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53252939 : สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสําคัญ   : นโยบายและการปฏิบัติ/ประชาคมอาเซียน 

             นางเฉลียว ยาจันทร : นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ. วาที่ พ.ต.ดร. นพดล  เจนอักษร และ รศ.ดร.  ชุมศักดิ์  อินทรรกัษ.  442 หนา.  

การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed  methodology) คือมีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคของการวจิัย 1) เพื่อทราบนโยบายดานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อทราบองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 3) เพื่อทราบรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 31,022 โรงเรียน การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธี                
การเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 228 โรงเรียน ผูให
ขอมูลโรงเรียนละ  3 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงาน
วิชาการหรือครูที่ปฏิบัติหนาที่แทนและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  684  คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (questionnaires) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) และ
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  interview)  เก็บขอมูลระหวางวันที่  14  ธันวาคม 2555 – วันที่ 
10 มีนาคม 2556  สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor 

Analysis) และสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Paths Analysis)  
ผลการวิจัยพบวา 
1. นโยบายดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  

มีทั้งหมด  17  นโยบาย  
2. องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

ประกอบดวย  6  องคประกอบ คือ 1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ 3) คุณภาพของผูเรียน  
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ  5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และ 6) การมีสวนรวม  

 3. รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน                     

เปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน  มีความเหมาะสม  มีความเปนไปได  มีความเปนประโยชนและมีความ
ถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี  หลักการและแนวคิดตามกรอบการวิจัย 
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ASEAN  COMMUNITY. THESIS  ADVISORS  :  ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., 

Ph.D. AND ASSOC. PROF. CHOOMSAK  INRAK, Ed.D.  442 pp.     
        

 This research was used  mixed  methodology  (quantitative and qualitative research). 

The purposes of this research were; 1) to study the basic educational policy for development 

in ASEAN community of ASEAN member countries, 2) to study the components of the policy 

and practice of the basic education for development in ASEAN community, 3) to study a 

model  of policies  and  practices for development of the basic education in ASEAN community.  

The population used in this research were primary schools and secondary schools in basic 

education that included 31,022 schools. The sample group consisted from 228 schools selected    

by multi-stage sampling. The respondents were  3  persons in each school; a school director, 

a deputy director of Academic Administration schools or teachers acting, and a chairman of 

basic education school board, totally 684 persons. The research instruments were  questionnaires, 

opinionnaire and unstructured  interview. Collected a data between December 14, 2555 - 

March 10, 2556. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean,  standard  deviation, exploratory  Factor  Analysis  and  Paths Analysis.  
 The research findings of this research were as follows : 

 1. The policy of the basic education in ASEAN community of ASEAN member 

countries was all 17 policies.   

 2. The component of policy and practice to develop the basic education to ASEAN 

community consisted 6 components : 1) policy implementation 2) management 3) the quality  of                    

the students 4) information technology 5) the personnel potential development and                     

6) participation. 

 3. The model of policies and practices for development of the basic education to 

ASEAN  community  was  multi  component  which appropriated, possible ,useful and accurated 

coveraged in accordance with the conceptual frameworks and theories. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุงลวงดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารย วาที่ พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร  รองศาสตราจารย  ดร.ชุมศักดิ์   อินทรรักษ  ดร.กมล  
รอดคลาย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษและคณาจารยภาควิชาบริการการศึกษาทุกทาน
ที่กรุณาใหปรึกษา  คําแนะนํา  สนับสนุน  ชวยเหลือ  ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จ
สมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  นิลกรณ  ที่ใหความชวยเหลือใน              
การวิเคราะหขอมูลและคําแนะนําสําหรับการศึกษาวิจัย  ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญทุกทาน  ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือครูที่
ปฏิบัติหนาที่แทนและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 228 โรงเรียนท่ัวประเทศท่ีให
ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางดียิ่งสําหรับการวิจัยในครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณ  ดร.ขัตติยา  ดวงสําราญและเพื่อนรวมรุนดุษฎีบัณฑิตรุน 8 ทุกทานที่ให
ความชวยเหลือเปนกําลังใจสําคัญใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  สุดทายนี้ผูวิจัยสําเร็จการศึกษาได
ดวยกําลังใจ  การชวยเหลือและการดูแลอยางดียิ่งจาก  นายมนตรี  ยาจันทรและขอมอบความสําเร็จ
ครั้งนีบู้ชาพระคุณของคุณพอ  คุณแม  นายมนตรี  ยาจันทรและคร-ูอาจารยทุกๆ ทานที่ไดอบรมสั่งสอน
มาจนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จไดดวยดีในครั้งนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




