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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดานการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ประชากรที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารและคณะครูของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  34  และโรงเรียนแมคือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1        
รวมทั้งสิ้นจํานวน 72 คน ในปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก 
วเิคราะหขอมลูโดยใชความถี ่รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเนือ้หา   ผลการวจิยัพบวา 
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งมีจํานวน 7 ดาน ไดแก (1) ดานการเตรียมความพรอมของ                  
สถานศึกษา (2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (3) ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  (4) ดานการดําเนิน
การบริหารหลักสูตร (5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล  (6) ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถาน
ศกึษา  และ (7) ดานการปรับปรงุพฒันากระบวนการบริหารจัดการหลักสตูรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  โดยรวมและรายดาน ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวามี         
การดําเนินการในระดับปานกลาง สวนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา  ดานทักษะภาษามี      
การดําเนินการนอยกวาดานทักษะเทคโนโลยี เน่ืองจากดานทักษะภาษามีปญหาการขาดแคลนงบประมาณใน          
การสรรหาบคุลากร และบคุลากรยังขาดโอกาสในการฝกทกัษะภาษาประจาํชาตขิองประเทศในกลุมอาเซยีน รวมไปถงึ
ทัศนคติดานลบตอประเทศในกลุมอาเซียน

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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คําสําคัญ
  การเตรียมความพรอม    ประชาคมอาเซียน     การพัฒนาหลักสูตร    โรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน 

Abstract
  This research aimed to investigate the readiness preparation for ASEAN Community concerning 
the curriculum development in the schools of the Spirit of ASEAN Project in District, Chiang Mai Province. 
The population used in this study comprised administrators and teachers of Doi Saket Wittayakom School 
under Chiang Mai Secondary Educational Service Area 34 and those of Mae Kue Wittaya School under 
Chiang Mai Primary Educational Service Area 1.  There were totally 72 people in the academic year 2014.  
The tools used in this study were questionnaires and in-depth interviews. The data were analyzed through 
frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.  The findings were as follows : 
the readiness preparation for ASEAN Community concerning the curriculum development in the schools 
of the Spirit of ASEAN Project in District, Chiang Mai Province comprised 7 aspects including (1) the 
school readiness preparation (2) the school curriculum preparation (3) the curriculum implementation 
planning (4) the curriculum administration (5) the supervision, monitoring and evaluation (6) the school 
performance conclusion and (7) the development of curriculum administration process in the schools of 
the Spirit of ASEAN Project in District, Chiang Mai Province showing that according to both of the overall 
and each aspect of performances, the respondents agreed that they were performed at moderate level.  
According to the readiness preparation for ASEAN Community, it was found that the language skills were 
performed less than technological skills because language skills lacked the budget for recruiting the staff.  
In addition, the staff had not any opportunities to practice the national language skills of the ASEAN countries 
and including negative attitudes towards the ASEAN countries.  

Keywords
  Readiness Preparation, ASEAN Community, Curriculum Development,The Schools of the Spirit 
of ASEAN Project 

บทนํา  
  การรวมตวัของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทัง้ 10 ประเทศ มเีปาหมายเพ่ือเสริมสรางขดีความสามารถ
ในการแขงขันระดับโลกใหสูงขึ้น มีเครือขายการผลิตของภูมิภาคที่เขมแข็ง สงเสริมใหอาเซียนเปนศูนยกลางการคา
ภายในภูมิภาค เพื่อสรางอํานาจตอรองกับประเทศอื่น ๆ   ที่กําลังมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เชน   จีน 
และอนิเดีย เปนตน  และเพือ่ใหสภาพความเปนอยูและวถิชีวีติของประชากรอาเซียนดีขึน้  มกีฎระเบียบ ธรรมาภบิาล



