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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) สร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจานวน 400 คน ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ซึ่งได้ ม าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
สร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู โดยวิธกี ารวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู โดยวิธวี ิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลจากการวิจัยได้ แบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ประกอบด้ วยลักษณะความกลัวการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ของครู 8 ด้ าน ได้ แก่ การใช้ ภาษาต่างประเทศ การใช้ งานวิจัย การใช้ ส่อื ICT การใช้ หนังสือภาษาต่างประเทศ ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับอาเซียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอาเซียน ความแตกตางทางวัฒนธรรม และเทคนิคและวิธีการสอน แบบวัดมีลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่ า 5
ระดับ คือ 1 หมายถึง กลัวน้ อยที่สดุ , 2 หมายถึง กลัวน้ อย, 3 หมายถึง กลัวปานกลาง, 4 หมายถึง กลัวมาก และ 5 หมายถึง กลัวมากที่สดุ
2. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) พบว่า ค่า KMO เท่ากับ .966 และ
ค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่า Chi-Square เท่ากับ 36200.489 ค่ าองศาอิสระเท่ากับ 2701 Significance .000 ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 2 วิธี ได้ จานวนองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบเท่ากัน โดยการสกัดองค์ประกอบแบบ Principal Component Analysis และ
หมุนแกนแบบมุมฉากใช้ วิธี Varimax ค่ าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบโดยการหมุนแกนแบบ Varimax มีค่าระหว่าง 0.359 ถึง .838 และการ
สกัดองค์ประกอบแบบ Principle Axis Factoring หมุนแกนแบบมุมแหลมใช้ วิธี Promax มีค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบระหว่าง 0.283 ถึง
.980
คาสาคัญ: แบบวัดความกลัว อาเซียน ครู
Abstract
The objectives of this research were to: 1) construct a fear measurement model in entering ASEAN Community for teachers
under Office of Basic Education; and 2) to examine validity of the constructed model. The subjects of this study were 400 teachers
in lower-secondary schools under the Office of Basic Education, collected by multi-stage sampling. The applied instrument was
the questionnaire on fear measurement in entering ASEAN community for teachers under the Office of Basic Education. The study
was divided into two phases: in Phase 1, Critical Incident Technique was used to create the fear measurement model in Entering
ASEAN Community for teachers under Office of Basic Education; in Phase2, Exploratory Factor Analysis was used to look at the
validity of the model.
According to the results, it was found that the teacher’s fear in entering ASEAN Community was composed of eight subscales:
using foreign language, using research, using ICT, using foreign language text, ASEAN knowledge, ASEAN interaction, culture
diversity, and teaching technique through the rating scale categorized into five levels (from 1 “least fear” to 5 “highest fear”). The
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KMO = 966, the Chi-Squared = 36200.489, Degrees of freedom = 2701, Significance 0.000 and the Bartlett’s Test were
statistically significant in EFA result analysis. The two EFA methods also acquired the same eight elements. By extracting them
through Principle Component Analysis with Varimax rotation, the factor variation was ranged from 0.359 to 0.838. Through
Principal Axis Factoring with Promax rotation, the factor variation was ranged from 0.283 to 0.980.
Keywords: Fear Scale, Teachers, ASEAN

