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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัด

สงขลา และเปรียบเทียบความพรอมตามตัวแปรเพศ อายุ ประสบการณ วุฒิการศึกษา และประเภทเทศบาลท่ี

โรงเรียนสังกัด โดยศึกษาความพรอม 3 ดาน คือ ความพรอมดานความรู ความพรอมดานทักษะ  ความพรอมดาน

เจตคต ิประชากรเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลาจํานวน 621 คน ทําการสุม

แบบแบงชั้นไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 47 คน และครูจํานวน 232 คน เคร่ืองมือการวิจัยเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และคําถามปลายเปด แบบสอบถามมีสองฉบับ เปนฉบับของผูบริหาร

และฉบับของครู กําหนดเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป แบบสอบถามท้ังสองฉบับไดคาดัชนี

ความสอดคลอง IOC 0.60-1.00 กําหนดเกณฑคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับไมตํ่ากวา 0.80 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีไดฉบับของผูบริหาร 0.94 และฉบับของครู 0.97 สถิติในการวิเคราะห ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t (t-test) สถิติทดสอบ F (F-test) และทดสอบ

รายคูดวยวิธี Sheffe’  

 ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา ความ-

พรอมดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ของผูบริหารโดยภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมาก ความพรอม

ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติของครูโดยภาพรวมมีความพรอมในระดับมาก  

 การเปรียบเทียบความพรอมของผูบริหารพบวาผูบริหารท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ และประเภทเทศบาล

ท่ีโรงเรียนสังกัดตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ-พรอมโดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา ความพรอมดานความรูและดานเจตคติมีความพรอมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอมดานความรูและ

เจตคติมากกวาผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

 การเปรียบเทียบความพรอมของครูพบวาครูท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ และประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียน
สังกัดตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอมดานทักษะและเจตคติ
มากกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
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Abstract 
 The purposes of this research aimed to study readiness towards ASEAN Community of 
Municipal school in Songkhla province and to compare readiness with gender, age, experiences, 
educational qualification and types of municipal schools in 3 aspects knowledge, skill and attitude. 
There were 621 participants using stratified random sampling to gain 47 school administrators and 232 
teachers from Municipal schools in Songkhla province. The 5 scales and open-ends form question 
questionnaires were used as research tools. The questionnaires have two types for school administrators 
and teachers. The Index of Item Objective Congruence: IOC of the questionnaires was set at upper 0.60 

and it have 0.60-1.00. The reliability of the questionnaires was set at 0.80. The reliability of 
questionnaires for school administrators was 0.94 and teachers was 0.97. The statistics used in the study 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Sheffe’. 
 The research finding found that the overall of readiness towards ASEAN Community of 
Municipal school in Songkhla in terms of  knowledge, skill and attitude of school administrators were at 
high level. The overall readiness of teachers in terms of knowledge, skill and attitude were also at  high 
level. 

The comparison of the readiness of school administrators in terms of overall found that there 
was no significant among school administrators with different genders, ages, experiences and  types of 
municipal schools. School administrators with different educational qualifications had no difference in 
terms of overall readiness aspects. However, when considered individual aspect, the study found that 
there was a statistically significant difference between knowledge and attitude readiness at 0.05. School 
administrators who have a postgraduate qualification, availability, knowledge and attitudes than school 
administrators with a bachelor's degree. 
 The comparison of the readiness of teachers in terms of overall found that there was no 
significant among teachers with different genders, ages, experiences and  types of municipal schools. 
There was a statistically  significant difference at 0.05 of teachers with different educational qualifications 
in terms of overall readiness aspects. Teachers who have a postgraduate qualification, availability, 
knowledge and attitudes than teachers with a bachelor's degree.  
Keywords: Administrators, Teachers, Knowledge readiness, Skill readiness, Attitude readiness, Municipal 
school Songkhla province. 

