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การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขวัญใจ โพธิท์ องนาค1*และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อ
พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในขั้นนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับจิตสํานึกความ
เป็นประชาคมอาเซียน ผนวกกับแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป ผลที่ได้
คือ ตัวแปรจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน นํามาสร้างเป็นกระทงคําถามแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้องค์ประกอบเพื่อการสร้างแบบวัด
จิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัย
นําประเด็นมาสร้างแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ตรวจคุณภาพแล้วเพื่อรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85 และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนรวม 3311โรงเรียน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก1ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดจิตสํานึก
ความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) การเตรียมพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคม
อาเซียน มีค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 18.741(2) การเข้าใจ ยอมรับ1และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน เท่ากับ 14.911(3) การเป็นสมาชิกที่ดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ 13.87 และ (4) การนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 10.95 และ 2) การ
พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องรายข้อ มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ในช่วง 0.6 – 1.0 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่า
อํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.54 – 0.87 และตัวบ่งชี้ของแบบวัดมีความเป็นปรนัย นอกจากนี้แบบวัดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ
ว่ามีคุณภาพสามารถวัดได้ตามสภาพจริง
คําสําคัญ: แบบวัดจิตสํานึก, ประชาคมอาเซียน
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The Development of Consciousness Test of ASEAN Community
for School Administrators
Kwanjai Phothongnak1* and Prasert Intarak2
Abstract
The research objectives were to 1) determine the factors of consciousness of ASEAN community
2) develop consciousness test of ASEAN community for school administrators under the Office of Basic
Education Commission. The research was comprised of 3 procedures. The first procedure was to find
out the relevant variables in the research based on consciousness test of ASEAN community for school
administrators from document study, literature review through the method of documentary analysis
plus interview of expertise until getting variables of consciousness of ASEAN community to further
develop questions items for consciousness test of ASEAN community for school administrators. The
second procedure was to determine factors and their indicators for development of consciousness test
of ASEAN community for school administrators as well as to make the assessment of research
instrument. Then, the checked instrument was brought to prepare as questionnaire for try-out from
sample by which the reliability of questionnaire at 0.85 was obtained. The data collection was made by
the researcher from the sample of 331 secondary schools under the Office of Basic Education
Commission. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, and Exploratory Factor Analysis with Principal Component Analysis. The third
procedure was to develop consciousness test of ASEAN community for school administrators. The
findings of this research were found as follows; 1) the consciousness test of ASEAN community for
school administrators was comprised of 4 factors namely (1) preparedness of personnel for ASEAN
community at 18.74% of variance, (2) understanding, acknowledgment and mutual benefit at 13.87 of
variance, (3) good membership with adaptable mind to changes at 13.87 of variance, and (4) efficient
implementation at 10.95% of variance. And 2) the development of consciousness test of ASEAN
community for school administrators contained Index of Item-Objective Congruence in range 0.6 – 1.0
, reliability at 0.98, and discrimination in range 0.54 – 0.87. In addition, indicators were objective and
the aforesaid consciousness test was acceptable for authentic measurement.
Keywords: consciousness test, ASEAN community
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1. บทนํา
การเตรี ยมความพร้ อมของประเทศไทยเพื่ อเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะการเตรียม
ความพร้อมของประชาชนในด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
(A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community)
ได้กําหนดให้การศึกษาถือเป็นรากฐานสําคัญในการสร้าง
ประชาคมอาเซี ย น โดยถื อ ว่ า การพั ฒ นามนุ ษ ย์ เ ป็ น
เป้าหมายสําคัญอันดับแรก จึงกําหนดให้มีการดําเนินงาน
ด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ
ผู้คนในภูมิภาค ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาประชากรในประชาคมให้มีคุณภาพที่จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม [1]
จากการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณ 25561สําหรับ
โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา (โครงการพัฒนาประชาคมสู่
อาเซียน Spirit of ASEAN) ในเขตตรวจราชการที่161
ปัญหาที่พบ คือครูและบุคลากรขาดความตระหนักในการ
เรี ยนรู้ เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมสู่ อาเซี ยน [2] ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาจึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรให้เห็นความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องแรงงาน การโยกย้ายแรงงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สําหรับประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาอยู่มาก จึงควรเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กไทยโดยเฉพาะด้านการ ศึกษาซึ่ง
เป็นกลไกสําคัญเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีทิศทาง
ดังนั้น การเตรียมความพร้อม การสร้างจิตสํานึกแก่
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะ
พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจที่ จะสร้ างแบบวั ดจิ ตสํ านึ กความเป็ นประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเป็น สิ่งที่
สํ า คั ญ มาก เพราะหากมี แ บบวั ด ที่ มี คุ ณ ภาพจะเป็ น
ประโยชน์ในการประเมินจิตสํานึก การทราบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษานั้นมีจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนอยู่
ในระดับใด จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะ
นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