บทนา
ในปี พุทธศักราช 2558 หรือคริสตศักราช 2015 การที่ประเทศไทยจะก้ าวไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 นับว่าเป็ นภาวะความเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อเปิ ดรับประชากร
ของภูมิภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ใหญ่ ข้ นึ คือ สังคมอาเซียน สถานศึกษาต้ องเตรียมความพร้ อมของผู้เรียนให้
สามารถอยู่ในสังคมที่มีประชากรที่กว้ างกว่าประชากรไทยให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรง
กับการจัดการศึกษา ก็คือ ครูผ้ ูสอนซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการดาเนินจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระแสจาก
สังคมเนื่องจากความไม่พร้ อมทางด้ านการศึกษาของประเทศจากรายงานโกลบอลคอมเพทติทฟี รีพอร์ต 2014-2015
(Global Competitive Report) ของเวิลด์ อีโคโนมิกฟอรั่ม (WEF) เป็ นที่น่าวิตกว่ า คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ไทยอยู่อนั ดับ 7 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในหลายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้ ทาการศึกษาความรู้สกึ และปฏิกริ ิยา
ของบุคลากรในการตอบสนองต่อการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนน้ อย ที่มคี วามรู้ ความ
เข้ าใจ และการเตรียมพร้ อมสาหรับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน วิลิต หลงระเริง ได้ กล่ าวไว้ ในบทความวิชาการ เรื่อง
“การเตรียมตัวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร ในมุมมองของผู้ปฏิบัติ” ว่า 1) คุณรู้จัก ASEAN Economic Community:
AEC หรือไม่ อย่างไร ผลปรากฏว่า ร้ อยละ 90 รู้จัก และร้ อยละ 10 ไม่ร้ จู ัก 2) มีความวิตกกังวลหรือไม่กบั การเตรียมตัว
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ผลปรากฏว่า ร้ อยละ 80 มีความวิตกกังวล และร้ อยละ 20 ไม่มีความวิตกกังวล โดยให้ เหตุผล
ของความวิตกกังวลในเรื่องไม่เก่งภาษา กลัวโดนแย่งงาน กลัวต้ องเหนื่อยมากขึ้นในการพัฒนาบุคลากร กลัวความสามัคคี
ของคนต่างชาติจะทาให้ เราล่มสลาย และกลัวความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Longlalerng, 2013) แต่สาหรับครูซ่ึงมีส่วน
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ยังไม่ปรากฏว่ามีผ้ ศู ึกษาเกี่ยวกับความกลัวของครูหรือเครื่องมือ
ที่ใช้ วัดความกลัวในการเข้ าสู่อาเซียนของครู
ในขณะเดียวกันสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เน้ นให้ ครูมีคุณลักษณะตามตัวชี้วัดคุณภาพครูตาม
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) อันได้ แก่ การมีเทคนิคและวิธสี อนที่หลากหลายโดยเน้ น
กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ท้งั ในประเทศและ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการวิจัย สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้ างความกลัวและวิตก
กังวลแก่ครูท่ตี ้ องมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียนการใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ใช้
หนังสือตาราเรียนและสื่อที่เป็ นภาษาต่างประเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) (Basic Education Commission, 2011) ผู้วิจัย
สนใจศึกษาการสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในด้ านความรู้ความสามารถส่วนบุคคล ซึ่ง
เป็ นคุณลักษณะที่อยู่ในตัวครูผ้ ูสอนเอง และบทบาทหน้ าที่ในการการจัดการเรียนการสอนให้ กบั นักเรียน รวมถึงความ
คาดหวังที่มีต่อนักเรียนในการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน แต่เนื่องจากความกลัวของครู หรือเครื่องมือ
สาหรับวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ยังไม่มีหลักฐานว่าเคยมีนักวิจัยศึกษามาก่อน ผู้วิจัยจึง สนใจ
ศึกษาความกลัวในในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครูและเลือกวิธกี ารศึกษาจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ในสถานการณ์ตาม
สภาพปั จจุ บันเพื่อให้ ได้ ข้อมูลมาพัฒนาแบบวัดสาหรับใช้ เป็ นเครื่องมือในการวัดความกลัวอัน คุณลักษณะที่อยู่ภายใน
ของบุคคล รวมถึงเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการปรับสภาพของครูในการก้ าวเข้ าสู่การอยู่ร่วมกันกับประชาชนของ
ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและเป็ นสารสนเทศสาหรับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ได้ แก่
1. เพื่อสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนของการวิจัยออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธวี ิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความกลัวของครูท่เี กี่ยวข้ องกับตัวชี้วัดด้ านคุณภาพครูผ้ สู อนในหลักสูตรแกนกลางอาเซียน คือ
1. กลัวเกี่ยวกับความรู้ท่วั ไปของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน
2. กลัวการใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3. กลัวการใช้ หนังสือ ตาราเรียนและสื่อที่เป็ นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้
4. กลั วการใช้ ส่ ืออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการจัด การเรีย นรู้ การวัด และประเมิน ผล และการเผยแพร่ ผ ลงาน
ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
5. กลัวการใช้ เทคนิคและวิธสี อนที่หลากหลายโดยเน้ นกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
6. กลัวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
7. กลัวการใช้ การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
8. กลัวการจัดการเรียนรู้ให้ กบั ผู้เรียนที่มคี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม
แบบวัดความกลัวมีตัวชี้วัดของครูข้อที่ 8 ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมภายใต้ คาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้ องกับความกลัวของครูในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลาง
อาเซียน
ขั้นตอนการวิจยั
ขั้น ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒ นาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
1.1 การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน
คือกาหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิ ารจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนเกี่ยวกับความกลัวของตนเอง
เมื่อต้ องเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
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ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้ างแบบสัมภาษณ์ความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู มีรายละเอียดในการสร้ างและหา
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้ างแบบสัมภาษณ์
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครูเพื่อนามา
เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ (Critical Incident
Technique: CIT) ตามแนวคิด Flanagan (Flanagan, 1954)
3. สร้ างแนวคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยสร้ างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตารา บทความและงาน
ที่วิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครูคลอบคลุม 7 ประเด็นตัวชี้วัดคุณภาพครูใน
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook)
4. นาแบบสัมภาษณ์ความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้ นและดาเนินการปรับปรุงภายใต้ คาแนะนา
5. ทาการศึกษานาร่องโดยทดลองใช้ แบบสัมภาษณ์แนวคาถามก่อนจะนาไปใช้ ศึกษาจริงกับครูผ้ สู อนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 1 ราย เพื่อเป็ นการปรับแนวคาถามให้ มคี วามเหมาะสมชัดเจนมากขึ้น
6. ทาการสัมภาษณ์ครูผ้ ูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ นในโรงเรียนต้ นแบบ โครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน (Spirit of ASEN) 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนนครสวรรค์
จานวน 60 คน (Flanagan, 1954) โดยการสุ่มอย่ างง่ าย เพื่ อนาผลจากการสัมภาษณ์มากาหนดนิยามเชิงปฏิ บัติการ
ความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครูและเป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ของครูในขั้นตอนต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่รวมได้ จากผู้ให้ ข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) โดยวิธกี ารใช้ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้ ข้อมูลนามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามวิธกี ารของฟลานาแกน (Flanagan, 1954)
