871 .820 .984 

A24 194.88 753.919 .729 .984 

A25 195.00 755.935 .749 .984 

A26 195.06 754.706 .805 .984 

A27 195.13 761.597 .653 .984 

A28 194.94 755.157 .751 .984 

A29 194.94 754.964 .805 .984 

A30 194.97 756.676 .769 .984 

A31 195.03 745.451 .838 .984 

A32 195.25 750.839 .740 .984 

A33 195.00 745.355 .869 .984 

A34 194.91 751.636 .832 .984 

A35 194.97 748.676 .827 .984 

A36 194.97 752.289 .744 .984 

A37 194.91 758.023 .718 .984 

A38 195.00 749.935 .850 .984 

A39 195.16 750.652 .735 .984 

A40 195.06 748.125 .827 .984 

A41 195.06 748.125 .870 .984 

A42 195.06 746.641 .860 .984 

A43 195.03 756.676 .794 .984 

A44 195.13 755.597 .719 .984 

A45 194.97 757.773 .693 .984 

A46 194.91 756.281 .763 .984 

A47 195.03 759.773 .767 .984 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.984 47 

ผลการยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคม

อาเซียนของผูบรหิารสถานศึกษา คาสัมประสทิธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) = .984 



 

 

 

 

258 

การยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเปนประชาคมอาเซียน 

ของผูบรหิารสถานศึกษา โดยการหาอํานาจจําแนก (Discrimination) รายขอ 

 

ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก 

1 .545 17 .682 33 .869 

2 .697 18 .840 34 .832 

3 .551 19 .629 35 .827 

4 .494 20 .823 36 .744 

5 .829 21 .795 37 .718 

6 .803 22 .724 38 .850 

7 .709 23 .820 39 .735 

8 .781 24 .729 40 .827 

9 .802 25 .749 41 .870 

10 .619 26 .805 42 .860 

11 .447 27 .653 43 .794 

12 .844 28 .751 44 .719 

13 .773 29 .805 45 .693 

14 .883 30 .769 46 .763 

15 .662 31 .838 47 .767 

16 .733 32 .740   
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกลุ นางขวัญใจ   โพธ์ิทองนาค 

วัน เดือน ปเกิด  24 เมษายน 2507 

ที่อยู           90/60  หมู 1 ตําบลหนองออ อาํเภอบานโปง                        

                                     จังหวัดราชบรุี  70110 E-mail: kwanjaipho@gmail.com 

สถานที่ทํางาน   โรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคม 

                                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2517 ป.4 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. 2523 นาฏศิลปช้ันตน วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2526 นาฏศิลปช้ันกลาง วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2528 นาฏศิลปช้ันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2536 คบ. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 

                             สถาบันราชภัฏกาญจนบรุี  

 พ.ศ. 2546 กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว         

                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                            

 พ.ศ. 2555     ศึกษาตอปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2537        อาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนชองพรานวิทยา  จังหวัดราชบรุ ี

พ.ศ. 2548                ครู วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนชองพรานวิทยา จังหวัดราชบรุ ี

พ.ศ. 2551        ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนชองพรานวิทยา    

                             จังหวัดราชบรุ ี

พ.ศ. 2556               ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง    

                             จังหวัดราชบรุ ี

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอํานวยการโรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคม  จังหวัดกาญจนบรุ ี
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