_18(198-206)22.indd 200

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบจิตสํานึกความเป็น
ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 องค์ประกอบจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนเป็นพหุองค์ประกอบ
3.2 แบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน
ของผู้ บ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นแบบวั ดความเที่ ย งตรง
ความเชื่ อ มั่ น อํ า นาจจํ า แนก และความเป็ น ปรนั ย
สามารถวัดได้ตรงตามสภาพจริง
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา
สังกัด สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 2,361 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified
Random Sampling) จากประชากร การกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) [3] ซึ่ง
มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จึงได้กลุ่มตัวอย่างมา จํานวน 331
โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา คือ จิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้
5.1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน
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ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปวรรณกรรมโดย
ใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และ
จากการนํ าแบบสั มภาษณ์
แบบไม่ มี โครงสร้ าง
(unstructured interview) ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
5.2 การกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้องค์ประกอบ
โดยการนําแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีข้อคําถาม จํานวน 102 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่ าน วิเคราะห์ ดั ชนี ความสอดคล้ องรายข้ อ
และนําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) จํานวน
30 โรงเรียน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) [4] ได้ค่าความเชื่อมั่น
0.85จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
331 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
จํานวน 331 คน แล้วนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้องค์ประกอบเพื่อการสร้างแบบวัด ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ EFA จึงได้แบบวัดที่มี 4 องค์ประกอบ มีข้อ
คําถามจํานวน 47 ข้อ
5.3 การพัฒนาคุณภาพแบบวัดจิตสํานึกความเป็น
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้นํา
แบบวัด ที่มี 4 องค์ประกอบ จํานวน 47 ข้อ ตรวจสอบ
หาคุณภาพจากการนําไปใช้จริงกับผู้อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 32 คน ผลที่ได้รับ คือ แบบวัดมีค่าความ
เที่ยงตรงอยู่ในช่วง 0.6 – 1.0 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.98 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.54 – 0.87 และมี
ความเป็นปรนัย คือ การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
เข้ าใจง่ าย รั ดกุ ม อ่ านแล้ วมี ความเข้ าใจตรงกั น และ
ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกคนยอมรับแบบวัดดังกล่าวว่า มี
คุณภาพสามารถวัดได้ตามสภาพจริง
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า องค์ประกอบจิตสํานึก
ความเป็นประชาคมอาเซียนมี 4 องค์ประกอบ สามารถ
แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบแบบวัด
องค์ประกอบ
1) การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่
ประชาคมอาเซียน
2) การเข้าใจ ยอมรับ และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
3) การเป็นสมาชิกที่ดีและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
4) การนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนตัวแปร
ที่สังเกตได้
19
8
12
8