2. นาข้ อมูลเกี่ยวกับความกลัวของครูในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งหมดมาวิเคราะห์จานวน แจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละในแต่ละประเด็น
3. สรุปเป็ นนิยามเชิงปฏิบัติการความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู เพื่อใช้ ในการสร้ างแบบวัด
ความกลัวในขั้นตอนต่อไป
1.2 การสร้างและพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เพื่อสร้ างข้ อคาถามจากนิยามเชิงปฎิบัติการที่ได้ มาจากการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ (CIT) และหาคุณภาพ
แบบวัดด้ วยวิธีตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาเครื่องมือไปทดลองใช้
เพื่อหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความกลัว
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างการทดลองใช้ (Try out) คือ ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู มีรายละเอียดในการสร้ างและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ดังนี้
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1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้ างแบบวัด
2. ผู้วิจัยดาเนินการสร้ างแบบวัดความกลัวตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ได้ จากการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ
(Critical Incident Technique: CIT)
3. นาแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนครูผ้ ูสอนปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้ นและดาเนินการปรับปรุงภายใต้ คาแนะนา
4. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้ วยวิธตี รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในรอบแรกโดยการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญให้ ข้อเสนอแนะวิธกี ารเขียนนิยามโดยให้ จัดกลุ่มและสรุปเหตุการณ์สาคัญที่ได้ จาก
การสัมภาษณ์ในแต่ละด้ านกาหนดเป็ นนิยามให้ มีความหมายชัดเจนและครอบคลุม ไม่เขียนยาวจนเกินไปและไม่เขียน
รายละเอียดของเหตุการณ์สาคัญไว้ ในนิยาม วิธกี ารเขียนข้ อคาถามให้ ครอบคลุมและอยู่ในขอบเขตของนิยามเท่านั้น
5. นาแบบวัดไปทดลองใช้ กับครูผ้ ูสอนที่ไมใช่ กลุ่มตัวอย่ าง (Try out) จานวน 60 คน หาค่ าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS และหาอานาจจาแนก (Discriminition) โดยใช้ วิธีสหสัมพั นธ์อย่ างง่ ายแบบเพี ยร์สัน โดยการหาค่ าความ
สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (r)
6. ปรับปรุงแบบวัดอีกครั้ง แล้ วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ ชุดเดิม จนได้ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และนาแบบวัด
ฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาและค้ นหาว่าองค์ประกอบร่วมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ขององค์ประกอบความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู โดยใช้ วิธวี ิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นครูผ้ ูสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยพิจารณากาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งกาหนดไว้ ว่าสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปรที่ศึกษาควรเป็ น 20:1 สัดส่วน
ต่ า สุด ที่ พ อใช้ ไ ด้ คื อ 5:1 (Hair et al., 2006 as cited in Wiratchai, 1999) ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ก าหนดสัด ส่ ว นของกลุ่ ม
ตัวอย่างต่อตัวแปร 5:1 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีตวั แปรที่สงั เกตได้ จานวน 74 ตัวแปร ได้ กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 370 คน ผู้วิจัย
เก็บเพิ่มเติมเป็ น 400 คน ใช้ การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยแบ่งตามจังหวัด เขต
พื้นที่การศึกษา สังกัด ขนาดโรงเรียน จนได้ กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่กาหนด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์บางส่วน ได้ แบบวัดกลับมา 422 ฉบับ ผู้วิจัยคัดเลือก
แบบวัดที่สมบูรณ์ได้ 400 ฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ น โดยใช้ ค่าสถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
2. การค้ นหาองค์ประกอบใช้ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
2.1 การวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
2.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่ างข้ อคาถามความกลัวของครูว่ามีเพียงพอในในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์ในทิศทางบวก มีค่าอยู่ระหว่าง .243 ถึง .861
2.1.2 การทดสอบ Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) และ Batlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
จะเป็ นค่าที่มีแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ถ้ าค่าไคสแควร์มีค่ามากหรือค่า sig ในการทดสอบนัยสาคัญทาง
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สถิติ (a) จะปฏิเสธ H0 หรือยอมรับ H1 นั่น คือ ตัวแปรที่ทดสอบมีความสัมพั น ธ์กัน จึงสามารถใช้ เทคนิควิเคราะห์
Factor Analysis ได้
2.2 การสกัดองค์ประกอบและเลือกวิธกี ารหมุนแกน
การค้ นหาองค์ประกอบผู้วิจัยดาเนินการ 2 รูปแบบ คือ ใช้ การสกัดองค์ประกอบแบบ Principal Component
Analysis และหมุนแกนแบบมุมฉากใช้ วิธี Varimax เป็ นการหมุนแกนที่ยังคงทาให้ องค์ประกอบยังคงตั้งฉากกันหรือ
องค์ประกอบต่างๆ ยังคงเป็ นอิสระกัน Varimax เป็ นเทคนิคที่ทาให้ จานวนตัวแปรที่น้อยที่สดุ มีค่า Factor Loading มาก
ในแต่ละองค์ประกอบ และการสกัดองค์ประกอบแบบ Principle Axis Factoring หมุนแกนแบบมุมแหลมใช้ วิธี Promax
เป็ นการหมุนแกนที่เมื่อหมุนแล้ วองค์ประกอบอาจจะไม่ต้ังฉากกันหรือองค์ประกอบไม่เป็ นอิสระกัน เนื่องจากตัวแปร
ความกลัวของในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู เป็ นตัวแปรที่ไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีผ้ ูท่เี คยศึกษามาก่อน ผู้วิจัยไม่
แน่ใจโครงสร้ างความสัมพันธ์ว่ามีลักษณะใด จึงเลือกดาเนินการสกัดองค์ประกอบทั้งสองวิธแี ล้ วจึง เปรียบเทียบผลของ
การวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ วิธที ่ดี ที ่สี ดุ ในการสกัดองค์ประกอบความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สาหรับเกณฑ์
พิจารณาจานวนส่วนประกอบใช้ เกณฑ์ค่า Eigan Values เกิน 1 หลังจากนั้น ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์หาค่ าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของส่วนประกอบแต่ละตัวโดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient)
สรุปผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
1.1 ผลของการกาหนดนิ ย ามเชิ งปฏิบั ติการความกลั ว ในการเข้ าสู่ป ระชาคมอาเซี ย นของครู สังกัด ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลจากการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ (CIT) สามารถกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการความกลัวการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 8 ด้ าน ดังนี้
ความกลัว หมายถึง ความคิดและความรู้สกึ ที่เกิดจากปฏิกริ ิยาการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่ไม่ค้ นุ เคย แปลกใหม่
รวมถึงความรู้สกึ ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ หวาดหวั่น หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญสถานการณ์ ซึ่งบุคคลประเมินแล้ วว่าสิ่งนั้นอาจมี
อันตรายคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยและอยู่รอดของตน
ความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของครู หมายถึง ความคิดและความรู้สกึ ไม่ค้ ุนเคย ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ
หวาดหวั่นหรือหลีกเลี่ยงต่อการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในด้ านคุณภาพของครูตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
อาเซียน ซึ่งครูประเมินแล้ วว่ า อาจมีอันตรายคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยและอยู่รอดของตน ซึ่งวัดได้ จากมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง กลัวน้ อยที่สดุ , 2 หมายถึง กลัวน้ อย, 3 หมายถึง กลัวปานกลาง, 4 หมายถึง กลัว
