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บทคัดย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของบทบาทของวชิาชีพครู
ของต่อการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาและ
น าเสนอแนวทางในการก าหนดบทบาทของวชิาชีพครูต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นการ
วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จากผูข้อ้มูลส าคญั จ านวน 20 คน โดยใชก้ารเลือกกลุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive selection) มีการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา Content Validity โดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจเคร่ืองมือทั้งดา้นเน้ือหา และดา้นสถิติ  
 ผลการวจิยัพบวา่การศึกษาปัญหา และอุปสรรคของบทบาทของวชิาชีพครูต่อการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  1) ดา้นภาษา ถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร สร้างความเขา้ใจ เรียนรู้ และ
พฒันา 2)  ดา้นวฒันธรรม ความแตกต่างทางดา้นศาสนา วฒันธรรม และค่านิยม ความขดัแยง้ใน
อดีต เป็นอุปสรรคต่อวชิาชีพครู  3) ดา้นการจัดการศึกษาและคุณภาพของครูในแต่ละประเทศยงัมี
ความแตกต่างกนั 4) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การเขา้ถึงโครงข่ายยงัขาดความพร้อม 5) ดา้น
องคก์ร หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ขาดความเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบระหวา่งวชิาชีพ  6) ดา้นพฒันา
บทบาทของครู หรือหนา้ท่ีในการพฒันานกัเรียน ครูไทยข าดแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของการ
ร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน 7) ดา้นการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพครูใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ง 10 
ประเทศอาเซียน การพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ครู การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู บทลงโทษ และการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพใหเ้ป็นทางเดียวกนัทั้ง 10 ประเทศอาเซียน 8) ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ ตอ้งมีกฎหมาย
และระเบียบท่ีสอดคลอ้งกบักติกาของอาเซียนใหเ้ป็นสากลมากข้ึน เพื่อควบคุมใหอ้ยูใ่นกรอบกติกา
ไม่ใหก้ระท าผดิจรรยาบรรณ  แนวทางในการก าหนดบทบาทของวชิาชีพครูต่อการรวมกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน  

แนวทางในการก าหนดบทบาทของวชิาชีพครูต่อการเปล่ียนเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยยดึ
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของครูกบัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ระบบการเรียนการ
สอนจึงตอ้งเพิ่มทกัษะของคนท่ีจะตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดบัอุดมศึกษาแล ะตลอด
ชีวติ รวมเป็น 10 ดา้น 1) Reading (อ่านออก) บุคลากร (ครู) มีความเขา้ใจ ภาษาองักฤษ 2) Writing 
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(เขียนได้)บุคลากร (ครู) มีความเขา้ใจ ภาษาองักฤษ โดยการเขียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 3) Arithmetic’s 
(คิดเลขเป็น ) และ7C ไดแ้ก่ 4) Critical thinking & Problem Solving ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา ) 5) Creativity & Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์
และนวตักรรม )สามารถแข่งขนัไดใ้นรอบอาเซียน  6) Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้น
ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ )ปรับเปล่ียนทศันคติ ใหส้ามารถอยู่ ร่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรมและค่านิยมของประเทศในประชาคมอาเซียน 7) Collaboration, Teamwork & 
Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า ) 8) Communications, 
Information & Media Literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ ) 9) Computing 
& ICT Literacy  (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร ) 10) ( Career 
& Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ ) โดยสภาวชิาชีพของประเทศอาเซียนควร
ด าเนินการจดัประชุมก าหนดมาตรฐานครูอาเซียนร่วมกนั  
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Title:  The Role of Teacher towards the Transition into the ASEAN Economic 
Community in Bangkok  

Researcher Dr.Pravit Thongsrinoon, Dr.Pradit Deewattanakul (2016) 
 

The objective of this research was aimed 1) to investigate the problems and obstacles 
regarding the role of the teacher towards the transition into the ASEAN Economic Community in 
Bangkok, 2) to examine and suggest the ways determine the role of the teacher towards the 
aggregation of the ASEAN Economic Community. It is a qualitative research, using the semi-
structured interview and the unstructured interview. The sample included a total of 20 
respondents. The Purposive selection was adopted. Content validity was validated by the five 
experts for both content and statistics. 

The results reflected that problems and obstacles regarding the role of the teacher 
towards the aggregation of the ASEAN Economic Community as follows; 1) language – language 
is an important communication tool to produce the understanding, learning and development. 2) 
culture – a difference in religions, cultures, and values, and the conflict of the past is a hindrance 
to the teacher professional development,  3) a difference in education and quality of teachers 
between countries,  4) information technology - access to the network is still unavailable, 5) 
organizations and concerned agencies - lack of systematic linkages between professions, 6) the 
development of teacher role or student development - Thai teachers lack the motivation for self-
development toward the aggregation of the  of ASEAN Economic Community, 7) the calibration 
of teacher professional standards for teachers to that of the 10 ASEAN countries - the 
development of professional standards for teachers, application for teacher profession’s licenses, 
the revocation of teacher profession’s licenses, penalties, and professional ethics calibrated to that 
of  10 ASEAN countries, 8) legislation and regulations - laws and regulations should be in more 
accordance with the universal rules of the ASEAN countries in order to monitor under the 
regulatory framework; not breaking the code of conduct. The guidelines for determining the role 
of teacher towards the transition into the ASEAN Economic Community is based on the roles and 
responsibilities of the teachers on teaching functions in the 21st century, the instructional system 
should focus on enhancing student skills in learning from the kindergarten to higher education 
and lifelong in 10 different dimensions; 1) reading skill (legible), personnel (instructor) is 
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proficient in English,  2) writing skill – the instructor is proficient in English writing skill,  3) 
Arithmetic (Math) and 7C, 4) critical thinking and problem-solving skills,  5) creativity and 
innovation – competitive across the ASEAN countries, 6) cross-cultural understanding –cognitive 
skills in the differences of the culture and paradigms, adaptation in opinion for the living  together 
in the multicultural-values society of the ASEAN Economic Community, 7) collaboration, 
teamwork, and leadership, 8) communication, information and media literacy, 9) computing  and 
ICT literacy, 10) career and learning skills.  The ASEAN Professional Councils should hold a 
meeting to define the common standards for ASEAN teachers. 