จากตารางที่ 1 พบว่าแต่ละองค์ประกอบจะประกอบ
ด้วยจํานวนตัวแปรที่สังเกตได้แตกต่างกัน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน
19 ตัวแปร ได้แก่ 1) สามารถบริหารจัดการให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมแข่งขัน 2)
สามารถบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด แรงงานใน
ระดับชาติและภูมิภาค 3) สามารถบริหารจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสําคัญ 4) สามารถ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานที่จะส่งเสริมให้
ผู้เรี ยนพร้อมแข่ งขัน 5) วางแผนพัฒนาครู ให้ มี ความ
ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6) บริหารจัดการให้ครูมีความรู้ในการวัดผลและประเมิน
ผลตามสภาพจริงตามการจัดการเรียนรู้ 7) บริหารจัดการ
การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการจัด การเรียนการสอน
8) ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 9) สามารถพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนนักศึกษาและครูใน
อาเซียน 10) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ในจั ด การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นพร้ อ มแข่ ง ขั น 11)
สามารถบริ หารจั ดการศึ กษาให้ ผู้ เรี ยนมี ความรู้ เ รื่ อ ง
วิชาชีพและมีอาชีพพอตัวสามารถปฏิบัติได้เพื่อผู้เรียน
พร้อมแข่งขัน 12) สามารถพัฒนามาตรฐานและการจัด
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การศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม 13) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์พร้อมปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันกับประเทศ
ในสมาชิก ประชาคมอาเซียน 14) สามารถบริหารจัด
การศึ ก ษาการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ การเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เรียน 15) สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากชุมชน
เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนพร้อมแข่งขันกับตลาด
แรงงานประเทศอาเซียน 16) สามารถบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 17)
บริหารจัดการองค์กรโดยให้มีการนิเทศติดตามโดยมี
การประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายใน
ตามแผนและโครงการสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
18) สามารถบริหารจัดการทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์
อํานวยความสะดวก เพื่อการจัด การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอย่ างเหมาะสมและพอเพียง และ
19) มองภาพอนาคตของไทยกับโลกภายนอกได้พร้อม
ปฏิบัติงาน
องค์ ป ระกอบที่ 2 การเข้ า ใจ ยอมรั บ และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 8 ตัว
แปร ได้แก่ 1) พร้อมเข้าร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาใน
อาเซี ย นให้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา
อาจารย์ นั กวิ ชาการ 2) มี ความรู้ ความสามารถในการ
สื่อสารด้ านภาษาอังกฤษ 3) มีการพัฒนาที่ มีพลวัตใน
องค์กรเพื่อให้อาเซียนเข้มแข็งขึ้น 4) มีความรู้ในเรื่อง
ศาสนาของประเทศสมาชิ ก 5) มี ค วามสามารถใน
ภาษาอั งกฤษเป็ นอย่ างดี เพื่ อสื่ อสารทั้ งในองค์ กรและ
ระหว่างประเทศ 6) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดย
การบริ ห ารองค์ ก รที่ พ ร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น 7)
สามารถพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซี ย น และ 8) สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ
บรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทั้งในและนอก
ชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นสมาชิกที่ดีและรู้เท่าทั น
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 12 ตัว
แปร ได้ แ ก่ 1) เคารพกฎกติ ก าทางสั ง คมพร้ อ มเป็ น
สมาชิกที่ดีมีคุณภาพ 2) เคารพหลักความเสมอภาคพร้อม
เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ 3) เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทยและเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศพร้อมปฏิบัติงาน
เพื่อการแข่งขันกับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน
4) มี อิ ส รภาพที่ ค วบคู่ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบพร้ อ ม
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ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การแข่ ง ขั น กั บ ประเทศในสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน 5) มองเห็นทิศทางใหม่ ๆ ของภูมิภาค
และโลกพร้อมปฏิบัติ งานเพื่อการแข่งขัน กับประเทศใน
สมาชิ กประชาคมอาเซี ยน 6) มี ความ สามารถในการ
บริ ห ารจั ด การพร้ อ มปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การแข่ ง ขั น กั บ
ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน 7) สนใจการค้นคว้า
หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม อยู่ เสมอพร้ อมปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การ
แข่ งขั นกั บประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซี ยน 8) มี
ความมุ่งมั่นพร้อมปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันกับประเทศ
ในสมาชิ กประชาคมอาเซี ยน 9) เคารพสิ ทธิ์ ของผู้ อื่ น
พร้ อมเป็ นสมาชิ กที่ ดี มี คุ ณภาพในสั งคมอาเซี ยน 10)
รู้ เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลงและร่ วมแก้ ปั ญหาของโลก
พร้อมปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันกับประเทศในสมาชิก
ประชาคมอาเซียน111) มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองพร้อมปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันกับประเทศใน
สมาชิกประชาคมอาเซียน และ 12) ดึงคุณค่าที่ดีงามของ
โลกมาใช้ประโยชน์ได้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันกับ
ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน
องค์ ป ระกอบที่ 4 การนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 8 ตัวแปร
ได้แก่ 1) พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาใน
อาเซียนในด้านการพัฒนาการศึกษาและด้านอื่น ๆ 2)
สามารถชี้นําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 3)
เข้าใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามาเผยแพร่
กับผู้อื่นได้ 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5) มีการ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่ อเปิ ดเสรี การศึ กษา 6) สามารถ
บริหารจัดการให้มีการส่งเสริมนักเรียนสามารถใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารอย่างน้อย 3 ภาษา 7) สร้างความพร้อม
ของการ ศึ กษาเชิงระบบเพื่ อการเตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน และ 8) ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอาเซียน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component
Analysis) ความเหมาะสมของข้อมูลที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของ KMO มีค่าเท่ากับ 0.969
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่า KMO- Meyer- Olkinand
Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy
Bartlett's Test of
Approx.
Sphericity
Chi-Square
df
Sig.