มาก และ 5 หมายถึง กลัวมากที่สดุ ประกอบด้ วยความกลัวของครู 8 องค์ประกอบ 1) ความกลัวเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในเรื่องความรู้ท่วั ไปของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 2) ความกลัวการใช้ ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร 3) ความกลัวการใช้ หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เป็ นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ 4) ความกลัวการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online)
และออฟไลน์ (Offline) 5) ความกลัวการใช้ เทคนิคและวิธสี อนที่หลากหลายโดยเน้ นกิจกรรมหรือกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้ 6) ความกลัวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ท้งั ในประเทศและในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 7) ความกลัวการใช้ การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่ างต่อเนื่อง 8) ความกลัวการจัดการ
เรียนรู้ในสังคมความแตกต่างทางวัฒนธรรม
1. ความกลัวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ้ รื่องความรูท้ วั ่ ไปของอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน ประชาคมอาเซี ยน
หมายถึง สภาวะอารมณ์ ความคิดและความรู้สกึ ไม่ค้ นุ เคย ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ หวาดหวั่นหรือหลีกเลี่ยงการจัดการเรียนรู้
ให้ กับผู้ เรียนเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปของอาเซียน ประวัติความเป็ นมาของอาเซียน วัต ถุป ระสงค์ของการก่ อตั้งอาเซีย น
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สัญลักษณ์ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน หลักสูตรแกนกลางอาเซียน สถานการณ์ในปั จจุ บัน และ
ผลกระทบภายหลังจากการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้ านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. ความกลัวการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร หมายถึง สภาวะอารมณ์ความคิด ความรู้สึก ไม่ค้ ุนเคย
ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ หวาดหวั่นหรือหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารโดยใช้ ภาษาต่างประเทศในด้ านองค์ความรู้ (Knowledge)
และทักษะการใช้ ภาษา (Skill) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการนาภาษาต่างประเทศมาใช้ ได้ แก่ การพูด การฟั ง การ
อ่าน และการเขียน เพื่อสื่อความหมายให้ ผ้ อู ่นื เข้ าใจ
3. กลัวการใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เป็ นภาษาต่ างประเทศในการจัดการเรียนรู ้ หมายถึง สภาวะ
อารมณ์ความคิดและความรู้สึกไม่ค้ ุนเคย ไม่แน่ ใจ ไม่ม่ันใจ หวาดหวั่นหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ การตอบข้ อซักถามหรือให้ ข้อเสนอแนะ โดยการใช้ หนังสือ ตาราเรียน และสื่อประเภทต่างๆ ที่เป็ นภาษา
ต่างประเทศ
4. ความกลัวการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) หมายถึง สภาวะอารมณ์ความคิดและความรู้สกึ ไม่ค้ นุ เคย
ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ หวาดหวั่น หรือหลีกเลี่ยงการใช้ ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากตนเองขาดองค์ความรู้ ขาดทักษะในการ
ใช้ ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ท้งั แบบผ่านและไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็ นเครื่องมือแสวงหาความรู้และเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
สาคัญเพื่อนามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน
5. ความกลัวการใช้เทคนิคและวิธีสอน หมายถึง สภาวะอารมณ์ความคิดและความรู้สกึ ไม่ค้ ุนเคย ไม่แน่ใจ
ไม่ม่นั ใจ หวาดหวั่นและหลีกเลี่ยงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการสอนและวิธกี ารสอนอันหลากหลายที่เน้ นกิจกรรม
หรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน
6. ความกลัวการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการจัดการเรียนรูท้ ้ งั ในประเทศและในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน หมายถึง สภาวะอารมณ์ความคิดและความรู้สกึ ไม่ค้ ุนเคย ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ หวาดหวั่นหรือหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ท่จี ะต้ องนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสาร การประชุมสัมมนา การพูดคุยสนทนา
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากคิดว่าตนเองขาดความรู้ด้านเนื้อหา วิธกี ารนาเสนอ ความรู้ความสามารถด้ านภาษา
ทั้งภายในประเทศ และในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
7. ความกลัวการใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒ นาผู เ้ รียนอย่างต่ อเนื่อง หมายถึง สภาวะอารมณ์
ความคิดและความรู้สกึ ไม่ค้ ุนเคย ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ หลีกเลี่ยงหรือหวาดหวั่นว่าจะไม่สามารถทาวิจัย ไม่สามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรือไม่สามารถใช้ ผลการวิจัยอื่นๆ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
8. ความกลัวการจัดการเรียนรูใ้ นสังคมความแตกต่างทางวัฒนธรรม หมายถึง สภาวะอารมณ์ ความคิด
และความรู้สกึ ไม่ค้ นุ เคย ไม่แน่ใจ ไม่ม่นั ใจ หวาดหวั่นหรือหลีกเลี่ยงการจัดการเรียนรู้ให้ กบั ผู้เรียนที่มคี วามแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ให้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1.2 ผลการสร้ างและพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลของการสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู โดยข้ อคาถามจากนิยามเชิงปฏิบัติการ
ที่ได้ มาจากผลการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ (CIT) แบบวัดมีลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยกาหนด
ลักษณะความกลัวของครูในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ออกเป็ น 8 ด้ าน และสร้ างข้ อคาถามในแต่ละด้ านทั้งหมด 74 ข้ อ
เมื่อนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั ครูผ้ สู อนที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จานวน 60 คน จากนั้นนาข้ อมูล
มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient)
ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ค่าความเชื่อถือได้ ของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.986 ค่าความเชื่อมั่นของแต่ละด้ าน
อยู่ระหว่าง 0.862–0.980 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.528–0.955
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างคุณภาพแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
ของครู โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ผลการวิเคราะห์ ส่วนประกอบโดยการหมุนแกนทั้งสองวิธี คือ การสกัดองค์ประกอบแบบ Principal Component
Analysis และหมุนแกนแบบมุมฉากใช้ วิธี Varimax และการสกัดองค์ประกอบแบบ Principle Axis Factoring หมุนแกน
แบบมุมแหลมใช้ วิธี Promax สามารถจาแนกองค์ประกอบได้ จานวน 8 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบ มีค่าไอเกน
(Eigen Value) เกินกว่า 1 ค่าสัมประสิทธิ์ส่วนประกอบของแต่ละองค์ประกอบมีความใกล้ เคียงกันในการหมุนแกนทั้ง 2
แบบ โดยค่าสัมประสิทธิ์ส่วนประกอบโดการหมุนแกนแบบ Varimax มีค่าระหว่าง 0.359 ถึง .838 และวิธีหมุนแกน
แบบ Promax มีค่าระหว่ าง 0.283 ถึง .980 องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อ
คาถามทั้งหมดได้ ร้อยละ 77.419 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู
องค์ประกอบ
ข้อคาถาม
Varimax (Factor Looding)
10 ข้ อ (L1-L10)
การใช้ภาษาต่างประเทศ
.693-.802
10 ข้ อ (R1-R10)
การใช้งานวิจัย
.615-.810
9 ข้ อ (IT1-IT9)
การใช้สื่อ ICT
654-.838
10 ข้ อ (B1-B10)
การใช้หนังสือภาษาต่างประเทศ
.618-.777
9 ข้ อ (K1-K9)
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับอาเซียน
.686-.802
9 ข้ อ (C1-C9)
การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นอาเซียน
.620-.719
10 ข้ อ (D1-D8)
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
.661-.771
10
ข้
อ
(B1-B10)
เทคนิคและวิธีสอน
.359-.785
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ
การใช้ภาษาต่างประเทศ (L)
การใช้งานวิจัย (R)
การใช้สอื่ ICT (IT)
การใช้หนังสือภาษาต่างประเทศ (B)
ความรูท้ วั ่ ไปเกีย่ วกับอาเซี ยน (K)
การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นอาเซี ยน (C)
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (D)
เทคนิคและวิธีสอน (T)
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช
ค่าไอเกน
ร้อยละ ความแปรปรวนหลังหมุนแกน

