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บทสรุปผูบริหาร 

ชื่อเรื่อง  การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขา

สูประชาคมอาเซียน  

หนวยงานที่ทําวิจัย ฝายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิกแหง

ประเทศไทย 

ปที่ทําวิจัย  พ.ศ.2554-2555 
 

การวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัย         

เพื่อวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาขอมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ  

จากตํารา  เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลที่ไดจาก

การศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัย  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อนําขอเสนอแนะ             

มาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 ขั้นตอนที่  2   การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม

ขอมูล  นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)   แลววิเคราะหคาดัชนี

ความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence  : IOC)   ไดคาดัชนีความสอดคลองอยู

ระหวาง  0.80 - 1.00  หลังจากนั้นนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํา

ขอมูลที่เก็บรวบรวมได  มาตรวจสอบความถูกตอง  ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และแปลผล

การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย

นําเสนอคณะกรรมการงานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตามที่คณะกรรมการงานวิจัยเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอสภาการศึกษา

คาทอลิกแหงประเทศไทย 
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้  ไดแก  โรงเรียนในเครือคาทอลิก            

ในประเทศไทย  จํานวน 291 โรงเรียน เปนโรงเรียนกลุมตัวอยาง  จํานวน 165 โรงเรียน โดยผูให

ขอมูลในแตละโรงเรียน จํานวน  3 - 5 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูหัวหนา

ฝายวิชาการ จํานวน 1 คน ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 1 คน ครูผูสอนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน 1 คน 

รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน จํานวน  686 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ 

ผูวิจัยเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 25 เมษายน  2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 โดยไดรับขอมูล

กลับคืนมาจากโรงเรียน จํานวน 135 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน จํานวน  571  ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.24 

สรุปผลการวิจัย  

1. โรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทยมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละเฉลี่ย  69.24 

2. การพิจารณาความพรอมของโรงเรียนตามมาตรฐานและยุทธศาสตรในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน   พบวา    

2.1  โรงเรียนมีความพรอมตามมาตรฐาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก รอยละเฉลี่ย  73.31     

และ เมื่อพิจารณาความพรอมตามมาตรฐาน 4 มาตรฐาน พบวา อยูในระดับมาก 2  มาตรฐาน และ

อยูในระดับปานกลาง  2  มาตรฐาน เรียงลําดับคารอยละจากมากไปหานอยดังนี้  คือ  1. มาตรฐาน           

ที่  4 ดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก รอยละ  82.63 2. มาตรฐานที่ 3 ดานคุณภาพการสรางสังคม

แหงการเรียนรู รอยละ 74.36 3. มาตรฐานที่ 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา รอยละ 69.86 และ              

4. มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน รอยละ  66.40 ตามลําดับ    

       2.2  โรงเรียนมีความพรอมตามยุทธศาสตร โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง รอยละ

เฉลี่ย  65.16 และเมื่อพิจารณาความพรอมตามยุทธศาสตร  4  ยุทธศาสตร  พบวา  อยูในระดับมาก   

1  ยุทธศาสตร  และอยูในระดับปานกลาง  3  ยุทธศาสตร  เรียงลําดับคารอยละจากมากไปหานอย

ดังนี้    คือ 1. ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา  และเจตคติในการจัด

การศึกษาสูประชาคมเอเซียนแกผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา รอยละ  73.97                 
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2.  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน รอยละ  67.15  3. ยุทธศาสตร          

ที่  4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  รอยละ  63.15 และ   4. ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการ

โดยใชเครือขาย รอยละ  56.37 ตามลําดับ 

อภิปรายผล 

1. โรงเรียนคาทอลิกมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน อยูระดับปานกลาง รอยละ 

69.24 ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนคาทอลิกมีการเตรียมความพรอมในระดับ

หนึ่ง เชน เตรียมตัวดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีการเตรียมตัวดานการเรียนการสอนเรื่อง

ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้

กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดขึ้น เปนเพียงการตื่นตัวเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนเทานั้น 

เพราะฉะนั้น โรงเรียนคาทอลิกตองมีการวางแผน กําหนดกรอบนโยบายเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558  

บทบาทสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนคาทอลิก คือ ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนผูกําหนด            

แผนกลยุทธและแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อนําพาโรงเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว  

