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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) เพื่อทราบนโยบายดานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อทราบองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 3) เพื่อทราบรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือ
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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 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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ครั้งนีบู้ชาพระคุณของคุณพอ  คุณแม  นายมนตรี  ยาจันทรและครู-อาจารยทุกๆ ทานที่ไดอบรมส่ังสอน
มาจนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จไดดวยดีในครั้งนี ้
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 บทที่  1 

  
บทนํา 

 
 คุณภาพของทรัพยากรมนุษยไดทวีบทบาทมากขึ้นตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหเจริญกาวหนาเปนปกแผนและแขงขันไดในระดับสากล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งมี
ความเคลื่อนไหวเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่องในหลากหลายดาน รวมทั้งการพัฒนาความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT-Informationand Communication  

Technology) ที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุคของสังคมฐานความรู (Knowledge-based 

Society) 1 การพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสรางความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืนนั้น นอกจากจะตองสรางเยาวชนรุนใหมใหมีลักษณะใฝรู มีความสามารถในการเสาะแสวงหา
ความรู  นําทางการเรียนรูของตนเองไดและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาที่คนไทย
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตแลว สิ่งสําคัญท่ีขาดไมไดคือแหลงทรัพยากรการเรียนรูดวยตนเอง 2   
 ดังนั้น “คน” ถือเปนทรัพยากรที่มีคาในสังคมเพราะคนจะชวยสรางสมดุลทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมเพ่ือใหแตละคนสามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยูภายในออกมาใช
ประโยชนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ  การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญที่
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขแลวยังส ามารถ
พัฒนาประเทศไทยในทิศทางที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไวในมาตรา 49 วาบุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย  ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพหรือผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึง
และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมของ
องคกรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน  การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู

                                                           
1 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),2. 

 2 สุเมธ  แยมนุน, แหลงทรัพยากรการเรียนรู  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, พิมพครั้งที่  2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทยูเนียน                         
อุตราไวโอเร็ตจํากัด, 2553),4. 
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ตลอดชีวิตยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมกับรัฐ มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพทาง
วิชาการ  การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  การวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอม
ไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 3 และมาตรา 81 

ใหรัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปน
กฎหมายแมบทเชื่อมตอกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและเปนกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ 4 ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)           

มีแนวคิดที่มีความตอเน่ืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-10 โดย
ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุงใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางสมดุล
การพัฒนาในทุกมิติ  แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวสรางความม่ันใจวาการพัฒนาจะเปนไปในแนวทาง
ที่ยัง่ยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย  จําเปนตองพิจารณาการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ
อยางรอบดานและวางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาวภายใตวิสัยทัศนประเทศไทยป พ.ศ. 2570 ซึ่ง
พิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและทุกภาคสวนในสังคมไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหง
ความพอเพียง  ยึดมั่นในวัฒนธรรม  ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล  การบริหารสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน
ที่ทั่วถึงมีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคงอยูในสภาวะแวดลอมที่ดี  เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซ่ึง
กันและกัน  ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก  สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี 5 
โดยมีเปาหมายดังนี้ 1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น  ความเหลื่อมล้ําใน
สังคมลดลง  สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 50 

คะแนน 2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให
ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวม
                                                           

3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการติดตาม
ผลการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรยีนมัธยมศึกษาทั่วไป  โรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการ Education  Hub  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 (ม.
ป.ท., ม.ป.ป.). 

4 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน. พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร, 2549),12. 

5 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)” ราชกิจจา
นุเบกษา  เลม 128, ตอนพิเศษ 152 ง (14 ธันวาคม 2554):43. 
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ในประเทศใหมีไมต่ํากวารอยละ 40.0 และ4) คุณภาพส่ิงแวดลอมอยู ในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 6  
ซึ่งสอดคลองกับคณะรัฐมนตรีไดประกาศใชแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2545-2559) ซึ่งเปนแผนระยะยาว
ภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรการศึกษาท้ังในระดับกระทรวง  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่เนนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความ
สมดุลพอดี  รูจักประมาณอยางมีเหตุผล  มีความรอบรูเทาทันโลกเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือมุง
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขโดยยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา 7  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 จากปจจัยขางตนทุกรัฐบาลไดใหความสําคัญดานการพัฒนาการศึกษาเรื่อยมา  แมการปฏิรูป
การศึกษาในชวงที่ผานมาจะประสบผลสําเร็จดานการปรับโครงสรางหนวยงานใหมีเอกภาพยิ่งขึ้น มีระบบ                   
การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน  แตการพัฒนาในมิติของคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนับเปนสิ่ง
ที่มีความสําคัญที่ตองดําเนินการเรงดวน  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานความรู  ความสามารถ             
ในการอาน เขียน คิดคํานวณและทักษะการคิดวิเคราะห  นําไปสูความจําเปนตองพัฒนาครู  อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา  การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนการสอน  

ตลอดจนการปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  มีการจัดโอกาสในการไดรับการศึกษาฟรี 15 ป 
อยางมีคุณภาพ  รวมทั้งการเรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  8 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศใหทัดเทียมกับ
อารยประเทศและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  ซึ่งเปนความมุงหวังของคนไทยทั้งประเทศจึง
เปนภารกิจสําคัญที่ตองปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาอยางรวดเร็วทั้งระบบดวยการปฏิรูปการศึกษาท่ีตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองซ่ึง

                                                           
6 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)” ราชกิจจา

นุเบกษา  เลม 128,ตอนพิเศษ 152 ง (14 ธันวาคม 2554) :11. 
7 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, กรอบทิศทางการพัฒนา

การศึกษา  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554 )                     
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551),34. 