0.969
29656.228
5151
.000

แสดงว่ า ข้ อ มู ล สามารถนํ า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบได้ดี การสกัดปัจจัย PCA ด้วยการหมุนแกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์
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(Varimax rotation) โดยพิจารณาค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปรที่ที่มีค่าไอเกน (Eigen) เท่ากับ 1 และเลือก
องค์ประกอบที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธี
ของ Kaiser แล้วคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor
loading) ตั้ งแต่ 0.55 ขึ้นไป พบว่ า เมื่ อ
พิจารณารวมทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความ
แปรปรวนอยู่ระหว่าง 10.946 – 18.743 และค่าร้อยละ
ความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 58.461 ลักษณะนี้แสดงว่า
ทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องค์ ประกอบได้ เท่ ากั บ 58.461 รายละเอี ยดในแต่ ละ
องค์ประกอบดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ

ค่าร้อยละของความแปรปรวน
(% of variance)

ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)

ค่าความแปรปรวน
(eigen value)

ค่าร้อยละของความแปรปรวน
(% of variance)

ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)

ค่าความแปรปรวน
(eigen value)

ค่าร้อยละของความแปรปรวน
(% of variance)

ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)

Rotation Sums of Squared Loadings

ค่าความแปรปรวน
(eigen value)

Extraction Sums of Squared Loadings

องค์ประกอบ (component)

Initial Eigenvalues

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

6.2 ในการพั ฒ นาแบบวั ด จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนของผู้ บริ หารสถานศึ กษาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้ วยวิธี ยืนยั นโดยการหาคุณภาพแบบวัดจาก
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อนํามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ในช่วง
0.6 – 1.0 แล้วจึงนําไปใช้จริงกับผู้อํานวยการโรงเรียน
จํ า นวนทั้ ง หมด 32 คน จากนั้ น หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 ค่าอํานาจจําแนกของแบบ
วัดอยู่ในช่วง 0.54 – 0.87 และตัวบ่งชี้ของแบบวัดมี
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ความเป็นปรนัย คือ การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
เข้ าใจง่ าย รั ดกุ ม อ่ านแล้ วมี ความเข้ าใจตรงกั น ตาม
ความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น แสดงว่ า แบบวั ด
จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ น ประชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ นเป็นแบบวัดที่ยอมรับว่ามี
คุณภาพสามารถวัดได้ตามสภาพจริง
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลจากการศึกษาองค์ประกอบจิตสํานึกความเป็น
ประชาคมอาเซียน ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ามี 4
องค์ ป ระกอบ สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ กํ า หนดว่ า
องค์ประกอบจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนเป็น

7/9/61 BE 5:51 PM

204

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol.9 No.1 January - April 2018