170
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

ดีขึ้น และขจัดความแตกตางระหวางกันทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับ
ปญหาใหม ๆ  ระดับโลกที่สงผลกระทบตอภูมิภาค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, 1)   
  การศึกษาเปนเคร่ืองมือสาํคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะตอบสนองการสรางประชาคม      อาเซียน 
ดงัน้ันกระทรวงศึกษาธกิารจึงมนีโยบาย ยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตรและแผนปฏบิตักิารเพือ่รอง  รบัการเปนประชาคม
อาเซยีน และเพ่ือเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน ควรมกีารพฒันาหลกัสตูรทีเ่นนอาเซยีนและเพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายนั้น สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการเรียนรูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทั้งระบบ โดยบูรณาการ
ในทุกดานไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
โดยใหทุกคนมีสวนรวม ซึ่งนอกจากสถานศึกษาแลว ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
เตรียมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนไดเปนอยางดี คือ หนวยงานตนสังกัด ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง     
ภาครัฐและภาคเอกชน และสถานศึกษาควรกําหนดนโยบายที่สอดรับกับบริบทของโรงเรียนในโครงการพัฒนา               
สูประชาคมอาเซียน โดยผูบริหารในฐานะเปนผูนําองคกรตองสามารถดึงบุคลากรในโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ  
เขามีมาสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรที่เนนอาเซียน มีการพัฒนาสงเสริมครูในดานตาง ๆ  สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรูที่เนนอาเซียน และมีการกํากับ นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร             
ที่เนนอาเซียนอยางตอเน่ือง โดยมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานรองรอย (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการ                
และมาตรฐานการศึกษา, 2553, 30)   
  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, 11) ยังไดดําเนินโครงการพัฒนา             
สูประชาคมอาเซียนเพ่ือเตรียมเยาวชนไทยใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถ
ติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน โดยพัฒนาโรงเรียนประถม
ศกึษาและมธัยมศกึษาจากทกุภูมภิาค  จาํนวน 54 โรงเรียนแบงเปน 2 รปูแบบ ไดแก โรงเรียน Sister School จาํนวน 30 
โรงเรียนซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและมีศูนยอาเซียน เนนการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาประเทศในอาเซียน 9  ประเทศ คือ เวียดนาม ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย) รวมทั้งพหุวัฒนธรรม โดยเปนโรงเรียนที่ไมอยูติดกับ
ชายแดน และโรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน    
และมีศูนยอาเซียนศึกษา เนนการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา  (เชน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย)          
รวมทั้งพหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยีโดยเปนโรงเรียนที่อยูติดกับชายแดน
  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมและโรงเรียนแมคือวิทยาไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนในโครงการพัฒนา          
สูประชาคมอาเซียน Sister School ซึ่งมีเพียง 2 โรงเรียนเทานั้นในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนโรงเรียนที่มีความ
พรอมและมีความเขมแข็งในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเทคโนโลยีและการ
สือ่สาร (ICT) จากการท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียน Sister School นัน้ ทางโรงเรียนไดรับนโยบายจากกระทรวง
ศกึษาธิการ สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, 17) ใหจดัต้ังศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรูสาํหรับ
นักเรียน ครู ประชาชน  จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมสรางความตระหนักรูให
บริการแกสถานศึกษาเครือขายโรงเรียนละ 9 แหง พัฒนาการเรียนรูอาเซียนศึกษา และประสานสัมพันธกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ไมมีชายแดนติดกับประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแก ประเทศเวียดนาม สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย  
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และบรูไน และยังมีการกําหนดใหพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียนซ่ึงเปนหัวใจสําคัญและถือเปนกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโดยท่ีสามารถนําหลักสูตรดังกลาวไปใช
เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนและความรูอยางเต็มที่   
  จากการสมัภาษณ ประภากร วงศนาง หวัหนาศนูยอาเซยีนศึกษา โรงเรยีนดอยสะเก็ดวทิยาคม (2557) เกีย่วกบั
การพัฒนาหลักสูตรที่เนนอาเซียน พบวา ถึงแมโรงเรียนจะไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนในโครงการพัฒนา              
สูประชาคมอาเซียน โดยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เปนเวลา 4 ป แตกลับพบวา นกัเรียนมีทกัษะการส่ือสารไดเฉพาะคาํทักทายหรือประโยคพ้ืนฐาน แตไมสามารถส่ือสาร
ภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียนได และสถานศึกษายังขาดหองปฏิบัติการท่ีมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และหลากหลาย เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวามี
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  อยางไร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผน
สงเสรมิการเตรียมความพรอมเขาสู ประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตอไป
 
วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
             ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้โรงเรยีนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซยีน ไดแก โรงเรยีนดอยสะเก็ด
วทิยาคมและโรงเรียนแมคอืวทิยา ประกอบดวย ผูบรหิารและคณะครขูองโรงเรยีนดอยสะเก็ดวทิยาคม สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนแมคือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 จํานวน 72 คน ในปการศึกษา 2557