8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  กระทรวงศึกษาธิการ,  สพฐ. 55  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอูชาหงิ, 2553),78.  
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กระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณธรรม  รักความเปนไทย  มีทกัษะการคิดวิเคราะหสรางสรรค  มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน  สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสันติ 9 การมุงสนองตอบตอความตองการของประชาชน
และสังคมโดยสวนรวม  จําเปนจะตองเริ่มจากความสามารถในการกําหนดปญหาที่สามารถดําเนินการหรือ
แกไขได  ซึ่งโดยทั่วไปมักจะปรากฏออกมาในเร่ืองของนโยบายสาธารณะ  ซึ่งหมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่
รัฐบาลจัดทําข้ึนหรือแผนงานหรือโครงการหรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐไดกําหนดขึ้น
เพ่ือเจตนาในการแกปญหา(ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว) 10 เมื่อกลาวถึงนโยบายแลวจะนึกถึงสิ่งที่รัฐบาล
แถลงในสภาผูแทนราษฎรหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลวาจะดําเนินงานตามนโยบายแตละดานอยางไรและ
อีกสวนหนึ่งก็มักไดยินจากรัฐมนตรีหรือขาราชการชั้นผูใหญเมื่อเขารับตําแหนงใหมก็จะประกาศนโยบาย
ของตนวาจะทําอะไรไดบาง  อยางไร  เมื่อเปนเชนนี้ขาราชการประจําสวนใหญจะรอวาผูบังคับบัญชาจะเอา
อยางไร  โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบังคับบัญชาใหมและผูบังคับบัญชาของไทยจํานวนไมนอยก็
ชอบที่จะออกนโยบายแบบตามใจฉันหรือคิดเอาเองมากกวาที่จะวางนโยบายตามสภาพปญหาและความ
เปนจริงของงาน  จึงทําใหนโยบายของหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐเปลี่ยนแปลงใหมทุกคร้ัง  ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผูบังคับบัญชาระดับสูงใหม 11 ดังนั้นนโยบายจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศเคร่ืองชี้นําที่กําหนดทิศทางของ
องคกรใหมุงไปในเสนทางที่วางไว  ซึ่งนโยบายจะเปนจริงไดบรรลุตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายไดนั้น  
ยอมข้ึนอยูกับการนําไปปฏิบัติของผูที่มีสวนเกี่ยวของนั่นเองหรืออาจกลาวไดวานโยบายคือแผนแมบท
หรือแผนงานหลักที่มีความสําคัญสูงสุดที่จะนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว 12 หรืออีก
นัยหนึ ่งนโยบายขององคกรก็คือแนวทางการดําเนินงานขององคกรที ่มีความสอดคลองหรือ
ตอบสนองตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งอาจหมายถึงการดําเนินงานเพ่ือฉกฉวยโอกาสหรือ
หลีกเลี่ยงตอปญหาอุปสรรคที่คุกคามตอองคกร  นโยบายขององคกรจะปรับเปลี่ยนหรือถูกกําหนดขึ้น
ตามสถานการณ  ซึ่งอาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา “สภาพแวดลอมทางธุรกิจ” ที่มีปจจัยที่เกี่ยวของจํานวน
มากและมักมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ดังนั้นในการกําหนดนโยบายขององคกร  ผูบริหารจึงตองทํา
                                                           

9 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,  สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, การศึกษาสูอาเซียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2554),20.  

10 สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู , นโยบายองคกรท่ีมาและวิธีนําสูการปฏิบัติ   
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทออฟเซ็ทจํากัด , 2553),53.  

11 สมาน  อัศวภูมิ , การบริหารการศึกษาสมัยใหม แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 (คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 2549),89. 

12 สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู , นโยบายองคกร  ที่มาและวิธีนําสูการปฏิบัติ   
 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทออฟเซ็ทจํากัด , 2553),102. 
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การวิเคราะหพยากรณปจจัยตาง ๆ ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เกี่ยวของใหมีความครอบคลุมและ
ถูกตองมากที่สุด  จึงจะไดนโยบายขององคกรที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณที่เปนอยูอยางแทจริง 13  
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองโดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการคือ 1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา               
2) การเรียนรูของคนไทย  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและ 3) สงเสริมการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 4 ประการคือ  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษายุคใหมและแหลงเรียนรูยุคใหมและพัฒนาการคุณภาพการบริหารการจัดการใหม  ใหสังคม
ไดรับรูอยางชัดเจนและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงไดประกาศจุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนแตละระดับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษา  เนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิดขั้นสูงมี
ทักษะชีวิตในการแกปญหาการใชเทคโนโลยี  การจัดการเรียนรูการแสวงหาความรูดวยตนเอง  การใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารอยางสรางสรรคและยังมีความมุงมั่นตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  โดยยกระดับโรงเรียนชั้นนําที่มีความพรอมสูโรงเรียนดีมาตรฐานสากล  เพ่ือใหเปนโรงเรียน
ระบบการพัฒนาผูเรียน  สถานศึกษา  แหลงเรียนรู  สภาพแวดลอม  หลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่
เอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มีนิสัยใฝรู  มีความสามารถคิด
วิเคราะหแกปญหา มีความคิดสรางสรรคมีคุณธรรมนําความรู  รักความเปนไทยและมีความสามารถกาวไกล
ระดับสากล 14 ตอมาไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี
เหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือ  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลก
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  รักความเปนไทย  ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห
สรางสรรค  มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
โลกไดอยางสันติ 15 