L
1.000
.381
.389
.420
.590
.644
.704
.320
.941
33.22
11.99

Promax (Factor Looding)
.730-.943
.558-.940
.632-.980
.618-.777
.689-.881
.698-.891
.676-.890
.283-.942

R

IT

B

K

C

D

T

1.000
.539
.542
.710
.453
.375
.627
.966
8.305
11.74

1.000
.526
.499
.490
.481
.615
.966
4.530
11.54

1.000
.510
.401
.323
.561
.973
3.466
10.11

1.000
.629
.526
.533
.941
2.707
9.36

1.000
.557
.416
.962
1.969
8.74

1.000
.232
.964
1.657
8.14

1.000
.942
1.428
5.76

หมายเหตุ: ตัวหนาขีดเส้นใต้ หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ส่วนประกอบใกล้ เคียงกันสามารถจัดไว้ ได้ ท้งั สององค์ประกอบ
ขึ้นอยู่กบั ความหมายที่เหมาะสม

ดังนั้น เพื่ อให้ ผลการวิจัยมีความถู กต้ อง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ ผ ลการวิเคราะห์ การสกัด องค์ป ระกอบแบบ Principal
Component Analysis และหมุนแกนแบบมุมฉากใช้ วิธี Varimax เนื่องจากทุกองค์ประกอบมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
มากกว่ า 0.3 (Wiratchai, 1999) ในขณะที่ ก ารสกัด องค์ ป ระกอบแบบ Principle Axis Factoring หมุ น แกนแบบ
มุมแหลมใช้ วิธี Promax องค์ประกอบด้ านความกลัวการใช้ เทคนิคและวิธีสอนค่ าน้าหนักองค์ปะกอบเท่ากับ 0.283
ซึ่งน้ อยกว่าเกณฑ์กาหนด
ผลการจัดตัวบ่งชี้เข้ าองค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบ พบว่า ความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู แบ่งได้
8 องค์ประกอบ 74 ตัวบ่งชี้ เรียงตามนา้ หนักองค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 คือ ด้ านความกลัวการใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ประกอบด้ วย
(L2) = ไม่แน่ใจความรู้เรื่องคาศัพท์, (L1) = ไม่แน่ใจความรู้พ้ ืนฐานภาษาต่างประเทศ, (L6) = กลัวผู้อ่นื ไม่เข้ าใจ
เมื่อพูดภาษาต่างประเทศ, (L4) = หลีกเลี่ยงการฟั งภาษาต่างประเทศ, (L5) = ไม่กล้ าพูดกับชาวต่างชาติ, (L8) =
บอกเรื่องที่อ่านจากภาษาต่างประเทศไม่ได้ , (L3) = ไม่ม่นั ใจเมื่อฟังภาษาต่างประเทศจากชาวต่างชาติ, (L9) = ไม่กล้ า
เขียนเป็ นภาษาต่างประเทศ, (L7) = ไม่กล้ าอ่านภาษาต่างประเทศให้ ผ้ อู ่นื ฟัง, (L10) = กลัวเขียนภาษาต่างประเทศผิด
หลักไวยากรณ์ ค่านา้ หนักอยู่ระหว่าง 693-.802 มีค่าไอเกนเท่ากับ 33.229 ร้ อยละความแปรปรวนเท่ากับ 11.99
องค์ประกอบที่ 2 คือ ด้ านความกลัวการใช้ การวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้ วย
(R4) = การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็ นเรื่องยาก, (R3) = หลีกเลี่ยงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ งานวิจัยเป็ นฐาน,
(R5) = ไม่ มีความรู้เรื่องการทาวิจัยเพื่ อพั ฒ นาการจัดการเรียนรู้ , (R1) = การใช้ งานวิจัยเพื่ อพั ฒนาผู้เรียนสู่ตลาด
แรงงานอาเซียน, (R2) = ไม่ม่นั ใจการทาวิจัยเต็มรูปแบบมาตรฐานได้ , (R6) = ไม่ม่นั ใจการนาผลงานวิจัยในอาเซียน
มาใช้ พั ฒ นาผู้ เรีย น, (R7) = ไม่ ม่ัน ใจการเลื อกใช้ ผ ลการวิ จัย ให้ สอดคล้ องกับ หลั กสูต ร, (R8) = ไม่ ม่ัน ใจการใช้
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้, (R9) = ไม่ม่นั ใจการเลือกใช้ งานวิจัยที่เหมาะสมมาพัฒนาผู้เรียน, (R10) = หวาดหวั่น
เมื่อต้ องใช้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่ าง .615-.810 ค่าไอเกนเท่ากับ 8.305 ร้ อยละความ
แปรปรวนเท่ากับ 11.74
องค์ประกอบที่ 3 คือ ด้ านความกลัวการใช้ ส่อื อิเล็กทอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล และ
การเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้ วย
(IT8) = ไม่ค้ ุนเคยการใช้ แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเสริมอื่นๆ, (IT9) = ไม่มีความรู้การใช้ ส่ อื อิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดการเรียนรู้, (IT4) = ไม่ค้ ุนเคยกับการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์ , (IT2) = ไม่ม่ันใจจะเผยแพร่ผลการเรียนรู้
ลงใน Youtube ได้ , (IT5) = ไม่ม่นั ใจทักษะการใช้ ส่ อื ออนไลน์สาหรับการจัดการเรียนรู้, (IT7) = ไม่ค้ ุนเคยกับวิธกี าร
ทดสอบผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์, (IT6) = กลัวการใช้ โปรแกรมใหม่ๆ ในการวัดและประเมินผล, (IT1) = ไม่ม่นั ใจ
ในการใช้ กระดานอัจฉริยะในการจัดการเรียนรู้ , (IT3) = ไม่ม่ันใจในการใช้ เทคโนโลยีเพื่ อเข้ าถึงแหล่ งข้ อมูลสาคัญ
ค่านา้ หนักอยู่ระหว่าง .654-.838 มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.530 ร้ อยละความแปรปรวนหลังหมุนแกนเท่ากับ 11.54
องค์ประกอบที่ 4 คือ ด้ านความกลัวการใช้ หนังสือ ตาราเรียนและสื่อที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ประกอบด้ วย
(B5) = ไม่เข้ าใจเนื้อหาเมื่อต้ องใช้ หนังสือที่เป็ นภาษาต่างประเทศ, (B7) = ข้ อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะจากหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ, (B9) = ถ่ายทอดความรู้อย่ างถูกต้ องใช้ ส่อื ภาษาต่างประเทศ, (B6) = ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
จากหนั ง สือ ภาษาต่ า งประเทศ, (B3) = ไม่ ม่ั น ใจจั ด กิจ กรรมจากหนั ง สื อ ภาษาต่ า งประเทศ, (B4) = ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ถ้าใช้ หนังสือภาษาต่างประเทศ, (B8) = หลีกเลี่ยงที่จะใช้ ส่อื การสอนที่เป็ นภาษาต่างประเทศ, (B10) =
เลือกสื่อภาษาต่างประเทศได้ เหมาะสมกับกิจกรรม, (B1) = ไม่ค้ ุนเคยกับการสอนโดยใช้ หนังสือภาษาต่างประเทศ,
(B2) = หลีกเลี่ยงที่จะใช้ หนังสือที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ค่านา้ หนักอยู่ระหว่าง .618-.777 มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.466
ร้ อยละความแปรปรวนเท่ากับ 10.11
องค์ประกอบที่ 5 คือ ด้ านความกลัวเกี่ยวกับการจัด การเรียนรู้เรื่องความรู้ท่ัวไปของอาเซียน กฏบัต รอาเซี ยน
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้ วย