  2. ขอบเขตดานเนื้อหา
               การวจิยัครัง้นี ้ไดศกึษาเนือ้หาใน 2 ประเด็น ดงันี ้1) การเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 2 ดาน 
ดังนี้ (1) ดานทักษะภาษา และ (2) ดานทักษะเทคโนโลยี  และ  2)  การพัฒนาหลักสูตร โดยยึดกรอบแนวคิดและหลัก
การตามแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2548, 7-12) จํานวน 7 ดาน ดังนี้ (1)     
ดานการเตรยีมความพรอมของสถานศกึษา  (2) ดานการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา  (3) ดานการวางแผนดาํเนนิการ
ใชหลักสูตร  (4) ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล   (6) ดานการ
สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  และ (7) ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร               
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
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  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      3.1 แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพของ      
ผูตอบ แบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน ใน 2 ประเด็น คือ ดานทักษะภาษา และดาน ทักษะเทคโนโลยี   และคําถามเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบแนวคิดและหลกัการตามแนวทางการจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2548, 
7-12)  จํานวน 7 ดาน  
  การตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนโดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาว มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยไดคา 
IOC ตั้งแต 0.67-1.00   จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จํานวน 30 คน  แลวนําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อ
มั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9857  และผูทดลองตอบ
แบบสอบถามทุกคน มีความเขาใจทางดานภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
        3.2  การสัมภาษณเชิงลึก  เปนแนวคําถามเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน        
ดานการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามของการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 7 ดาน มาสรางแนวคําถาม จากนั้นไดเสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมทางดานภาษาและรูปแบบคําถาม แลวจึงนําไปสัมภาษณ โดยการจดบันทึก และ
การบันทึกเทป เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมและเปดโอกาสใหผูพูดใหขอมูลในประเด็นที่ตองการศึกษาใหมากที่สุด
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
     4.1 แบบสอบถาม   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนแมคือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 -  20 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 72  ฉบับ     
ไดแบบสอบถามคืน คิดเปนรอยละ 100   จากนั้นผูวิจัยไดตรวจสอบ พบวา แบบสอบถามทั้ง 2 ตอนมี ความสมบูรณ
ทุกฉบับ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
   4.2  การสมัภาษณเชงิลกึ  ผูวิจยัทาํการสมัภาษณหวัหนางานบรหิารงานวิชาการ จาํนวน 1 คน  หวัหนา
งานหลักสูตร  จํานวน 1 คน หัวหนาศูนยอาเซียนศึกษา จํานวน 2 คน และเจาหนาที่ศูนยอาเซียนศึกษา จํานวน 1 คน 
รวม ทั้งสิ้นจํานวน 5 คน โดยนัดหมายเปนรายบุคคล เริ่มทําการสัมภาษณ ระหวางวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2557  เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
  5. การวิเคราะหขอมูล 
            5.1 แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย 
           5.2 การสมัภาษณเชงิลกึ ผูวจิยัไดขอมลูจากการจดบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียงเก่ียวกับการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน    
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อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จากนั้นนําขอมูลมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดเปนหมวดหมู สรุปเปนขอ
คนพบตามประเด็น และนําเสนอขอมูลเปนความเรียง

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
   1.1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
         สวนใหญมตีาํแหนงเปนขาราชการคร ูจาํนวน 54 คน คดิเปนรอยละ 75.00  โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีประสบการณการปฏิบัติงานหรือราชการ 21 ปขึ้นไป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 62.50  และผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
19.44
   1.2  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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(N = 72) 
1  3.01 1.09  
2  3.28 1.10  
3  3.28 1.05  
4  3.25 1.01  
5     2.88 1.11  
6  3.02 1.13  

 
 

3.14 1.12  

  3.12 1.09  

 

ตารางที่ 1  

การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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ตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลี่ยในการดําเนินการสูงสุดและตํ่าสุดในการพัฒนาหลักสูตรดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี 
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1.  
1)  3.54 0.87  
2)     2.37 1.25  
2.  
1)  3.40 0.99  
2)  2.74 1.17  
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3.40 0.94  

2)  3.06 1.22  
 2.  

1)  3.49 0.99  

2)  3.29 1.11  
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1) 
 

3.33 1.15  

2) 
 

3.01 1.00  

2.   
1)  3.53 0.96  
2)  3.44 1.01  
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2)  3.42 0.90  
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1)  2.92 1.17  
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2.85 1.11  

 
1.  
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3.01 1.16  

2) 
 

2.85 1.08  

2.  
1) 

 
3.18 1.15  

2) 
 

3.08 1.16  

ตารางที่ 2 
แสดงคาเฉลี่ยในการดําเนินการสูงสุดและตํ่าสุดในการพัฒนาหลักสูตรดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี  (ตอ)
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3.25 1.07  