อีกทั้งเปนแนวทางในการกําหนดกรอบนโยบาย เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพรอมของโรงเรียน

ในการเขาสูประชาคมอาเซียนอีกดวย  

ดานที่โดดเดนที่สุดของโรงเรียนคาทอลิก ในงานวิจัยนี้ คือ ดานอัตลักษณการศึกษา

คาทอลิก ซึ่งประกอบดวย การสรางบรรยากาศของโรงเรียน โดยมุงเนนดานคุณธรรม จริยธรรม 

การสนับสนุนจิตตารมณความรักและเสรีภาพ การสรางความเขาใจระหวางครูกับนักเรียน การสราง

โอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่ดอยโอกาส และการสอนใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย ซ่ึงเปนจุดเดนที่ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา เปนจุดเดนของโรงเรียน

คาทอลิก และเปนการพัฒนาโรงเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนได ดังนั้น ดานอัตลักษณการศึกษา

คาทอลิกมีความพรอมในระดับมาก แตตองพัฒนาตอไปเพื่อใหเกิดความพรอมในระดับมากที่สุด 

เพื่อสรางอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกใหเปนจุดเดนของโรงเรียนคาทอลิก และประชาสัมพันธ

เพื่อใหผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง ใหตระหนักและพัฒนานักเรียนไปสูอัตลักษณ

การศึกษาคาทอลิกอยางเปนรูปธรรมตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

2. อภิปรายความพรอมของโรงเรี ยนคาทอลิก  ในด านมาตรฐานและยุทธศาสตร                         

โดยเรียงลําดับ ดังตอไปนี ้
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2.1 มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับมาก            

รอยละ 73.31 เมื่อพิจารณาในแตละมาตรฐาน เรียงลําดับความพรอมจากมากไปนอย ดังนี้  

2.1.1 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก มีความพรอมรอยละ 

82.63 อยูในระดับมาก มี 9 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ โรงเรียนคาทอลิกเตรียมการเรื่องอัตลักษณการศึกษา

คาทอลิกมาอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตระดับสังฆมณฑล ฝายการศึกษาฯ เปนผูรับผิดชอบ มีการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกผูบริหาร คณะครู เรื่องกระบวนการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก                    

โดยสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ประกาศลักษณะเดนของโรงเรียนคาทอลิก คือ มิติทางศาสนาใน               

4 ดาน ประกอบดวย 1.บรรยากาศการศึกษา 2.การพัฒนาความเปนมนุษยของนักเรียนเปนรายบุคคล                    

3.การบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต 4.การใหความกระจางของความรูทั้งปวงดวยแสง

แหงความเชื่อ ผูบริหาร คณะครูโรงเรียนคาทอลิกไดนําผลการอบรมเชิงปฏิบัติการมาสังเคราะห 

และกําหนดอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน และจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน             

การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 6 มีการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อหลอหลอมใหนักเรียนเปน

แบบอยางที่ดีตอบุคคลรอบขาง มีความพรอมรอยละ 85.99 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิก                 

มีการเรียนการสอน ที่เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนใน

โรงเรียนคาทอลิก มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติตอคนรอบขางจนเห็นไดชัด เชน  

มีการนั่งสมาธิในตอนเชา เชิญวิทยากรมาแบงปนความรูและประสบการณใหนักเรียน อัตลักษณ

การศึกษาคาทอลิก เนนเรื่องความรัก คุณธรรม จริยธรรม ท่ีแสดงออกตอบุคคลรอบขาง นอกจากนี้

มีการจัดกิจกรรมใหกับครู เพื่อเสริมความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่เปนประโยชน           

ตอครูผูสอนเพื่อที่จะนําไปถายทอดความรู  โดยสอดแทรกความคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม                 

ในรายวิชาที่ตนเองสอน รวมถึงการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีตอนักเรียนดวย 

อันดับที่ 2 คือ ขอที่ 9 มีการสรางความเขาใจใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา ศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยของตนเองและบุคคลรอบขาง มีความพรอมรอยละ 83.50 อยูในระดับมาก โรงเรียน

คาทอลิกมีความตระหนักตอการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเองและบุคคลรอบขาง              

โดยมีการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน เชน การอบรมนักเรียนในภาคเชาของทุกวัน หรือการอบรม           

ในคาบเรียน การเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา การแบงปนใหกับผูอ่ืน  เพื่อปลูกฝง กลอมเกลาจิตใจ 
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ใหนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก เกิดความรัก ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยของตนเองและบุคคลรอบขาง 

อันดับสุดทาย คือ ขอ 7 มีการสง เสริมดานการศึกษาแกผูดอยโอกาสทางสังคม                   

มีความพรอมรอยละ 79.97 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิก สงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาส

สําหรับผูดอยโอกาสทางสังคม เชน การใหทุนกับนักเรียนที่ครอบครัวขาดทุนทรัพย การเปดโอกาส

และใหการสนับสนุน ดานทุนทรัพย ดานที่พักอาศัย แกเด็กกลุมชาติพันธ ฯลฯ 

2.1.2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีความพรอม

รอยละ 74.36 อยูในระดับมาก มี 4 ตัวบงชี้ ในปจจุบัน ระบบการเรียนรูไดเปลี่ยนแปลงใหเกิด             

การเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลาจากสื่อสารสนเทศ  ผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู จึงสงเสริม สนับสนุน การสรางเครือขายรวมถึงการใชสื่อสารสนเทศ

เรื่องประชาคมอาเซียนของครู นักเรียน  เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียนรูไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 2 ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินการ

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.39 อยูในระดับมาก  ผูบริหารในโรงเรียน

คาทอลิกมีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน เพราะวา 

ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธในการสรางขวัญ

และกําลังใจ และเปดโอกาสในการพัฒนาบุคลากร กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

นโยบาย แผนกลยุทธของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน  

อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขาย เพื่อความรวมมือ

ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.05 อยูในระดับมาก ผูบริหาร

โรงเรียนคาทอลิกควรมีนโยบายในการสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาคาทอลิก ทั้งระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อุดมศึกษา เพื่อสรางความรวมมือใหบุคลากรโรงเรียนคาทอลิก 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอน เชน การวิจัยในชั้นเรียน การสรางสื่อ

เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะของนักเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น   
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     อันดับสุดทาย คือ ขอ 4 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแลและขับเคลื่อน                     

การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน มีความพรอมรอยละ 73.10 อยูในระดับมาก  คณะกรรมการสถานศึกษาควรเพิ่มบทบาทใน

การพัฒนา ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมากขึ้น โดยการจัดประชุม และ

รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

และโรงเรียนคาทอลิกควรนําผลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อใหมี

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.1.3 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา มีความพรอมรอยละ 69.86 

อยูในระดับปานกลาง มี 16 ตัวบงชี้ โรงเรียนคาทอลิกสวนใหญมีความพรอมในดานคุณภาพการ           

จัดการศึกษาในระดับหนึ่ง แตเมื่อพิจารณาในประเด็นภาพรวมเรื่องประชาคมอาเซียน จะเห็นไดวา 

การสงเสริมพัฒนาศักยภาพของครูใหมีความพรอมมากขึ้น เพื่อนําไปถายทอดแกนักเรียน                    

ในประเด็นดังกลาวใหมีความรู ความเขาใจมากขึ้น  การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอม              

อับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ มีความพรอมรอยละ 83.48             

อยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการ มีการกํากับ ดูแล ติดตาม เพื่อให

โรงเรียนเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ

ครูผูสอนทักษะตางๆ ดานความรู ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน ดานการใช                    

สื่อเทคโนโลยี ดานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนาใหกับนักเรียนใหพรอมที่จะกาว             

สูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558  

อันดับที่ 2 คือ ขอที่ 12 ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ 

ในการใชเทคโนโลยี (ICT) มีความพรอมรอยละ 82.69 อยูในระดับมาก  ผูบริหารมีความพรอม

ทางดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนอยางดี อาศัยการฝกอบรม การเรียนรู ทําใหเกิดความ

ชํานาญ และเปนแบบอยางที่ดีแกครูและนักเรียนได ผูบริหารตระหนักถึงการแขงขันดานการศึกษา

ในโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จําเปนตองวางแผนพัฒนาทักษะดานภาษาใหเปนจุดเดนของ