(K7) = ไม่ม่ันใจเมื่อต้ องถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจ สถานการณ์การเมืองในของประเทศอาเซียนให้ กบั ผู้เรียน,
(K4) = ไม่แน่ใจว่ามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างเพียงพอในการจัดการเรียนรู้, (K2) = ไม่ม่นั ใจ
ว่ ามี ค วามรู้เกี่ย วกับ ประวั ติ ค วามเป็ นมาของอาเซี ย นในการจั ด การเรีย นรู้, (K8) = ไม่ แ น่ ใ จเมื่ อต้ องถ่ ายทอดถึ ง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนให้ กับผู้เรียน, (K3) = ไม่ม่นั ใจว่าจะอธิบายวัตถุประสงค์
การก่อตั้งอาเซียนอย่างถูกต้ อง, (K9) = ไม่ม่นั ใจเมื่ออธิบายเรื่องผลกระทบทางสังคมของอาเซียน, (K6) = ไม่ม่นั ใจ
กับการใช้ หลักสูตรแกนกลางอาเซียน, (K1) = ไม่ม่ันใจการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของอาเซียน, (K5) =
หลีกเลี่ยงการสอนรายละเอียดของกฎบัตรอาเซียน ค่านา้ หนักอยู่ระหว่าง .686-.802 มีค่าไอเกนเท่ากับ 2.707 ร้ อยละ
ความแปรปรวนเท่ากับ 9.36
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องค์ประกอบที่ 6 คือ ด้ านความกลัวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ท้งั ในประเทศและใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้ วย
(C3) = ไม่ม่นั ใจถ้ าต้ องแสดงความคิดเห็นบนเวทีสมั มนา, (C4) = ไม่ม่นั ใจในการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลในอาเซียน,
(C7) = ไม่ม่นั ใจเมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ครูในอาเซียน, (C6) = ไม่แน่ใจด้ านภาษาเพียงพอต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้,
(C8) = ไม่ กล้ าถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้ในการประชุมสัมมนา, (C9) = ไม่ ม่ันใจว่ ามีประสบการณ์พอสาหรับการ
แลกเปลี่ยนรู้, (C5) = หลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั บุคคลจากอาเซียน, (C2) = กลัวที่จะต้ องตีพิมพ์ผลงานใน
วารสาร, (C1) = ไม่ม่ันใจถ้ าต้ องนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ค่านา้ หนักอยู่ระหว่ าง .620-.802 มีค่าไอเกน
เท่ากับ 1.969 ร้ อยละความแปรปรวนหลังหมุนแกนเท่ากับ 8.74
องค์ประกอบที่ 7 คือ ด้ านความกลัวการจัดการเรียนรู้ในสังคมความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประกอบด้ วย
(D6) = กลัวความขัดแย้ งทางวัฒนธรรมเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้, (D8) = ไม่สามารถให้ ทาผู้เรียนที่แตกต่างอยู่
ร่ วมกันอย่ างสันติได้ , (D7) = ไม่ แน่ ใจว่ าจะแก้ ปัญหาเมื่ อมีความขัดแย้ งระหว่ างผู้เรียน, (D5) = ไม่ แน่ ใจเกี่ยวกับ
ยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง, (D4) = ไม่ม่นั ใจการเรียนรู้ให้ ผ้ ูเรียนที่มคี วามแตกต่างได้ อย่างเท่าเทียมกัน,
(D3) = ไม่ม่นั ใจจัดการเรียนรู้ให้ กบั ผู้เรียนที่มีวัฒนธรรมประเพณีท่ตี ่างกัน, (D1) = ไม่ม่นั ใจการจัดการเรียนรู้ให้ กบั
ผู้เรียนที่มีเชื้อชาติต่างกัน, (D2) = ไม่ ม่ันใจจัด การเรียนรู้ให้ กับ ผู้เรียนที่มีภาษาแตกต่ างกัน ค่ าน้าหนักอยู่ ระหว่ าง
.661-.771 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.657 ร้ อยละความแปรปรวนเท่ากับ 8.14
องค์ประกอบที่ 8 คือ ด้ านความกลัวการใช้ เทคนิคและวิธสี อน ประกอบด้ วย
(T7) = หลีก เลี่ ยงเทคนิ คและวิธีการสอนที่เน้ น ให้ ผ้ ูเรียนปฏิบัติ, (T5) = ไม่ ค้ ุน เคยการใช้ เทคนิค การสอนอื่น
นอกจากการบรรยาย, (T4) = ไม่ค้ ุนเคยให้ ผ้ ูเรียนเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรม, (T3) = ไม่ค้ ุนเคยกับการเรียนรู้จากแหล่ ง
เรียนรู้นอกห้ องเรียน, (T6) = หลีกเลี่ยงการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการสอนใหม่ ๆ เช่ น BBL, (T2) =ไม่ ม่ันใจที่ใช้ ทาให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง, (T9) = กลัววิธกี ารสอนไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ เท่าอาเซียน, (T8) = นักเรียน
ที่สอนจะมีความรู้ไม่ เท่ากับนักเรียนในอาเซียน, (T1) = กลัวจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ
ค่านา้ หนักอยู่ระหว่าง .312-.785
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างและพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ผลของการกาหนดนิ ย ามเชิ งปฏิบั ติการความกลั ว ในการเข้ าสู่ป ระชาคมอาเซี ย นของครู สังกัด ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลจากการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ (CIT) สามารถกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการความกลัวการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียนของครู ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยด้ วยการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญของฟลานาแกน (Flanagan, 1954) ซึ่งเป็ น
วิธกี ารกาหนดนิยามจากการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเชิงประจักษ์ โดยใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์ครูผ้ ูสอนจานวน 60 ราย
ซึ่งถือว่ าเป็ นวิธที ่ดี ีท่ีสุด (Kamppainen, 2000) เนื่องจากการสัมภาษณ์จะช่วยให้ ผ้ ูให้ ครูผ้ ูสอนสามารถตอบคาถามได้
ชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้นด้ วยการใช้ รปู แบบในการสะท้ อนคิดผ่านประสบการณ์ของตนเอง (McSherry, Simmons and
Abbott, 2002) ในวิธีก ารนี้ ครูผ้ ู ส อนจะบอกหรือ เล่ าถึง เหตุ ก ารณที่ส าคั ญ ที่เกิด ขึ้น ในขณะปฏิบั ติง านของตนเอง
ที่เกี่ยวข้ องกับความกลัวการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนทั้ง ซึ่งเหตุการณ์สาคัญที่พบได้ บ่อยที่สดุ จะถูกนามาพิจารณาเพื่อหา
แนวทางแก้ ไขปัญหา ในการวิจัยครั้งนี้มีระเบียบวิธวี ิจัยสอดคล้ องกับงานวิจัย เรื่อง ”ประเด็นขัดแย้ งทางวัฒนธรรมและ
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ : การวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ
(Jantarapratin, 2005) ประเด็น ความกลั ว ที่ได้ จ ากผลการสัม ภาษณ์ ค รูผ้ ู ส อน สอดคล้ อ งกับ คุ ณ ภาพครูผ้ ู ส อนใน