 แตในทางปฏิบัตินโยบายการศึกษาของไทยกับโลกปจจุบันทุกวันนี้   มีนักวิชาการและ 
บุคคลตาง ๆ  ออกมาวิเคราะหและวิจารณการจัดการศึกษาของไทยมากมาย   ซึ่งเสียงสวนใหญเปนไป
ในทางลบทั้งระบบการจัดการศึกษาและคุณภาพของผูเรียนสวนใหญมุงไปที่การเปล่ียนแปลงของโลก
อยางรวดเร็ว  จนทําใหการศึกษาของไทยและมาตรฐานผูเรียนของไทยกาวไมทันโลก  จึงสมควรที่จะหัน

                                                           
13  เรื่องเดียวกัน. 
14 สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟคจํากัด ,2552),22.  
15 สํานักบริหารงานการศึกษามัธยมปลาย,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ, มัธยมศึกษายุคใหมสูมาตรฐานสากล  2561 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด , 2554),87. 
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กลับมามองและคิดใหมวาเกิดอะไรขึ้น  โดยวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษาของไทยและพิจารณาวามี
แนวทางใดที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยในปจจุบันและวางแผนเก่ียวกับการศึกษาในอนาคตของไทย                       
โดยการพัฒนาตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปไดสอดคลองกับความเปนไทยในบริบทโลก ถาจะมา
วิเคราะหนโยบายการศึกษาไทยจะพบวามีกําหนดไวในเอกสารของทางราชการหลายแหง  แหลงที่สําคัญ
มี  4  แหลงคือ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แผนการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
และนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา 16 แตในอดีตจากบทเรียนหรือประสบการณที่ผานมาปรากฏวา
นโยบาย  แผนงานหรือโครงการที่ผานการกล่ันกรองมาแลวจนอาจถือไดวาเปนความคิดที่ดีเดน เมื่อมี
การนําไปปฏิบัติจริง ๆ ปรากฏวาบังเกิดความลมเหลวเสียเปนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งความลมเหลว
ดังกลาวมักเปนความลมเหลวที่หาสาเหตุที่แนชัดไมไดจนเปนผลใหนโยบายแผนงานหรือโครงการน้ัน
ตองลมเลิกไปในท่ีสุด 17   
 การกําหนดนโยบายการศึกษาในรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภา
ผูแทนราษฎร  จนกระท่ังนโยบายการศึกษาสมัยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  กําหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนา
การศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  มีการขยายการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะ
ระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาและเมื่อพิจารณานัยแหงเจตนารมณบางมาตราใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542                    
ไดแสดงเจตจํานงของรัฐและรัฐบาลอยางชัดเจนในเร่ืองนโยบายการศึกษาของไทยโดยใหมีการปฏิรูป
การศึกษาข้ึน  ซึ่งถาวิเคราะหองคประกอบของนโยบายการศึกษาน้ีตามแนวทางทั้ง 4  ลักษณะตามโครงสราง
และกระบวนการคือ 1) นโยบายในฐานะแมบทของการบริหาร 2) นโยบายในฐานะสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาการศึกษา 3) นโยบายในฐานะเปนกรอบของการปฏิบัติและ 4) นโยบายในฐานะเปน
กระบวนการจะเห็นวานโยบายการศึกษามีความชัดเจนเปนแมบทของการบริหารครอบคลุมหนวยงานทุก
ระดับ เปนแมบทของการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบและยังมีการกําหนดเงื่อนไขของ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งมีการปรับตามความเหมาะสมวาควรเรงพัฒนาคนอยางไร  ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

                                                           
16 วิจิตร  ศรีสอาน, หนวยท่ี 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบาย ประมวลสาระชุดวิชา

นโยบายและการวางแผนการศึกษา, พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี: สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544),98. 