โรงเรียน เพื่อเปนประโยชนตอนักเรียนในการเตรียมตัวเขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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อันดับสุดทาย คือ ขอที่ 6 ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู  ประสบการณในการจัด         

การเรียนการสอนทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน มีความพรอม รอยละ 57.22 อยูใน

ระดับปานกลาง  ผูบริหารควรมีนโยบาย ในการสงเสริม และการสรางเครือขายระหวางโรงเรียน  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู การติดตอสื่อสารเชื่อมโยงเพิ่มศักยภาพ

ของครู ในการใชเทคนิค วิธีการ และการใชสื่อ ถายทอดความรู ใหแกนักเรียน เพื่อกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 

2.1.4 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีความพรอมรอยละ 66.40 อยูใน

ระดับปานกลาง มี 19 ตัวบงชี้ โรงเรียนคาทอลิกสวนใหญมีความพรอมในดานคุณภาพผูเรียน        

ในระดับหนึ่ง แตเมื่อพิจารณาในประเด็นเรื่องประชาคมอาเซียน เชน กฎบัตรอาเซียน เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งตองมีการสงเสริม พัฒนา

คุณภาพผูเรียนในเรื่องดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558     

การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 14 นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความพรอมรอยละ 78.69 

อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิกมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรู           

ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกลุมใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน รวมมือกันชวยใหนักเรียน             

มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน บรรยากาศการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งเรียนรูพฤติกรรมของผูอื่น เขาใจตนเอง ปรับตัวให

ทํางานรวมกับผูอื่นเกิดการเรียนรู และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต ซึ่งครูผูสอนเปน

ผูใหคําปรึกษา คําแนะนํา เปนพี่เล้ียงใหนักเรียนเขาใจ เรียนรูวิธีแกปญหา คอยกระตุน สรางกําลังใจ  

ใหนักเรียนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข รูคุณคาของการทํางานเปนทีม และ

ภูมิใจในผลงานของกลุม นอกจากนี้ โรงเรียนคาทอลิกตองดําเนินงานตามเกณฑในการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 

อันดับที่ 2 คือ ขอที่ 17 นักเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนพลเมือง

อาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.73 อยูในระดับมาก การเรียนรูความภูมิใจในความเปนไทยของ

นักเรียนเริ่มจากสถาบันครอบครัวเปนอันดับแรก ประกอบกับโรงเรียนคาทอลิกไดพัฒนาตอยอดใน
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การปลูกฝง นักเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการเรียนการสอนทราบตนกําเนิดของ

ประเทศไทย ประวัติศาสตรชาติไทย  การเสียสละของบรรพบุรุษ เกิดความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  และภาคภูมิใจในความเปนไทของชาติไทย ผูบริหารตองกําหนดนโยบาย

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกความเปนชาติไทยใหกับนักเรียน เพื่อพัฒนาใหมี

คุณธรรม จิตสํานึกความเปนไทย (ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ การปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข) ตามกลยุทธท่ี ๒ ปลูกฝงคุณธรรม 

ความสํานึกความเปนชาติไทย นอกจากนี้ผูบริหารยังตองมีการสงเสริมเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับ

อาเซียนศึกษา เพื่อใหนักเรียนรับทราบถึงความเปนพลเมืองอาเซียนในอนาคต อีก 3 ปขางหนา 

อันดับสุดทาย คือ ขอที่  5 นักเรียนสามารถอธิบายความรู เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน                

มีความพรอมรอยละ 50.14 อยูในระดับนอย  การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิก         

ควรจัดการเรียนการสอนเรื่องประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และบูรณาการความรูตาง ๆ            

เรื่องอาเซียนลงไปในวิชาที่ทําการเรียนการสอน โดยมีการสรางสื่อสารสนเทศเพื่อใหนักเรียนเกิด

ความสนใจ และสามารถทําใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียนไดมากขึ้น 

2.2 ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับ              

ปานกลาง รอยละ 65.16 เมื่อพิจารณาในแตละมาตรฐาน เรียงลําดับความพรอมไดดังตอไปนี้  

2.2.1 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการ

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมรอยละ 

73.97 อยูในระดับมาก มี 5 ตัวบงชี้ ผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก  เห็นความสําคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยมีการกําหนดนโยบาย ในการสรางเจตคติที่ดีแกครู นักเรียนใหเกิด          