หลั ก สู ต รแกนกลางอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (Basic Education
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Commission, 2011) ซึ่งมีท้งั หมด 8 ด้ าน ในแต่ละด้ านครูผ้ ูสอนมีความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในเรื่องที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้ให้ กบั ผู้เรียน ความสามารถส่วนตนของบุคคล และผลลัพธ์ท่เี กิดกับผู้เรียนและแสดงออก
ในลักษณะไม่ค้ นุ เคย ไม่ม่นั ใจ หลีกหนีสถานการณ์ท่ที าให้ เกิดความกลัวนั้น ซึ่งสอดคล้ องกับ Gullone and King (1992)
ที่กล่าวไว้ ว่า บุคคลเมื่อต้ องพบเจอกับสิ่งที่ไม่ค้ นุ เคย ไม่น่าไว้ ใจ และอาจมีอนั ตรายคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยและ
การอยู่รอดของบุคคลแล้ ว บุคคลจึงต้ อ งเกิดการเตรียมพร้ อมต่อสิ่งนั้น โดยเกิดความกลัวขึ้นเป็ นปฏิกริ ิยาตอบสนอง
อัตโนมัติ และระวังภัยตัวบุคคลเอง เพื่อให้ สามารถต่อสู้ หลีกเลี่ยง หลีกหนีจากสถานการณ์น้นั
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีความกลัวและการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ (CIT) ทาให้
ผู้วิจัยกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการความกลัวที่สอดคล้ องกับพฤติกรรมเชิงประจักษ์และมีความหมายครอบคลุมลักษณะ
ความกลัวของครูในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถนาไปใช้ ในขั้นตอนการสร้ างแบบวัดต่อไป
1.2 ผลการสร้ างและพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลของการสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู โดยข้ อคาถามจากนิยามเชิงปฏิบัติการ
ที่ได้ มาจากผลการวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ (CIT) แบบวัดมีลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่ า 5 ระดับ ผู้วิจัยกาหนด
ลักษณะความกลัวของครูในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ออกเป็ น 8 ด้ าน และสร้ างข้ อคาถามตั้งต้ นในแต่ละด้ านทั้งหมด
76 ข้ อ ผู้วิจัยนาแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนครูผ้ ูสอนปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้ นและดาเนินการปรับปรุงภายใต้ คาแนะนาหลังจากนั้น ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้ วยวิธี
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ในรอบแรก โดยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 ท่าน
และปรับปรุงแบบวัด คงเหลือคาถามที่ใช้ ได้ 74 ข้ อ นาแบบสอบวัดไปทดลองใช้ กบั ครูผ้ ูสอนที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try
out) จานวน 60 คน และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (Discriminition) โดยใช้ วิธสี หสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ
เพียร์สนั โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (r) ผลการวิจัย พบว่า ค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.528–0.955 นั่นคือ คะแนนรายข้ อมีสหสัมพันธ์สงู กับคะแนนรวม แสดงว่า ข้ อนั้นวัดได้ สอดคล้ องกับแบบ
วัดทั้งฉบับ นั่นคือสอดคล้ องกับการวัดของข้ อคาถามส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด เป็ นการวัดในสิ่งเดียวกัน นับว่ามีอานาจ
จาแนกสูงค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient)
แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.986 และค่าความเชื่อมั่นรายด้ านอยู่ระหว่าง 0.862–0.980 พบว่า เกณฑ์
การพิจารณาระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ควรมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 (Pinyoanuntapong, 2002) สอดคล้ องกับ
เกเบิล (Saiyot and Saiyot, 2000, p. 317 as cited in Gable, 1986, p. 147) ที่กล่าวว่า เครื่องมือวัดความรู้สกึ หรือ
จิตพิสยั ที่ดี ควรมีค่าความเชื่อมั่นอย่างต่า 0.70 ดังนั้น แบบวัดแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่เชื่อถือได้ เพราะแบบวัด
ที่สร้ างขึ้นเป็ นไปตามกระบวนการสร้ างแบบวัดที่มคี ุณภาพหลายขั้นตอน โดยเฉพาะในขั้นตอนแรกการนิยามคุณลักษณะ
และขั้นตอนสุดท้ ายการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างเนื่องจากทั้งสองขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ซับซ้ อนยุ่งยาก
(Jarernvongrayab, 2014) อีกทั้งยังผ่านการคัดเลือกทางสถิตทิ ่มี คี ุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างคุณภาพแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ของครู โดยวิธวี ิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
2.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู โดยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
แบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ได้ ทาการพัฒนาขึ้นนี้ ประกอบไปด้ วย 8 องค์ประกอบ ซึ่งสอดสอดคล้ องกับสมมุติฐานของผู้วิจัยในการกาหนดกรอบ
แนวคิดเบื้องต้ นเกี่ยวกับความกลัวครูของผู้สอน ไว้ 7 องค์ประกอบ เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องคุณภาพของครูใน
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ เป็ นตัวชี้วัดคุณภาพของครูในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน (Basic Education Commission,
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2011) ส่วนองค์ประกอบที่ 8 กาหนดเพิ่มเติมจากการเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาและการวัดและประเมินผล
ซึ่งเห็นว่าความกลัวของครูควรครอบคลุมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้เรียน ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงและได้ รับ
ผลกระทบเป็ นอันดับแรกของการเป็ นประชาคมอาเซียนอย่างแท้ จริงและได้ เสนอองค์ประกอบที่ 8 คือ ความกลัวการ