 
บทนํา 

อาเซียน(ASEAN) สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association of South East 
Asian Nations) กอต้ังโดยปฏิญญากรุงเทพฯเมื่อ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ประกอบดวยสมาชิก 10 ประเทศ คือ 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไนดารุสซาราม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา เพ่ือสงเสริม
ความเขาใจอันดีระหวางประเทศในภูมิภาค ดํารงสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรค
ความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม และการกินดีอยูดีของประชาชน บนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาคและประโยชนรวมกันของสมาชิก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555)  

การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนมีท้ังผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ดานผลกระทบเชิงบวก
น้ันทําใหเกิดความรวมมอืระดับภมูิภาคในประเด็นสําคัญ เชน การสงเสริมคุมครองสิทธิสตรี เด็ก ผูพิการ การแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ การชวยเหลือกันในยามท่ีประเทศสมาชิกเกิดภัยพิบัติ การกระชับสัมพันธ
และติดตอกันของประชาชนผานการทองเท่ียว กิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใตหนวยงานรวม ขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร
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ทําใหไทยมีโอกาสเปนจุดศูนยกลางในดาน การศึกษา การรักษาทางการแพทย สปา ซึ่งเปดโอกาสใหสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชนในทุกระดับสามารถจัดการเรียนการสอน หรือมีเครือขายเชือ่มโยงในภูมภิาคอาเซียนผลกระทบเชิงลบ
น้ันกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑดานสิ่งแวดลอมของไทย ในบางเร่ืองเขมงวดกวาประเทศอื่นในอาเซียน อาจทําให
ไทยสญูเสียฐานการผลติและการลงทุน ดานทัศนะของประชาชนผลกระทบจากทัศนคติ อคติ ความเชือ่ คานิยมท่ีมี
อยูเดิม ระบบคุมครองทางสังคมของไทยยังไมครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบรวมท้ังสมาชิกท่ีเปนเด็ก การใชภาษา
ความสามารถภาษาอังกฤษท่ีต่ํากวา ทําใหเกิดการเสียเปรียบในดานการแขงขันในเร่ืองการหางาน การประกอบการ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2556) 

การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาประเทศท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาในทุก ๆ ดาน แตระบบการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกลับเปนจุดออนของประเทศไทย เน่ืองจาก
คนไทยมีความรูเก่ียวกับอาเซียนอยูอันดับสุดทาย การตอบสนองความสามารถในการแขงขันของระบบการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับภูมิภาคเอเชียอาเซียน ประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 32 การผลิตกําลังคนไมสอดคลอง
กับความตองการท้ังปริมาณและคุณภาพ ขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ดังน้ัน การเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนตองขับเคลื่อนดวยการศึกษา (หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย, 2554) 

สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาการศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีจะนํานโยบาย
การศึกษาสูผูปฏิบัติและครูเปนผูปฏิบัติท่ีมุงสรางความตระหนักรูและถายทอดความรู ความเขาใจในความสําคัญของ
การเปนประชาคมอาเซียน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหกับผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีการวางตัว
บุคคลใหเหมาะสมกับภาระงานท่ีตองเปนแกนนําในดานสาระความรูของความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ดานอื่น ๆ ท้ังตองไดรับความรวมมือกันจากทุกฝายจากภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาองคความรูไปพรอมๆกัน โรงเรียนเทศบาลเปนสถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นและต้ังอยูประจําทองถิ่นในแตละจังหวัด 
จึงเปนหนวยงานสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีศักยภาพเพ่ือเกิดความพรอมในประชาคมอาเซียน 
 จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาล
จังหวัดสงขลา อันเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางดานการศึกษา ของภาคใตตอนลาง (องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา, 2556)
เพ่ือทราบความพรอมของสถานศึกษา ความตระหนักและใหความสําคัญในบทบาทของตนท่ีจะสรางเยาวชนอันเปน
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนสมองของชาติใหมีความรูความเขาใจในการเปนประชากรของประชาคมอาเซียน พรอมกับ
การพัฒนาใหมีพ้ืนฐานทางสติปญญาและจิตใจอยางรูเทาทัน รูจักพอเพียง มีภมูคุิมกัน มคีวามสามารถและศักยภาพ     
ในยุคของการแขงขัน เพ่ือปองกันการเสียเปรียบในเวทีนานาชาตทํิาใหเกิดความไดเปรียบท่ีย่ังยืน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารและครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารและครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัด

สงขลาจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ วุฒิการศึกษา และประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัด 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 McClelland (1973) กลาวถึง องคประกอบ 3 ดาน คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความคิดเห็น
เก่ียวกับตนเองเปนเจตคติ คานิยม ความเชื่อมั่นในตน (Self-Concept) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) 
แรงจูงใจ/เจตคติเปนแรงขับจากภายในมุงสูความสําเร็จ (Motivate/Attitude)   
 Klausmeier (1985) กลาวถึง กระบวนการรูคิดของมนุษยวาเร่ิมท่ีการ ใสใจ (Attention) ในการรับรู 
(Perception) การรูคิด (Metacognition) หมายถึงการตระหนักรู (Awareness) เก่ียวกับความรูความสามารถของ
ตน และใชความเขาใจในการรูดังกลาวจัดการควบคุมกระบวนการคิด การทํางานของตนดวยกลวิธี (Strategies) 
ตางๆ อันจะชวยใหการเรียนรูและงานท่ีทํา ประสบความสําเร็จตามท่ีตองการ 
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 จรัส อติวิทยาภรณ (2554) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีความรูและเปนผูนําวิชาการ มีความรู  มีทักษะ 
มีประสบการณดานการบริหารงาน มีความรอบรูทางดานการศึกษา มีความสามารถใชความรูและประสบการณใน
การแกปญหา  มีวิสัยทัศน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝเรียน ใฝรูมุงพัฒนาตนอยูเสมอ และครูตองพัฒนาความรู 
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะสําคัญของครูใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
ขอมูลขาวสารท่ีเกดิขึ้นอยางรวดเร็ว  
 กันตาภา สุทธิอาจ (2556) ศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและความตองการการ-
ชวยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของครูหัวหนากลุมสาระเรียนรูและครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 พบวา การเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ ประสบการณ 
ท่ีตางกันโดยภาพรวมความรูความเขาใจสาระสําคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน  
 สรวิศ ทนุการ (2558) ศึกษาความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาอายุตางกัน
และทํางานในสถานศึกษาท่ีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เฉลียว เถื่อนเภา (2554) ศึกษาการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย
ศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา การจําแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยรวมผูมีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนแตกตางกัน  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารและครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา 

                 ตัวแปรตน                          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 สถานภาพ 
 1.1.1 ผูบริหาร 
 1.1.2  ครู 
 1.2  เพศ 
 1.2.1 ชาย 
 1.2.2 หญิง 
 1.3 อายุ ไดแก 
 1.3.1 21-30 ป 
 1.3.2 31-40 ป 
 1.3.3 41-50 ป 
 1.3.4 51-60 ป  
 1.4 วุฒิการศึกษา 
 1.4.1 ปริญญาตร ี
  1.4.2 สูงกวาปริญญาตร ี
 1.5 ประสบการณการทํางาน 
 1.5.1 นอยกวา 10 ป 
 1.5.2 10 – 20 ป 
 1.5.3 มากกวา 20 ป 
2. ประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัด 
 2.1 เทศบาลนคร 
 2.2  เทศบาลเมือง  
 2.3 เทศบาลตําบล   

 

การเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนของผูบริหารและครูโรงเรียน

เทศบาลจังหวัดสงขลา 
 

1. ความพรอมดานความรู 

  