17 สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รายงานฉบับ
สมบูรณ โครงการ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. ,  
2551),29. 
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ฉบับที่ 8 จนถึงปจจุบันฉบับที่ 10 ก็ยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคน  ซึ่งหมายถึงพัฒนาการศึกษา
ใหทันยุคทันการเปล่ียนแปลงของโลกและนโยบายในฐานะที่เปนกรอบของการปฏิบัติคือมีทั้งแนวทาง
ปฏิบัติและกฎเกณฑปรากฏชัดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  สวนในฐานะของกระบวนการ            
ก็คือเมื่อมีการกําหนดนโยบายก็ตองมีการนํานโยบายไปปฏิบัติเม่ือปฏิบัติก็ตองมีการประเมินผลและนํา
ผลยอนกลับมาพิจารณาตัดสินวานโยบายควรมีพลวัต  ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกซึ่งประการ
นี้ก็ปรากฏใหเห็นวาเจตจํานงของผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายมีการพิจารณาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
จริงดังปรากฏตามวาระเมื่อมีการเปล่ียนสมัยของรัฐบาล เปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ  การศึกษาแหงชาติในรูปนโยบายและแผนเปนที่เขาใจกันแลววาชัดเจน 
ซึ่งถาเปรียบนโยบายเปนหางเสือในการเดินเรือไปตามทิศทางท่ีกําหนดและแผนเปนการจัดเตรียม
สัมภาระตาง ๆ ที่ใชในการเดินเรือตลอดจนตรวจสภาพเรือกอนออกเดินทางนโยบายและแผนก็ดูเหมือน
พรอมที่จะนําพาการศึกษาของไทยไปสูจุดมุงหมาย 18 สําหรับการศึกษาของไทยมีทั้งสวนที่ประสบ
ผลสําเร็จและสวนที่ยังเปนปญหาโดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเนื่องจากโลกาภิวัตน
มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมของไทยคงตองใชเวลาในการพัฒนาตอไปโดยเรงสราง             
เรงพัฒนาผูนําทางการศึกษา  ผูนําการเปล่ียนแปลง  ปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอนใหมเพ่ือสราง
คุณภาพใหผูเรียนท่ีจะตองกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะไมมีนโยบายใดที่นําไปปฏิบัติแลว
ไดผลเต็มรอยเปอรเซ็นตในทันทีและใชวาประเทศอ่ืนจะไมประสบปญหาเพราะประเด็นปญหาที่หลาย
ประเทศตองเผชิญเม่ือนํานโยบายดานการศึกษา  โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาไปใชในการกระจาย
อํานาจการบริหารสูโรงเรียน  ปญหาที่พบไดแกความมีอิสระในการบริหารตนเองกับความจําเปนที่ตองมี
การตรวจสอบการกระจายอํานาจ  การบริหารกับความเสมอภาคทางการศึกษา การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
และวัฒนธรรม  การกระจายอํานาจการบริหารกับผลที่ไดรับ รวมถึงการลดขนาดหนวยงานกลางลงเมื่อมี
การกระจายอํานาจ  ซ่ึงปญหาก็ขึ้นกับบริบทของประเทศการจะแกปญหาตองพิจารณาแนวทางท่ี
เหมาะสม  พิจารณาถึงความเปนไปได 19  
 
 

 

                                                           
18 สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ, การวิเคราะห พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติในรูปแบนโยบายและแผน พิมพครั้ง
ที ่2 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2543),128.  

19 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, กรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษา  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554 )                
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551),77. 
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ปญหาของการวิจัย 
 

 จากกระแสโลกาภิวัตนสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
ทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ดานสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงเอกลักษณและภาษา ดานวัฒนธรรมเกิด            
การซึมซับวัฒนธรรมสากลมากขึ้น วัฒนธรรมโลกใหมเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันมี
มาตรฐานและแบบแผนเดียวกันมากข้ึน  ประชากรมีการยายถิ่นมากข้ึน  การเคลื่อนยายแรงงานเปนไป
อยางรวดเร็ว  ลักษณะงานในอนาคตจะมีการกระจายการผลิตเปนชิ้นสวน  เรื่องของคุณภาพและการประหยัด
ตนทุนจะเปนปจจัยสําคัญในการผลิตและการแขงขัน  แรงงานและความรูจึงจําเปนตอเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ  รวมทั้งการเคล่ือนจากวัยแรงงานสูวัยสูงอายุมากขึ้น จากผลของการพัฒนา  
ทางการแพทย  การสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว  เศรษฐกิจขยายตัวดานการเงินและการ
ธนาคารอยางกวางขวาง  เกิดการคาเสรี  การลงทุนขามชาติ  สถาบันการเงินขนาดใหญมีอิทธิพลใน
ระดับโลก  วิกฤตการณน้ํามันสงผลตออํานาจการตอรองของกลุมผลประโยชน  สงผลตอรายได ของ
ประชากรและของประเทศท่ัวโลก  ดานการเมืองที่มีความสัมพันธเชิงอํานาจมีอิทธิพลเหนือระดับ
ภูมิภาค  ภายใตการรวมกลุมของประเทศมหาอํานาจ  ลัทธิกอการรายสากลแผขยายไปท่ัวโลกมีการ
ทําลายลางและกอความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  ดานสิ่งแวดลอมเกิดการใชและการเผาผลาญทรัพยากร
สงผลใหเกิดกระแสโลกรอน  อุบัติภัยทางธรรมชาติที่รุนแรง  เกิดโรคระบาดใหม เชน  โรคเอดส โรคซาร  
ไขหวัดนก ที่ตองหาทางปองกัน  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เจริญรุดหนาไมหยุดยั้ง
เกิดเครือขายเชื่อมโยงถึงกันในพริบตา  ทั้งดานขอมูลขาวสารและความรูดวยกลไกคอมพิวเตอร  
อินเตอรเน็ต  โทรศัพท  วิทยุ  โดยเฉพาะความรูมีบทบาทอยางสําคัญจนกลายเปนกระแสควบคุม
เศรษฐกิจและสังคม  เกิดการแขงขันกันอยางเสรี  เกิดกระแสเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูของการ
เรียนรูตลอดชีวิตและการสรางสังคมแหงการเรียนรูมีบทบาทอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตน  บริบทและปจจัย
ตาง ๆ  ดังกลาวลวนมีอิทธิพลสงผลตอการศึกษาที่ตองการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัยที่เนนในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
การแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต20 จากกระแสการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษ
ที่ผานมา  สงผลใหหลายประเทศท่ัวโลกตองเผชิญกับความหลากหลายท้ังดานสังคมและระบบเศรษฐกิจ  
ซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตเปนอยางมากทําใหหลายประเทศตองเรงเตรียมความพรอม  โดยการสรางกลไก

                                                           
20 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, กรอบทิศทางการพัฒนา

การศึกษา  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554 )               
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551),25-26. 
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และพัฒนาคนใหมีศักยภาพสูงขึ้นใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น  