N = 72 
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  จากตารางที่ 1 และ 2 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรโดยรวมและ
รายดาน พบวา มีการดําเนินการปานกลาง โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยดังนี้ ดานการวางแผนดําเนินการ      
ใชหลักสูตร ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร               
ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการสรุปผลการดําเนินงาน       
ของสถานศึกษา และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล นอกจากนี้พบวาการเตรียมความพรอมในดาน
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา พบวา การจัดอบรมการฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ียสูงสุด  
การสนับสนุนทุนการศึกษาใหครูเรียนภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
  2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ
       2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  พบวา  (1) ดานทักษะภาษา ครูไมมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน เน่ืองจากสถานศึกษานํางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไปจางครู          
ชาวตางชาติหรือครูไทยที่มีทักษะการสื่อสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน จึงทําใหไมมีงบประมาณ
ในการสนบัสนนุทนุการศกึษาใหครเูรยีนภาษาประจาํชาตขิองประเทศในกลุมอาเซยีน (2) ดานทกัษะเทคโนโลยี หนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาขาดการสงเสริมการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางครูอยางตอเนื่อง    
   2.2 ดานการจดัทาํหลักสตูรสถานศึกษา  พบวา (1) ดานทกัษะภาษา มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการเร่ืองตาง ๆ  จํานวนมากมาย ทําใหไมสามารถนําทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาประจําชาติ              
ของประเทศในกลุมอาเซียนมาสอดแทรกเขากับรายวิชาตาง ๆ ไดอีก (2) ดานทักษะเทคโนโลยี  ครูบางสวนยังขาด
ความรูความสามารถและมีปญหาเรื่องเวลาในการจัดทําหลักสูตรที่สอดแทรกทักษะการใชเทคโนโลยี   

ตารางที่ 2 
แสดงคาเฉลี่ยในการดําเนินการสูงสุดและตํ่าสุดในการพัฒนาหลักสูตรดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี  (ตอ)
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   2.3 ดานการวางแผนดําเนนิการใชหลกัสตูร พบวา (1) ดานทกัษะภาษา หนงัสอืบทเรียน และสือ่ทีเ่กีย่วกบั
ภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีวางจําหนายตามทองตลาดไมมีความหลากหลาย (2) ดานทักษะ
เทคโนโลยี สถานศกึษาใหความสาํคัญในการจัดหาสือ่เทคโนโลยเีพ่ือนํามาใชในกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยมกีาร
จัดสรรงบประมาณท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตอยาง         
ตอเน่ืองสําหรับการคนควาสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แตเนื่องจากครูมีภาระงานจํานวนมาก ทําใหขาดการวางแผนการ       
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะเทคโนโลยีหรือจัดหาสื่อเทคโนโลยี 
   2.4 ดานการดาํเนนิการบรหิารหลักสตูร พบวา (1)  ดานทักษะภาษา นกัเรียนมทีศันคติทีไ่มดตีอประเทศ
ในกลุมอาเซียน (2) ดานทักษะเทคโนโลยี มีสื่อเทคโนโลยีที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเพียงพอ  
   2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล พบวา (1) ดานทักษะภาษา ครูที่มีทักษะการสื่อสาร
ทางดานภาษาประจาํชาติของประเทศในกลุมอาเซยีนท่ีสามารถดาํเนนิการนเิทศและประเมนิผลมนีอย  (2) ดานทกัษะ
เทคโนโลยี ขาดการดาํเนนิการและการติดตามนเิทศจากเพ่ือนรวมงาน ผูบรหิาร ศกึษานเิทศก และหนวยงานตนสงักดั 
   2.6  ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา พบวา (1) ดานทักษะภาษา ครูขาดการสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกทักษะภาษา เน่ืองจากคิดวาการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดแทรกทักษะภาษาเปนหนาที่ของครูที่สอนภาษาตางประเทศ (2) ดานทักษะเทคโนโลยี มีการสรุปผล
การดําเนินงานที่ไมตอเนื่อง 
   2.7  ดานการปรับปรุงพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร พบวา (1) ดานทกัษะภาษา ขาดการนาํ
ขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนา เนื่องจากการรายงานสรุปผลการดําเนินงานไมมีความตอเนื่อง (2) ดานทักษะ
เทคโนโลยี ขาดงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการวิจัยเร่ืองการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ 2 
ประเด็น คือ ดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  1. ดานทักษะภาษา แบงออกเปน 2 ประเด็น
       1.1.  ผลการวิจัยพบวา จัดอบรมการฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ียสูงสุด ซึ่งสะทอน          
ใหเห็นวาสถานศึกษาเห็นความสําคัญในดานการบริหารงานบุคคลท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษ เพื่อใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกภาษาอังกฤษได ซึ่งสอดคลองกับมุกดาวรรณ       
รักสัตยมั่น (2555) ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมของฝายวิชาการเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน และไดเสนอ
แนะวาทุกสวนงานของฝายวิชาการมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคม
อาเซยีน โดยเฉพาะในเร่ืองของดานหลกัสตูรและการใชภาษา องักฤษในการพฒันาผูเรยีนใหสามารถใชภาษาองักฤษ
ไดมากขึ้น
     1.2  ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทุนการศึกษาใหครูเรียนภาษาประจําชาติของประเทศในกลุม
อาเซียนมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่พบวา ครูสวนใหญไมไดรับการอบรมฝกทักษะ           
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การสื่อสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน เพราะสถานศึกษานํางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปจาง
ครูชาวตางชาติหรือครไูทยท่ีมทีกัษะการส่ือสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน จงึทําใหไมมงีบประมาณ
ในการสนับสนุน ทุนการศึกษาใหครูเรียนภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน    ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 (2556) ไดศึกษาเรื่อง การติดตามการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการท่ี 4 และ 5 พบวา ปญหาอุปสรรคท่ีมมีากท่ีสดุ ไดแก ขาดครสูอนภาษา
ของประเทศอาเซียน ขาดแคลนส่ือที่ทันสมัย/วัสดุอุปกรณ/เอกสารความรูในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียม    
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน นักเรียนขาดการสื่อสารภาษาของประเทศอาเซียน
  2. ดานทักษะเทคโนโลยี แบงออกเปน 2 ประเด็น
    2.1 ผลการวิจัยพบวา จัดหาสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
การดําเนนิการมาก ทัง้นีอ้าจมสีาเหตุมาจากผลการสัมภาษณเชงิลกึทีพ่บวา สถานศึกษาใหความสําคญัในการจัดหา
สือ่เทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณท่ีมคีวามเหมาะสม ซึง่รวมไปถึง
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตอยางตอเน่ือง สําหรับการคนควาส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ                   
ซึ่งสะทอนใหเห็นวา สถานศึกษานอกจากใหความสําคัญในการสงเสริมงบประมาณการบริหารงานวิชาการแลว          
ยังใหความสําคัญครอบคลุมถึงส่ือเทคโนโลยี เพ่ือใหครูสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับนพดล  สุตันติวณิชยกุล (2554) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยี
ของสถานศกึษาอาชวีศกึษาไทย เพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และไดเสนอแนะวา ควรเพิม่คณุภาพ
ของแรงงานฝมือดวยการสนับสนุนอุปกรณครุภัณฑ และหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้นในทุกสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพครู-อาจารยในดานการใช ICT  ดานการคนควาหาความรูจาก Internet
   2.2 ผลการวิจัยพบวา สรางเครือขายแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางครูจากประเทศในกลุมอาเซียน       
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด โดยมีการดําเนินการปานกลาง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากผลการสัมภาษณเชิงลึกที่พบวา หนวยงาน
ตนสังกัด และสถานศึกษาขาดการสงเสริมการสรางเครือขายแลกเปล่ียนองคความรูระหวางครูอยางตอเน่ือง                  
ซ่ึงสอดคลองกับนพดล  สุตันติวณิชยกุล (2554) ไดวิจัย เรื่องการศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไทย เพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ     
กับบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากยิ่งขึ้น
 