2. ความพรอมดานทักษะ 

   
3. ความพรอมดานเจตคติ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2555 
จํานวน 621 คน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 51 คนและครู จํานวน 570 คน จากโรงเรียนเทศบาลจํานวน 18 โรงเรียน 
ผูบริหาร เปนอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูรักษาการในตําแหนงท่ีรับผิดชอบงานบริหารโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดสงขลา ครู เปนบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสงขลา 
 กลุมตัวอยาง ใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบตารางของ Krejecie and Morgan (1970) แลวทํา
การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ไดขนาดของกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร จํานวน 47 คนและครู
จํานวน 232 คน ตามตัวแปรประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัด จากน้ันจึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยวิธีเทียบสัดสวน 
(Proportional to size) จําแนกโรงเรียนตามประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัด ไดแก เทศบาลนครจํานวน 10 โรงเรียน 
เปนผูบริหารจํานวน 32 คน และครูจํานวน 183 คน เทศบาลเมือง จํานวน 6 โรงเรียน เปนผูบริหารจํานวน 12 คน และ
ครู จํานวน 36 คน เทศบาลตําบลจํานวน 2 โรงเรียน เปนผูบริหารจํานวน 3 คนและครูจํานวน 13 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
สงขลามาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปลักษณะเปนแบบสํารวจรายการของผูบริหารและครู  จํานวน 2 ขอ 
  ตอนท่ี 2 การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา ลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ฉบับของผูบริหารมจีํานวน 53 ขอ และฉบับของครูมจีํานวน 56 ขอ  
 3.  วิธีการดําเนินเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
สงขลาเพ่ือใชในการขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามการวิจัย จากผูบริหารและครูในโรงเรียนเทศบาล 
  3.2 ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยไปยังโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
สงขลา พรอมแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการเทียบสัดสวนและแนบซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองถึง
ผูวิจัยเพ่ือขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัยทางไปรษณียหรือรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 
  3.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวม ตรวจนับ แบบสอบถามท่ีไดรับและติดตามเก็บแบบสอบถามสวนท่ียังไมครบ 
ดวยตนเองอีกคร้ัง เพ่ือใหไดแบบสอบถามการวิจัยครบท้ังจํานวน 279 ชุด 
 4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมีขั้นตอนดังน้ี 

 4.1 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  4.1.1  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ดานโครงสรางเน้ือหา ภาษา ความเหมาะสมของขอคําถาม โดยการ
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง เกณฑคา IOC ต้ังแต 0.60 ขึ้นไป เพ่ือใหเกิดความเขาใจแกผูตอบแบบสอบถาม
สามารถวัดไดตรงกับเร่ืองท่ีตองการศึกษา ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมีความถูกตองสมบูรณในทุกคําตอบกอนนําไปใช
เก็บขอมูลจริง ซ่ึงแบบสอบถามของผูวิจัยคาความสอดคลองของแบบสอบถามท่ีใชมีคาระหวาง 0.80-1.00 

  4.1.2  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับตัวอยาง
จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับโดยหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha coefficient) 
ตามวิธีการของ Cronbach กําหนดเกณฑคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมท้ังฉบับไมตํ่ากวา 0.80 ซ่ึงแบบสอบถาม
ของผูวิจัยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมท้ังฉบับของผูบริหารมีคา 0.94 และฉบับของครูมีคา 0.97 
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 4.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  4.2.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพและประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัด ใชการวิเคราะหดวย
การหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

  4.2.2 การศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลาท้ัง
ภาพรวมและรายดาน ใชการวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย () และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   4.2.3 เปรียบเทียบการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา
ผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ประสบการณ วุฒิการศึกษา และประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัด ใช
การวิเคราะหดวยวิธี การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 
เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงเปรียบเทียบเปนรายคูโดยวิธีการของ Scheffe’ 
    