เพ่ือใหประเทศชาติกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงและเทาเทียม   
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได
ลงนามกันที่วังสราญรมย  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2510  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดี
ตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค  ธํารงไวซึ่งสันติภาพ  เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง  
สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  การกินดีอยูดีบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก เมื่อแรกกอตั้งใน  ป 2510  อาเซียนมี
สมาชิก  5  ประเทศ  ไดแก  ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนสและสิงคโปรในเวลาตอมา บรูไน ดารุส 
ซาลาม  ไดเขาเปนสมาชิกลําดับที่  6 เมื่อ ป 2527 เวียดนามเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 7 ในป 2538          
ลาวและพมาเขาเปนสมาชิกพรอมกันเมื่อป 2540 และกัมพูชาเขาเปนสมาชิกลาสุดเมื่อป  2542                 
ทําใหในปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ  สถานการณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเปลี่ยนผาน
จากสภาวะแหงความตึงเครียดและการเผชิญหนาในยุคสงครามเย็นมาสูความมีเสถียรภาพ  ความมั่นคง
และความรวมมืออยางใกลชิดในปจจุบัน  ซึ่งทําใหอาเซียนกลายเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศที่มีพลังตอรองในเวทีการเมือง และ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ความกาวหนาของอาเซียนมีปจจัยสําคัญจากความไวใจกันระหวางรัฐสมาชิก
อันกอใหเกิดบรรยากาศที่สรางสรรคและเอ้ือตอการเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางกัน  ไมนานมานี้ผูนํา
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันกําหนดเปาหมายใหภายในป 2558 อาเซียนสามารถรวมตัวกันเปน
“ประชาคมอาเซียน”ทั้งในแงการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจและสังคม  วัฒนธรรม  โดยยึดประโยชนสุขของ
ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเปนศูนยกลาง 21 ประเทศสมาชิกอาเซียนตางเห็นพองตองกันวา
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ  เราจะเห็นวาปริญญาวาดวยแผนงานสําหรับ
ประชาคมอาเซียนไดใหความสําคัญในการใชกลไกการศึกษาขับเคลื่อนอาเซียนใหบรรลุวิสัยทัศน
อาเซียน 2020 ที่มุงใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอก  มีสันติสุขและเชื่อมโยงเขาดวยกันในการเปน
หุนสวนในส่ิงแวดลอมของประชาธิปไตยและมีอยูรวมกันอยางกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตและการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจทีใ่กลชิดและในสังคมท่ีเอ้ืออาทรท่ีระลึกถึงสายสัมพันธทางประวัติศาสตรรับรูมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีรวมกัน 22 

                                                           
21 บานจอมยุทธ, สาระนารูเกี่ยวกับอาเซียน , เขาถึงเมื่อ  19 มิถุนายน 2555. เขาถึงไดจาก  

http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/14.html. 

 22 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, กลไกขับเคลื่อน
การศึกษากาวสูประชาคมอาเซียน, เขาถึงเมื่อ  9 พฤศจิกายน 2554, เขาถึงไดจาก  

http://social.obec.go.th/node/81 
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    ถึงแมวาไดมีความกาวหนาในความพยายามทั้งเชิงหลักการและหลักปฏิบัติ  ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับเอกภาคี  หลายประเทศอาเซียนยังคงหางไกลที่จะกาวสูความทัดเทียมกันใน                     
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในเม่ือยังมีหลายประเทศในอาเซียนที่
จะตองพยายามกาวไปตามขั้นตอนของแผนเฉพาะแยกยอยใหสําเร็จ  จึงอาจกลาวไดวาการจะกาวสู
ศักราชใหมดวยศักยภาพใหมของอาเซียนดังกลาวขางตนนั้น  ยังคงเปนเรื่องทาทายอยางมากของ
อาเซียนโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือพิจารณาประกอบกับประเด็นที่วา  ประเทศในกลุมอาเซียนยังคงมี
ชองวางของการพัฒนาที่แตกตางกันอยูมาก  เชน  ประเทศสิงคโปรมีความเจริญกาวหนาคอนขางสูงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับประเทศท่ีพัฒนาแลว  บางประเทศอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่
พัฒนาไปไดคอนขางมากอาท ิ ประเทศไทย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  บรูไน ดารุส ซาลาม  บางประเทศ
เปนประเทศกําลังพัฒนาที่ยังพัฒนาไปคอนขางนอยอาทิ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พมา
และกัมพูชา 23  
 ประเทศไทยเปนหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผูกอตั้งและเปนจุดกําเนิดของอาเซียน ไทยมีบทบาท
อยางแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีสวนผลักดันใหอาเซียนมีโครงการความรวมมือ
ในดานตาง ๆ  ที่ทันการณและสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณระหวางประเทศ อาทิ การจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอาเซียน  การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในขณะเดียวกัน
อาเซียนก็มีความสําคัญตอประเทศไทยโดยนอกจากจะสรางพันธมิตรและความเปนปกแผน ตลอดจน
เสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแลวยังชวยเพ่ิมอํานาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศและรวมมือ
กันในการแกไขปญหาขามชาติและการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม  นอกจากน้ันความ
รวมมือทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียนไดเปดโอกาสใหมีการขยายตัวดานการคาและ
การลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น  ซึ่งนําผลดีมาสูเศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยสวนรวม 24  ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียนไดตระหนักถึงบทบาทและ
ภารกิจสําคัญในการเสริมสรางความรวมมือกับอาเซียนเพ่ือสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในเวทีโลก  

โดยเฉพาะการใชกลไกความรวมมือดานการศึกษานําพาอาเซียนสูการเปนประชาคมท่ีมีความม่ันคงใน
สวนของความรวมมือดานการศึกษาของประชาคมอาเซียนนั้นไดมีการลงนามในปฏิญญาชะอํา-หัวหิน  
โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและผูนําของประเทศตาง ๆ  ในอาเซียน  ประกอบดวยความรวมมือใน 3 เสาหลัก
                                                           

23 พัชราวลัย วงศบุญสินและคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป 
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549),45. 