สรุป
  ผลการวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของ โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ทั้ง 7 ดาน  ไดแก  (1) ดานการเตรียมความ
พรอมของสถานศึกษา (2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (3) ดานการวางแผน ดําเนินการใชหลักสูตร   (4)       
ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล  (6) ดานการสรุปผลการ    
ดําเนินงานของสถานศึกษา  และ (7) ดานการปรับปรุงพัฒนา พบวา ยังมีการดําเนินการดานการพัฒนาหลักสูตร  
โดยรวมและรายดานในระดับปานกลาง สวนการเตรียมความพรอม ดานทักษะภาษามีการดําเนินการนอยกวา         
ดานทักษะเทคโนโลยี และพบวาครูสวนใหญยังขาดโอกาสในการ ฝกทักษะภาษาประจําชาติของประเทศ                         
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ในกลุมอาเซยีน รวมทัง้หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาขาดการสงเสรมิการสรางเครอืขายแลกเปล่ียนองคความรู    
ในดานเทคโนโลยีระหวางครูอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการวางแผนสงเสริมการเตรียม               
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้
  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
    1. ดานทักษะภาษา ควรจัดสงครูไปอบรมทักษะการส่ือสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน     
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
    2. ดานทักษะเทคโนโลยี ทางกระทรวงศึกษาธิการควรสรางเครือขายใหมกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ครูทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซยีนอยางตอเนื่อง

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   
    1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานดานทักษะการสือ่สารภาษาประจําชาติของประเทศใน
กลุมอาเซียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
  2. ควรศึกษาเร่ืองการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูของครูในโรงเรียนโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
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