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา สรุปผลไดดังนี้ 
 1. การศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลาปรากฏผลดังน้ี 
 ผูบริหาร มคีวามพรอมท้ังดานความรู ดานทักษะ ดานเจตคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.8689) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 1) ดานความรู โดยภาพรวมผูบริหารมคีวามพรอมอยูในระดับมาก ( = 3.7206) ซึ่งขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรูในการวางแผนดานการใชงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ ( = 4.0212) และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความรูภาษาประเทศเพ่ือนบานอาเซียนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ( = 2.7659) 2) ดานทักษะ 
โดยภาพรวมผูบริหารมีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 3.7183) ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนและหองเรียนใหเปนแหลงเรียนรู ( = 4.0212) และขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การรวมวางแผนกําหนดกิจกรรม 
ปฏิทินการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
( = 3.2127) 3) ดานเจตคติโดยภาพรวมผูบริหารมีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.1534) ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การเห็นความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษและสนับสนุนครูและบุคลากรใหเกิดทักษะสามารถสื่อสารได ( = 
4.3404) และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การสามารถมองเห็นเปาหมายท่ีชัดเจนของโรงเรียนในการเตรียมความพรอม
สูประชาคมอาเซียน ( = 3.6704)  
 ครู มีความพรอมท้ังดานความรู ดานความทักษะ ดานความเจตคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(=3.8093) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 1) ดานความรูโดยภาพรวมครูมีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 3.6704) 
ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรูและเขาใจตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ( = 3.8232) และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความรูเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตรอาเซียน (=3.5388 ) 2) ดานทักษะโดยภาพรวมครูมีความพรอม
อยูในระดับมาก ( = 3.7149) ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน/
ทักษะการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเสนอผลงานจากการสรางองคความรู  
( = 3.7845) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การใชภาษาอังกฤษในความรูท่ีเกี่ยวกับอาเซียนแกผูเรียน ( = 3.3620) 
3) ดานเจตคติโดยภาพรวมครูมีความพรอมในระดับมาก ( = 3.9891) ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเห็นความสําคัญ
กับการสื่อสารดวยการพูด การเขียนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนสนใจคนควาหาความรูตามมาตรฐานการเรียนรู 
( = 4.1164) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การเห็นดวยกับนโยบายการศึกษาและแผนการศึกษา/ใหความสําคัญกับการ
วางแผนและการบูรณาการการสอนสาระวิชาอาเซียน (=3.8405) 
 2. การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลาของผูบริหาร
และครู จําแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ประสบการณ วุฒิการศึกษา และประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัดตางกัน 
ไดผลการวิจัย ดังน้ี  
 ผูบริหารท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ และประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัดตางกันมีความพรอมโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน สวนผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมไมแตกตางกันแตเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ความพรอมดานความรูและดานเจตคติมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
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ท่ีระดับ .05 ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอมดานความรูและเจตคติมากกวาผูบริหารท่ีม ี       
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
 ครูท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ และประเภทเทศบาลท่ีโรงเรียนสังกัดตางกันมีความพรอมโดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน สวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
ท่ีระดับ .05 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอมดานทักษะและเจตคติมากกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี 