ความพรอมในดานความรู เรื่องประชาคมอาเซียน ดานภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใชในประชาคม

อาเซียน การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่  1 คือ ขอที่  4 มีการสงเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง มีความพรอมรอยละ 78.58 อยูในระดับมาก  โรงเรียนคาทอลิกสวน

ใหญมีความพรอมดานภาษาอังกฤษ เพราะวามีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน มีศูนย

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะในการพูด การฟง การอาน และการเขียนแกนักเรียนอยางตอเนื่อง โดยมี

การสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแกนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน English Camp ใหกับนักเรียน
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ไดมีประสบการณการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การเรียนรูคําศัพท การอานหนังสือพิมพ

ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษแกครู และผูบริหาร เชน ทดสอบ

ความรูทางภาษาอังกฤษ การอบรมเพ่ิมเติมความรูแกครู มีการจัดกิจกรรมเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม

ทักษะการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนใหกับครู เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ในป พ.ศ.2558 

อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 มีการสรางความตระหนักและเจตคติที่ดีแกผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 75.85 อยูในระดับมาก 

ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย วางแผนในการเตรียมนักเรียนใหพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเซียนในอีก 3  ปข างหนา การเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 2 เรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให

มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ 

ภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อันดับสุดทาย คือ ขอ 5 มีการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาที่

ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม มีความพรอมรอยละ 67.59 อยูในระดับปานกลาง             

ในปจจุบันโรงเรียนคาทอลิกมีการเตรียมความพรอมในภาษาที่สอง คือภาษาอังกฤษ แตเนื่องจาก   

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน มีมาตรฐานเรื่องภาษาที่สามที่ใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาในประชาคม

อาเซียน ซึ่งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและชํานาญในภาษาที่สาม ดังนั้น ผูบริหารตองกําหนดนโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาการใชภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน 

2.2.2 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มีความพรอม    

รอยละ 67.15 อยูในระดับปานกลาง มี  5 ตัวบงชี ้โรงเรียนคาทอลิก ดําเนินการเพิ่มสาระการเรียนรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตเปนการเตรียม       

ความพรอมดานประชาคมอาเซียนในระดับหนึ่ง จึงตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหเกิดการเรียนรูใน

ทุกดานของการเขาสูประชาคมอาเซียน การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1     

อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 2 มีการบูรณาการหลักสูตรความเปนประชาคมอาเซียนเขาไปใน     

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในขอนี้มีความพรอมรอยละ 76.17           
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ซึ่งมีความพรอมในระดับมาก  อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลอง

กับความเปนประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 73.66 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิกมีการ

เพิ่มเติมความรูเรื่องประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ในวิชาสังคมศึกษา  ซ่ึงเปนการเริ่มตนเตรียม

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งตองเพิ่มเติมความรู ใหกับนักเรียนมากขึ้น                

โดยผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูไปศึกษา อบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรูและเทคนิคการ         

บูรณาการความรูเรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อนํามาถายทอดใหกับนักเรียน 

อันดับสุดทาย คือ ขอ 4 มีการจัดทําหลักสูตรภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษา              

ที่สาม มีความพรอมรอยละ 56.90 อยูในระดับปานกลาง  การจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนภาษาที่ใช

ในประชาคมอาเซียนเปนภาษที่สาม ตามยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ในยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู

ดานการศึกษาเพื่ออาชีพ ในขอที่ 3 กลาวไววา พัฒนาหลักสูตรเนนฐานสมรรถนะ หลักสูตร             

เชิงกวาง (broad based program) และหลักสูตรเฉพาะทาง (specialized training) และควรมีวิชาแกน 

(core courses) ไดแก การติดตอสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่มี

นัยสําคัญทางเศรษฐกิจ เชนภาษาจีน ภาษาญี่ปุน หรือภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน และใน    

ขอที่ 6 ยกระดับความสามารถดานภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ    

ที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ เชนภาษาจีน ภาษาญี่ปุน หรือภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน

ตลอดจนความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถใชงานไดจริง 

2.2.3 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  มีความพรอมรอยละ 63.15 