พหุองค์ประกอบ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการ
พิจารณาจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของบุคคล
นั้น จําเป็นต้องพิจารณาในหลาย ๆ ด้าน หลากหลาย
มุมมอง ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการรับรู้ ด้าน
เจตคติ และการปฏิ บั ติ ข องบุ คคลเกี่ ยวกั บประชาคม
อาเซียน ผู้วิจัยแยกการศึกษาเป็น 3 ส่วนคือ 1) จิตสํานึก
ความเป็นประชาคมอาเซียนด้านการรับรู้ 2) จิตสํานึก
ความเป็นประชาคมอาเซียนด้านเจตคติ 3) จิตสํานึก
ความเป็นประชาคมอาเซียนด้านการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิ ดของ B.Boom [5] ที่ กล่ าวว่ า จิ ตสํ านึ กของ
มนุษย์ที่ก่อรูปขึ้นโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ของ
บุคคล ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสําคัญ
3 ส่วน ได้แก่ 1) คุณลักษณะพุทธิพิสัย หมายถึง การรับรู้
(Cognition) หรือการมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยผ่านระบบสัมผัส
ต่ า ง ๆ ทํ า ให้ บุ ค คลรู้ จั ก หรื อ ระลึ ก ถึ ง มี ค วามเข้ า ใจ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์
และประเมินค่าของสิ่งดังกล่าวได้ และนําไปสู่การก่อรูป
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นจิ ต พิ สั ย 2) คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต พิ สั ย
หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจ (Affection) ได้แก่การมี
ความสนใจหรื อ ใส่ ใ จในสิ่ ง ดั ง กล่ า ว โดยมี ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองการเห็นหรือให้คุณค่า และสร้างเป็นคุณลักษณะ
นิสัยและนําไปสู่คุณลักษณะทางด้านทักษะพิสัย 3)
คุณลักษณะทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior)
หรื อการแสดงออกที่ สามารถจะสั งเกตรู ปแบบความ
ประพฤติได้อย่างชัดเจน ซึ่งเรียกว่าบุคลิกภาพ
โดยองค์ประกอบที่ 1 การเตรียมความพร้อมบุคลากร
สู่ประชาคมอาเซียน เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากค่าร้อยละของความแปรปรวน
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 51.242 แสดงให้เห็นว่า การสร้างจิตสํานึก
ความเป็ นประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้ น
จะต้องให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทั้งครู และนักเรียนให้มีความตระหนักและเห็นความ สําคัญ
ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับสุเทพ [6]
ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยม ศึกษา
ไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนผลการ ศึกษา
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาครู โดยเน้นให้ครู
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหน่วยการเรียนรู้
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
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ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยน และเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
อาเซียนและสอดคล้องกับเอกราช [7] ที่ศึกษา วิจัยเรื่อง
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. 25581พบว่าปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการศึกษาในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนประกอบ
ด้วย ความเข้าใจ ศักยภาพบุคลากร คุณภาพมาตรฐาน
และการเปิดเสรีการศึกษา เป็นการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึ กษา การพั ฒนาความ สามารถ ประสบการณ์ ใน
สาขาวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด เสรี
ทางการศึ กษา ควบคู่ การเปิ ดเสรี ด้ านการเคลื่ อนย้ าย
แรงงาน ดังนั้นในการสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องควรคํานึงถึงการ
เตรียมความพร้อมของบุคลาการในทุก ๆ ด้านเป็นสําคัญ
สําหรับองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับสอง
ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 2 การเข้ า ใจ ยอมรั บ และใช้
ประโยชน์ ร่ วมกั น ซึ่ งมี ค่ าร้ อยละของความแปรปรวน
เท่ ากั บ 2.841 ซึ่ งเป็ นการเข้ าใจและยอมรั บในความ
แตกต่างทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่าง
เกื้อกูล การเคารพหน้าที่ของข้อปฏิบัติทางสังคม และการ
อุ ทิ ศตนในการทํ างาน และความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นจิตสํานึกที่บุคคลควรมีเพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ ธดา [8] ที่
กล่าวว่าคุณลักษณะที่สําคัญของการเป็นพลเมืองอาเซียน
คือ 1) ความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
2) ความรู้ความสามารถในการสื่อสารในภาษาของประเทศ
สมาชิกโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 3) ความรู้เรื่อง
ศาสนาที่สําคัญเพื่อทําให้เข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในประเทศสมาชิก 4) การปรับตัวในการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 1) ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และสอดคล้อง
กับสุ รศั กดิ์ [9] กล่ าวโดยสรุ ปไว้ ว่ าการศึ กษาเพื่ อสร้ าง
ความเป็ นพลเมื องจะประกอบไปด้ วยลั กษณะสํ าคั ญ 6
ประการคือ 1) มีอิสรภาพที่ควบคู่กับความรับผิดชอบ 2)
เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น 3) เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 4) เคารพหลักความเสมอภาค 5) เคารพกฎกติกา
ทางสังคมวิชาอาชีพ จริยธรรม 6) มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา
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นอกจากนั้น พบว่า องค์ประกอบในการเป็นสมาชิก
ที่ ดี และรู้ เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลง เป็ นผู้ ที่ เคารพกฎ
กติกาทางสังคมพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ เคารพ
หลักความเสมอภาคพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศ
ซึ่ งเป็ นจิ ตสํ านึ ก ที่ บุ คคลควรมี เพื่ อเตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซี ยน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์
[10] กล่าวว่า คนที่มีจิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกั บจิ ตสํ านึ ก และใช้ จิ ตสํ านึ กในเรื่ องต่ าง ๆ
สําหรับจิตสํานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสํานึก สาธารณะ
(social1or1public consciousness) เป็นจิตสํานึกที่
ตระหนักถึงความสําคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือคํานึงถึง
คนอื่นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน จิตสํานึกด้าน
นี้ คนเรายั งขาดกั นอยู่ มากและสมควรที่ จะต้ องมี ก าร
พัฒนาให้มีขึ้นโดยเร็ว ได้แก่ จิตสํานึกด้านเศรษฐกิจแบบ
ช่วยเหลือกัน แบบพึ่งตนเอง และเพื่อการแข่งขันในสังคม
โลกและสอดคล้องกับการศึกษาของสุรจิต [11] ที่ได้ศึกษา
จิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุดรธานีผลการศึกษา พบว่ า นั กเรียนมีจิ ตสํานึ กด้ าน
สํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับดี และการ
ปฏิ บัติ อยู่ในระดั บที่ น่ าพอใจ การศึกษาจิ ตสํานึ กด้ าน
สํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้
นักเรียนหรือเยาวชนเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยและ
พร้อมเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่า เป็น
สมาชิ ก ที่ ดี ใ นประชาคมอาเซี ย นและรู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นจึงเป็นจิตสํานึกที่บุคคลควรมีอยู่ในตนเองเพื่อการ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แองค์ประกอบการนําไป
ปฏิ บั ติ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อการเป็ นผู้ ที่ พร้ อมให้
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในอาเซียนในด้านการ
พั ฒนาการศึ กษาและด้ านอื่ น ๆ สามารถชี้ นํ าผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความตระหนักความรู้ ความเข้าใจ
และมี ส่ วนร่ วมในการดํ าเนิ นงานสู่ ประชาคมอาเซี ยน
เข้าใจบทบาทของไทยกับอาเซียนสามารถนํามาเผยแพร่
กับผู้อื่นได้ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวเข้า
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สู่ประชาคมอาเซียน สร้างความพร้อมของการศึกษาเชิงระบบ
เพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เทิดพงษ์ [12] ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
สถานศึ กษาเพื่ อความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต12 การวิจัยพบว่าการบริหารสถานศึกษาเพื่อความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวม 1) ผู้
บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2) ในด้าน
การวางแผนพัฒนาครูในภาพรวมผู้บริหารและครูมีการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 3) ในด้านการส่งเสริม
ทรัพยากรในการดําเนินงานในภาพรวมผู้บริหารและครูมี
การปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก 4) ในด้ า นการจั ด ตั้ ง
เครือข่ายโดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับปานกลาง 5) ในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก 6) ในด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาโดย
ภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
การนําไปสู่การปฏิบัตินับว่าเป็นจิตสํานึกที่ควรมีอยู่ในตัว
บุคคลในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7.2 แบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา มีความเที่ยงตรง
(Validity) มี คุ ณ ภาพ น่ า เชื่ อ ถื อ จากการยื น ยั น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนําไปใช้จริงกับผู้บริหารสถานศึกษาจริง
สามารถวัดค่าได้ตรงความเป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์
ที่นักวิจัยต้องการวัด โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือเพื่อตัดสินและคัดเลือกว่าเครื่องมือทั้งฉบับมี
คุณภาพดีได้นั้นเกิดจากกระบวนการสร้างและการพัฒนา
เครื่องมืออย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ โดยพบว่าผลการ
ยืนยันคุณภาพเครื่องมือนี้มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
อํานาจจําแนกสูง และความเป็นปรนัยได้ตามเกณฑ์ ที่
กํ าหนดโดยการยื นยั นจากทรงคุ ณวุ ฒิ และเมื่ อนํ าไป
ทดลองใช้ จริ งกับผู้ อํานวยการโรงเรี ยนมั ธยม ศึ กษาก็
ได้รับการยอมรับเช่นกัน ทําให้ผู้วิจัยสามารถยืนยันว่า
แบบวั ด จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ น ประชาคมอาเซี ย นของผู้
บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการนําแบบวัดจิตสํานึกความ
เป็ นประชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ
ประเมินตนเอง รวมถึงผู้บริหารตําแหน่งอื่น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดําเนินการกําหนดนโยบาย
และมีการจัดทําโครงการสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการหาวิธีการบริหาร
จั ด การพั ฒนาผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ ท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง
8.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ แบบวั ด จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ น
ประชาคมอาเซี ย นเพื่ อ นํ า ไปใช้ กั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในทุกระดับ
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