  
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา 
  ผูบริหารมีการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับมากซ่ึงความพรอมของผูบริหารดานเจตคติมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คาเฉลี่ยดานความรู และคาเฉลี่ยดานทักษะตามลําดับ ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากบุคคลผูทําหนาท่ีบริหาร
สถานศึกษาตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ีความรูและเปนผูนําวิชาการ ความรู ใฝเรียนรูสิ่งใหม ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความ-
รอบรูทันกับยุคสมัยและสถานการณ มุงพัฒนาตนอยูเสมอท้ังมีความสามารถในการบริหารงานทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับ 
จรัส อติวิทยาภรณ (2555) กลาววา ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาควรใหครอบคลุมองคประกอบท้ัง 3 สวน คือ
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ แรงจูงใจ สอดคลองกับ สาคร 
สุขศรีวงศ (2550) กลาววาองคการท่ีสามารถนํากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมจะ
อํานวยประโยชนไดหลายประการ สอดคลองกับ สุรศักด์ิ ปาเฮ (2543) กลาววาผูบริหารตองมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี
สําคัญตองมองกวางไกลอยางตอเน่ืองและพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตองเปนผูมีวิสัยทัศน สามารถกําหนดกลยุทธใน
การบริหารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ  
  ครู การศึกษาความพรอมของครูดานเจตคติ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและคาเฉลี่ย ดานทักษะ ดานความรู
ตามลําดับ ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากครูจะตองมีความรูเน้ือหาสาระของรายวิชารวมถึงเปาหมาย ตามหลักสูตรน้ันๆ       
มีความรูถึงวัฒนธรรมของชาติท่ีครูตองสงเสริมใหกับเด็กนักเรียน ครูตองมีความสามารถในวิชาชีพ ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู ความรูในสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และมีความชํานาญในการถายทอดแกผูเรียน การจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูเพ่ือนําไปสูกระบวนการคิดและสรางองคความรู สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 
(2557) กลาววา การสอนในยุคน้ีเปนลักษณะ ของการถายทอดความรู ความคิดความเชื่อ ทักษะและเจตคติ สอดคลองกับ
ตอตระกูล บุญปลูก (2557) พบวาครูใช เทคนิคและวิธีสอน ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู และครูใชการวิจัย สื่อ 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ ราตรี สีงาม (2555) พบวาการเตรียมความพรอมดานการ
จัดการเรียนรู ครู บุคลากรเล็งเห็นความสําคัญเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียน สอดคลองกับเฉลียว เถื่อนเภา (2554) พบวาโรงเรียนจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา
เปนรายวิชาเพ่ิมเติม ครูมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนและสรางความตระหนักในการจัดการศึกษา
อาเซียนศึกษา  
 2. การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลาของผูบริหาร
และครู จําแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ประสบการณ วุฒิการศึกษา และประเภทของโรงเรียนเทศบาลท่ีสังกัด  
  2.1 ความพรอมของผูบริหารและครูท่ีเพศ อายุ ประสบการณ ประเภทของโรงเรียนเทศบาลท่ีสังกัด
แตกตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับ กันตาภา สุทธิอาจ (2556) พบวา
การเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ ประสบการณ ท่ีตางกันโดยภาพรวม
ความรูความเขาใจสาระสําคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ สรวิศ ทนุการ
(2558) พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาอายุตางกันและทํางานในสถานศึกษาท่ี
ขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารและครูมีการรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุม อบรม สัมมนา ตามนโยบายเพ่ือ
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับเดียวกัน ปจจุบันเปน
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ยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี ผูบริหารและครูสามารถแสวงหาความรูไดอยางเทาเทียมกันอีกทั้งความตระหนัก
ในภาระหนาท่ีและการเล็งห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเปนไปอยางรวดเร็วทําให ย่ิงตองพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพ่ือใหปฏิบัติงานไดอยางประสบผลสาํเร็จ สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2553) กลาววา 
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนเพ่ือสรางความรูความเขาใจและความตระหนักใน
ความเปนมา ความสําคัญและทิศทางของความรวมมือในภูมิภาคโดยจัดสรรผูมีความรูเผยแพรใหความรู ท้ังในระดับ
ผูเรียน ครู ภาครัฐ และเอกชน สงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีโอกาสเปนผูนําในการสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภาษาและความแตกตางทางวัฒนธรรม สอดคลองกับสุรศักด์ิ ปาเฮ (2543) กลาววา ผูบริหารตองมอง