อยูในระดับปานกลาง มี  4 ตัวบงชี้ ในปจจุบันสื่อเทคโนโลยีเรื่องประชาคมอาเซียนที่เปนภาษาไทย

นั้น มีการเผยแพรไมมากเทาที่ควร โรงเรียนคาทอลิกควรมีมาตรการสงเสริม สรางเครือขายใน         

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ในเรื่องประชาคมอาเซียนที่เปนภาษาไทย เพื่อสะดวกตอการคนควา              

ในเรื่องประชาคมอาเซียนไดมากขึ้น  การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับ           

ที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 3 มีการสงเสริมใหติดตามรายการโทรทัศนที่แนะนําเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน มีความพรอมรอยละ 67.21 อยูในระดับปานกลาง  อันดับที่ 2 คือ ขอ 2 มีการสงเสริมให            

มีแหลงความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียน ทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดีทัศน และสื่อมัลติมิเดีย
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อยางหลายหลาย มีความพรอม รอยละ 65.50 อยูในระดับปานกลาง อันดับสุดทาย คือ ขอ 4               

มีการประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทําแหลงเรียนรูออนไลนเพื่อพัฒนาผูเรียนและ

การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 58.97 อยู ในระดับ ปานกลาง                   

ในยุทธศาสตรนี้ การสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย ประสาน

ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการจัดทําแหลงเรียนรูออนไลน สงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู ความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือใชสื่อสารสนเทศ เปนแหลง

ความรู เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และถายทอดความรูใหแกนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอม              

ในการสรางเครือขายประชาคมอาเซียน มีโครงการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการสรางหนวยงานหรือคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานและพัฒนาสื่อ

สารสนเทศเรื่องประชาคมอาเซียน 
 

2.2.4 ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย มีความพรอมรอยละ 56.37 อยูใน

ระดับปานกลาง มี  5 ตัวบงชี้ โรงเรียนคาทอลิกมีการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนยังไมมากเทาที่ควร โรงเรียนควรสรางความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน หรือ ความ

รวมมือระหวางประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนเพื่อไปศึกษาดูงาน ใหเกิดความรู ความเขาใจ            

ในประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน และนําความรูมาถายทอดใหกับครู นักเรียนตอไป          

การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย 

อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 1 มีการสงเสริมใหมีโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาในประชาคมอาเซียน 

ในขอนี้มีความพรอมรอยละ 63.39 อยูในระดับปานกลาง  อันดับที่ 2 คือ ขอ 2 มีการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม ๆ ในเครือขายประชาคม

อาเซียน มีความพรอม รอยละ 59.22 อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารกําหนดนโยบายการสราง

เครือขายกับโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรวมกันพัฒนา ใหโรงเรียนพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู นวัตกรรมและกิจกรรมใหม ๆ เชน           

การจัดอบรมสัมมนา การจัดทําส่ือสารสนเทศ การอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษา

ที่ใชในประชาคมอาเซียน การสรางนวัตกรรมใหม ๆ 
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อันดับสุดทาย คือ ขอ 5 มีการจัดใหครูและผูเรียนไดทัศนศึกษาในประเทศที่เปนประชาคม

อาเซียน มีความพรอมรอยละ 49.17 อยูในระดับนอย ผูบริหารจัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ

สมาชิกอาเซียนใหกับครูผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สังคมความเปนอยู  วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยเก็บขอมูลสารสนเทศ เพื่อสรางสื่อสารสนเทศ และจัดแสดงใหกับผูบริหาร           

ครู และนักเรียน หรือ เชิญผู เชี่ยวชาญเรื่องประชาคมอาเซียน มาบรรยายเพื่อใหเกิดความรู               

ความเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก เปนดานที่เดนที่สุดของ

โรงเรียนคาทอลิก ดังนั้น โรงเรียนคาทอลิกควรพัฒนาอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกให                  

เปนภาพลักษณที่โดดเดนของโรงเรียนคาทอลิก เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558  

2. การวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความพรอมของมาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา

โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเปนเรื่องจําเปนและเรงดวนที่ผูบริหารควรนําไปกําหนดนโยบาย

และแผนกลยุทธของโรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ

และเกิดผลเปนรูปธรรม ในป พ.ศ.2558  

 

 

 