จัดการเรียนรู้ในสังคมความแตกต่างทางวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ได้ ผลเช่นเดียวกันกับแนวคิด ทฤษฏีของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดเป็ นยุทธศาสตร์สาหรับการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ด้ านคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน จาแนกไว้ 7 ด้ าน (Basic Education Commission, 2011) ซึ่งเป็ นการยืนยันว่ าหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาสามารถนาองค์ประกอบเหล่านี้มากาหนดเป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพของครูผ้ ูสอนเพื่อให้
สอดคล้ อง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาครูของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ เป็ นเป็ นอย่างดี ในงานวิจัยนี้องค์ประกอบด้ านความกลัวในการใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เป็ นองค์ประกอบที่
สามารถอธิบายความผันแปรสูงสุด คือ ร้ อยละ 11.99 ข้ อคาถามข้ าพเจ้ าไม่ม่นั ใจว่าจะเข้ าใจได้ ถูกต้ องเมื่อต้ องฟังภาษา
ต่างประเทศจากชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นั่นคือ มีความกลัวในระดับปานกลาง (Detpichai, 1989) ทั้งนี้ อาจเนื่อง
มาจากครูยังขาดการพัฒนาทักษะในด้ านการฟั งภาษาต่างประเทศหรือไม่ค้ ุนชินกับสาเนียงของชาวต่างชาติ อาจเนื่อง
มาจากในโรงเรียนอาจไม่มคี รูท่มี าจากต่างประเทศทาให้ ไม่ม่นั ใจว่าสามารถเข้ าใจภาษาได้ ถูกต้ องหรือไม่
เมื่อพิจารณาความความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 8 ด้ าน พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
บวก โดยขนาดความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .232-.710 แสดงให้ เห็นองค์ประกอบทั้ง 8 ด้ านมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและยังมีลักษณะร่วมของแต่ละองค์ประกอบในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์เท่ากับ .499 ซึ่งบ่งชี้ว่า
การแบ่งองค์ประกอบเป็ น 8 องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบมีลักษณะเฉพาะที่อธิบายความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียนได้
สาหรับความเชื่อมั่นขององค์ประกอบความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครูท้งั 8 ด้ านอยู่ในระดับสูง
คือ .941-.973 แสดงว่า ข้ อความที่ใช้ วัดตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้ องกันอยู่ในระดับสูง เมื่อนาไปใช้
ในการศึกษาตัวแปรความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู จึงมีความเชื่อมั่นในระดับสูง สามารถยืนยันความ
น่าเชื่อถือของแบบวัดนี้ได้ ว่าเป็ นแบบวัดที่มคี ุณภาพดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 แบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถนาไปใช้ เป็ นเครื่องมือวัดความกลัวของครู โดยเพื่ อนาสารสนเทศที่ได้ ไปจัดทาแผนพั ฒ นาครูผ้ ูสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของครู เพื่อให้ มคี วามพร้ อมและมีความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่ า องค์ประกอบด้ านความกลัวในการใช้ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ดังนั้น ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ควรให้ ความสาคัญกับการพัฒนาครู ให้ มีความรู้ความสามารถด้ านการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อยกระดับความสามารถด้ านภาษาของครูผ้ สู อน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทาวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความกลัวของในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อความกลัวของครูอนั จะนาไปสู่แนวทาง
การปรับปรุงแก้ ไข
2.2 ควรมีการพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อให้
มีการเตรียมความพร้ อมและมีความสามารถในการแข่งขันในกับประเทศสมาชิกอาเซียน
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References
Basic Education Commission. (2011). Development of Standard and Strategies for Schools to the ASEAN
Community. Retrieved from http://jatoporn.ucoz.com/blog /2012-06-15-43
Detpichai, W. (1989). Research and Evaluation Manual for Educational and Behavioral Science Projects.
Pattani: Prince of Songkla University.
Flanagan, J. C. (1954). The Critical Incident Technique. Psychological Bulletin, 51(4), 327-358.
Gable, R. K. (1986). Instrument Development in the Affective Domain. Boston, MA: Kluwer–Nijhoff.
Gullone, E., & King, N. J. (1992). Psychometric Evaluation of a Revised Fear Survey Schedule for Children
and Adolescents. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33(6), 987-998.
Jantarapratin, C. (2005). Nurses’ Ethical Delemmas and Ethical Dicision Making in Providing Care for Pediatric
Patients in Regional Hospitals, Southern Thailand: Critical Incidents Analysis. (Master’s thesis). Pediatric
Nursing, Prince of Songkla Universitiy, Songkla.
Jarernvongrayab, A. (2014). Affective Domain Measurement (Teaching Documents). Phitsanulok: Faculty of
Education, Pibulsongkram Rajabhat University.
Kamppainen, J. K. (2000). The Critical Incident Technique and Nursing Care Quality Research. Journal of
Advenced Nursing, 32, 1264-1271.
Longlalerng, W. (2013). How to Prepare for the ASEAN Community? In view of the Practitioner. Retrieved
from http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=976
McSherry, R., Simmons, M., & Abbott, P. (2002). Evidence-Informed Nursing: A Guide for Critical Nurses.
New York: TJ International, Padstow, Cornwall.
Pinyoanuntapong, B. (2002). Research Methodology (Teaching Documents). Bangkok: Auksornjareantud Printing.
Wiratchai, N. (1999). Linear Structural Relationship (L1SREL), Statistics for Social and Behavior Science.
Bangkok: Chulalongkorn University Press.

88