กวางไกลอยางตอเน่ือง และพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตองเปนผูมีวิสัยทัศน สามารถกําหนดกลยุทธในการบริหารไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ สอดคลองกับสุพล วังสินธ (2537) กลาววาผูบริหารตองมีทักษะความสามารถขั้น
พ้ืนฐาน มีความคิดสรางสรรคลึกซ้ึง การมีความรูสึกไว  การมองการณไกล การเปลี่ยนแปลงได การมุงมั่น และการอดทน  
 2.2 การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลาของ
ผูบริหารและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
  ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานจะเห็น
ไดวา ดานความรูและดานเจตคติ ผูบริหารมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเปน
เชนน้ีเน่ืองจากผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงกวามีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมากกวา เพราะไดรับการอบรม 
การเรียนรู และการรับรูขาวสารจากการติดตามการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความพรอมอยูเสมอ จึงทําใหมีความรูและ
ความตระหนักท่ีตางกัน สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลาววา (2553) กลาววา การศึกษามี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนเพ่ือสรางความรูความเขาใจและความตระหนักในความเปนมา 
ความสําคัญและทิศทางของความรวมมือในภูมิภาค โดยจัดสรรผูมีความรูเผยแพรใหความรู ท้ังในระดับผูเรียน ครู 
ภาครัฐ และเอกชน สงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีโอกาสเปนผูนําในการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษา
และความแตกตางทางวัฒนธรรม เชนเดียวกับ จรัส อติวิทยาภรณ (2554) ไดกลาวถึงหลักความรูในการบริหารวา  
ทุกคนท่ีเขามาในองคกรจําเปนตองมีความรูท่ีเหมาะสมกับตําแหนงท่ีไดรับ การศึกษาหาความรูอาจเปนท้ังความรูใน
ระบบการศึกษา และการศึกษาดวยตนเอง โดยการเขารับการฝกอบรมและพัฒนา 
  ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพรอมโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานทักษะ และดานเจตคติ ครูมีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความพรอมดานทักษะและเจตคติมากกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สวนดานความรูครูมีความพรอมไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากครูทํางานในดานการสอนการไดรับ
ความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีเหมือนกัน จึงไมมีความแตกตางทางความรู สําหรับความพรอมดานทักษะและดาน
เจตคติของครูน้ัน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะไดรับฝกฝนใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานดานการจัดการ
เรียนสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับอาเซียนมากกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี อีกท้ังยังมี
ความสามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงและปรับทัศนะเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไดเร็วกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สอดคลองกับ Alport (1972 อางอิงใน ณัชชา สิทธิไพศาล, 2550) ท่ีกลาววา ทัศนคติเปนสภาวะความพรอม
ทางจิต ซ่ึงเกิดจากประสบการณท่ีเปนตัวกําหนดทิศทางการตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเรา หรือสถานการณท่ี
เก่ียวของ เชนเดียวกับ Katz (1960) ท่ีกลาววา ทัศนคติทําหนาท่ีเปนกลไกเพ่ือการปรับตัว (Adjustment) โดยแต
ละบุคคลจะอาศัยทัศนคติเปนเคร่ืองยึดถือสําหรับการปรับพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางท่ีจะกอใหเกิดประโยชน
แกตนสูงสุดและใหมีผลเสียนอยท่ีสุด 
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ขอเสนอแนะและการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
1. ขอเสนอแนะ 

 1.1 ผูบริหารและครู ควรทบทวนความรู ทักษะ และเจตคติของตนเสมอเพ่ือใหเกิดแนวคิดการพัฒนาและ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหกับสถานศึกษาและผูเรียน ซ่ึงตองรวมกันวางแผนการปฏิบัติงานและทบทวนอยางสม่ําเสมอใหทัน
กับสถานการณท่ีเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเปน
ประชาคมอาเซียนอยางแทจริง 
 1.2 ผูบริหารตองสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มท่ีท้ังควรมีการกํากับ ติดตามการ-
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาเซียน หลังจากมีการอบรมพัฒนาครูผูสอน เพ่ือใหครูสามารถนําความรูไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.3 ผูบริหารและครูของโรงเรียนเทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมรวมกันเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ระหวางโรงเรียน ท้ังผูบริหาร ครู และผูเรียน ซ่ึงจะทําใหมีการชวยกันแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
อาเซียนไปพรอมกัน 
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