24 บานจอมยุทธ, ไทยกับอาเซียน , เขาถึงเมื่อ  19 มิถุนายน 2555. เขาถึงไดจาก  

http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/07.html. 
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คือประชาคมดานการเมืองและความมั่นคงโดยใชการศึกษาเปนตัวนําประชาคม ดานเศรษฐกิจทุกประเทศ
จะตองพัฒนาความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกและประชาคมดานสังคมและวัฒนธรรมใหถือวาความ
งดงามมาจากความแตกตางและหลากหลายวัฒนธรรมในแตละพ้ืนที่ไมจําเปนตองเหมือนกัน  แตในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นจะชวยสรางความรวมมือในลักษณะสังคมเอ้ืออาทรโดยมีเปาหมายรวมกันคือทั้ง  
3 เสาหลักสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือใหสามารถกาวไปสูความสําเร็จของการเปนประชาคม
อาเซียนไดภายในป 2558 จากปฏิญญาดังกลาวสงผลใหทุกภาคสวนตองเรงแสวงหาความรวมมือเพ่ือ
เดินหนาขับเคลื่อนเตรียมพรอมเด็กไทยกาวสูประชาคมอาเซียนตามเปาหมายโดยเฉพาะใหกลไกการศึกษา
เปนตัวนําสําคัญในการขับเคล่ือนใหสามารถกาวไปไดอยางมีทิศทางผสานประโยชนรวมกันองคกรหลักใน
กระทรวงศึกษาธิการจึงตองเรงเครื่องกาวเดินอยางไมหยุดนิ่ง 25  
 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน รัฐบาลไทยไดจัดสรร
งบประมาณ 3,000 ลานบาท (ป 2552-2557) สําหรับแผนดําเนินการระยะ 5 ป เพื่อผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  โดยมีเปาหมายวาภายในป 2557 จะตองมีนักเรียน 
นักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 1 แสนคน ดวยการพัฒนาสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการจัด
การศึกษาของประเทศ  จึงมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาเพ่ือใหบรรลุการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ตามกฎบัตรอาเซียนและการดําเนินงานตามปฏิญญา  ชะอํา-หัวหิน                
วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปนให
บังเกิดผลเปนรูปธรรม  ทั้งนี้ไดมีการต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาใน
อาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ขึ้น 1 คณะ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธานและผูบริหารองคกรหลักรวม
เปนกรรมการ  มีหนาที่กําหนดนโยบายการดําเนินโครงการและกิจกรรมดานการศึกษา  กํากับ  ติดตาม  
ประเมินผลและใหขอคิดเห็นเพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนของ
องคกรหลัก  สถาบันและหนวยงานดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปน
รูปธรรมในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ดังกลาวเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ไดเห็นชอบ
นโยบายการศึกษาของไทยเพ่ือดําเนินการตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษาดังนี้  นโยบายที่ 1 การเผยแพร
ความรู  ขอมูลขาวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน  เพ่ือสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู  
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนเพ่ือกาวเขาสูประชาคม

                                                           

 25 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, กลไกขับเคลื่อน
การศึกษา.กาวสูประชาคมอาเซียน, เขาถึงเมื่อ  9 พฤศจิกายน 2554, เขาถึงไดจาก  

http://social.obec.go.th/node/81. 
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อาเซียน ภายในป 2558 นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมี
ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน  ความรูภาษาอังกฤษ  
ภาษาเพ่ือนบาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะและความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานทําของประชาชนรวมท้ังการพิจารณา
แผนผลิตกําลังคน นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา
และครูอาจารยในอาเซียน  รวมทั้งเพ่ือใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน  การ
สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกลซ่ึงชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตการสงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดานอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมทางอาชีพในขั้นตนและข้ันตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  นโยบายที่ 4 การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีการศึกษา              
ในอาเซียนเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย  การจัดทําความตกลงยอมรับรวม
ดานการศึกษา  การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพ่ือรองรับการ
เปดเสรีการศึกษาควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงานและนโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชน
เพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน  สําหรับโครงการและภารกิจสําคัญที่องคกร
หลักตาง ๆ ภายใตกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการอยูแลวเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือดาน
การศึกษาทุกระดับทั้งในระบบ  การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมีเปาหมายเดียวกัน
คือการพัฒนาศักยภาพประชาชนคนไทยใหเขาสูการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 26 

 สําหรับการดําเนินการท่ีผานมาของกระทรวงศึกษาธิการในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการกับกลุมประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเปนในลักษณะของการใหทุนเพ่ือการศึกษาฝกอบรมดูงาน  
การใหวัสดุอุปกรณและสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานเพ่ือใหคําแนะนํา  ปรึกษาและใหความชวยเหลือใน
รูปแบบอ่ืนๆ  ก็ตาม  ผลการดําเนินงานท่ีผานมาแมวาจะประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ  แตยังมี
อุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานตามแผนงานตางๆ  ขางตนในหลายๆ เรื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ือง
ความพรอมของสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิ ปญหาดานบุคลากร งบประมาณ  
อาคารสถานท่ี  กฎระเบียบตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาเปนตน 27 ดวยความสําคัญของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบานใหบรรลุผลผูวิจัย 
                                                           

 26 จุไรรัตน  แสงบุญนํา, ความรูเรื่องประชาคมอาเซียน (การเตรียมความพรอมของไทย
เพื่อการกาวเขาสู ประชาคมอาเซียน) ระยะ 5 ป (พ.ศ.2554-2558), 2554 (อัดสําเนา),7. 

             27 สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รายงานฉบับ
สมบูรณโครงการการศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.
,2551),18. 
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จึงสนใจศึกษานโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   เพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาเปนขอมูลสําคัญในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงาน  เพ่ือใหเกิดความคุมคา
และเกิดประโยชนในเชิงวิชาการ ตลอดจนเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ในสังคมโลกตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาตาง ๆ ขางตน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 2.  เพ่ือทราบองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  

 3. เพ่ือทราบรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  
  

ขอคําถามของการวิจัย   
 

    เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและเปนแนวทางในการหาคําตอบ  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอคําถามของการวิจัย  ดังนี้ 
 1. นโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก
อาเซียนเปนอยางไร 
 2. องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนเปนอยางไร 
 3. รูปแบบนโยบายและการปฏบิัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปน
อยางไร 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
    

เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบวัตถุประสงคในการวิจัย ผูวิจัยไดสมมติฐานการวิจัย              
ไวดังนี้     
            1. นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก
อาเซียนเปนพหุปจจัย 
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2. องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนเปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน 

3. รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
เปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การวิจัยเพ่ือศึกษานโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและแนวทางการกําหนดนโยบายเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของ ประชุม  รอดประเสริฐ  ซึ่งไดใหทัศนะวานโยบายเปนกรอบสําหรับการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมของผูบริหารเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายและประสาน
ความพยายามใหสมาชิกในองคการไดปฏิบัติตามนโยบาย  28 สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู 
กลาววา  นโยบายคือแผนแมบทหรือแผนงานหลักที่มีความสําคัญสูงสุดท่ีจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ี
ไดกําหนดไว  ความมุงหวังของผูบริหารหรือผูประกาศนโยบายก็ปรารถนาที่จะใหหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคกรรับทราบ  มีความเขาใจตอนโยบายน้ัน ๆ และรับหรือนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  มี
แนวทางและผลการดําเนินงานที่สอดคลอง  สนับสนุนตอเปาหมายของนโยบายที่ไดประกาศไว  
นโยบายจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศเครื่องชี้นําที่จะกําหนดทิศทางขององคกรใหมุงไปในเสนทางที่วางไว  29 

สมบัติ  ธํารงธัญวงศ จําแนกลักษณะที่เปนองคประกอบสําคัญของนโยบายสาธารณะไดดังตอไปนี้              
1) เปนกิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา 2) เปนการใชอํานาจของรัฐในการจัดสรร
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองคานิยมของสังคม 3) ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะไดแก ผูนําการเมือง  
ฝายบริหาร 4) กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองเปนชุดของการกระทําที่มีแบบแผนมีระบบและ
กระบวนการอยางชัดเจน 5) กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําตองมีเปาหมายเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนจํานวนมาก 6) เปนกิจกรรมที่ตองกระทําใหปรากฏจริง 7) กิจกรรมที่เลือกกระทําตองมี
ผลลัพธในการแกไขปญหาที่สําคัญของสังคม 8) เปนการตัดสินใจที่จะกระทําเพ่ือผลประโยชนของ
ประชาชนจํานวนมาก 9) เปนการเลือกทางเลือกที่จะกระทํา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห         
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 10) เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ 

11) กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําอาจกอใหเกิดผลท้ังทางบวกและทางลบตอสังคม                  

                                                           
28

 ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี, พิมพครั้งที่ 1.  

(กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ , 2545),54. 
29

 สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู , นโยบายองคกร  ที่มาและวิธีนําสูการปฏิบัติ   
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออฟเซ็ท จํากัด , 2553),145.  
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12)  เปนกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย 30 ศุภชัย  ยาวะประภาษ แบงกระบวนการนโยบายสาธารณะเปน                    

3 ขั้นตอนเทานั้นคือ 1) การกําหนดนโยบายรวมถึงการระบุประเด็นปญหา  การพัฒนาทางเลือกและการ
เสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือกําหนดเปนนโยบาย 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติรวมถึงการแปลความ
นโยบายใหอยูในรูปที่วางแผนปฏิบัติได  การรวบรวมทรัพยากร  การวางแผน  การจัดองคการและการ
ดําเนินงาน  3) การประเมินผลนโยบาย  รวมถึงการนําผลการประเมินไปใช  ซึ่งอาจสงผลนําไปสูการยกเลิก
หรือปรับเปล่ียนนโยบายในท่ีสุด 31 วิโรจน  สารรัตนะ ไดเสนอรูปแบบของการกําหนดนโยบายไว 7 รูปแบบ
คือ 1) รูปแบบผูนํา  (elite model) 2) รูปแบบกลุม (group model) 3) รูปแบบสถาบัน (instition model) 
4)รูปแบบคอยเปนคอยไป (incremental model) 5) รูปแบบระบบ (system model) 6) รูปแบบกระบวนการ 
(process  model) และ 7) รูปแบบมีเหตุผล (rational model) 32 มยุรี  อนุมานราชธน  กลาววา  กระบวนการ
กําหนดนโยบายทั่วไปนาจะประกอบ ดวยขั้นการกอตัวของนโยบาย (public policy  formation ) ขั้นการ
กําหนดนโยบาย  (public policy decision–markking) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (public policy 

implementation) ขั้นการประเมินผลนโยบาย (public policy evaluation) และขั้นสืบตอหรือการยุติ
นโยบาย (public policy continuation and  termination) โดยขั้นตอนดังกลาวไมจําเปนตองเรียงลําดับ
ขางตนเพราะเม่ือมีการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือเมื่อมีการประเมินผลนโยบายแลว อาจกลับมาพิจารณา
กําหนดนโยบายนั้นใหม  หรืออาจนําขอสรุปจากการประเมินมากําหนดนโยบายนั้นอีกครั้ง 33 ฮอกวูดและ
กันน (Hogwood, B.W. and Gunn)  ไดนําเสนอกระบวนการการกําหนดนโยบาย  แบงออกเปน 9 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนด/คนหาประเด็น (issue search or agenda setting) ขั้นตอนที่ 2 การกลั่นกรอง
ประเด็น  (issue filtration) ขั้นตอนที่ 3 การนิยามประเด็น (issue definition)  ขั้นตอนที่  4  การพยากรณ
แนวโนม (forecasting) ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดวัตถุประสงคและการจัดลําดับความสําคัญ (objective 

and  priorities)  ขั้นตอนที่ 6  การวิเคราะหทางเลือก (options analysis)  ขั้นตอนที่  7 การนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ (implementation) ขั้นตอนที่ 8 การกํากับและการควบคุม การประเมินผลนโยบาย (policy  

                                                           
30 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ, 

พิมพครั้งที่ 11(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสมาธรรม, 2548),21-22.   
31 ศุภชัย  ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2548),34.    
32 วิโรจน  สารรัตนะ,นโยบายและการวิจัยเชิงนโยบาย (ขอนแกน :วารสารบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548),32. 
33 มยุรี  อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด กระบวนการและการวิเคราะห 

(เชียงใหม : สํานักพิมพคนึงนิจ , 2547),13. 
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evaluation) ขั้นตอนที่ 9  การสืบสานและการสิ้นสุดนโยบาย (policy  succession  and  policy terminate) 34 

กลูกค (William  F.Glueck)  กลาววา นโยบายเปนแผนซึ่งไดทําขึ้นไวอยางเปนมาตรฐาน (Unified plan) มี
ความสมบูรณและงายตอความเขาใจ (comprehensive plan) และเปนการผสมผสาน (integration) ความคิด
ตาง ๆ เขาดวยกันทั้งนี้เพ่ือใหเปนหลักประกันวัตถุประสงคของกิจการจะตองประสบกับความสําเร็จ  

นโยบายเปนแนวคิดหรือแนวทางท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 35  

ฟรายดริช (Carl J.Friedrich) กลาวถึง องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายอยางนอย 3 ประการคือ  
เปาหมาย (targets) ของส่ิงที่ตองการกระทํา วิถีทาง (means) ในการดําเนินงานและปจจัย (resources)  

สนับสนุนการกระทําตามนโยบายที่ไดกําหนดไว 36 โจเซฟ แอล แมสซีและจอหน ดักลาส (Joseph L. 

Massie, and John Douglas ) กลาวถึงความสําคัญของนโยบายสรุปไดดังนี้ 1. นโยบายชวยประหยัดเวลา  
2. นโยบายที่ดีจะกอใหเกิดการประสานงานที่ดี  3. นโยบายที่ดีจะทําใหองคการเกิดความมั่นคง 4. นโยบายที่
ดีชัดเจนในทางรูปธรรม  เปนการพัฒนาผูบริหารในแตละระดับ 5. นโยบายตั้งอยูพ้ืนฐานขอมูลที่เปนจริง
ชัดเจนจะชวยใหการวางแผนปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็ว  37 สําหรับการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับอาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบาย  5  ขอดังนี้ 1) การเผยแพรความรู  ขอมูลขาวสาร 
2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสม 3) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 4) การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน 5) การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปน
ทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียนและจากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว  สามารถนํามาเปนกรอบ
แนวคิดท่ีผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยเขียนเปนแผนภูมิ  ดังปรากฏในแผนภูมิที ่1  
 

 

 

 

                                                           
34 Hogwood, B.W. and Gunn, L.A., Policy Analysis for the Real World (New 

York : Oxford University Press, 1984),132. 
35

 Bedeian, Arthur G. and Glueck , William F. (1983). Management, 3 rd ed. 

(Tokyo : Holt- Saunders International Editions, 1983),116. 
 

36
 Carl J. Friedrich,Public policy, Cambridge, Mass : Graduat School of Public 

Administration (n.p. ,1963),194. 
37

 Joseph L. Massie, and John Douglas, Managing: A Contemporary 
Introduction, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc. 1981),34. 
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มา  : กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, บันทึกการเดินทางอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1  (กรุงเทพมหานคร : 
วิธิตา แอนิเมชั่น จํากัด, 2552). 

        : ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎ,ี พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : 
เนติกุลการพิมพ , 2545). 

: มยุรี  อนุมานราชธน,  นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด กระบวนการและการวิเคราะห (เชียงใหม : 
สํานักพิมพคนึงนิจ, 2547). 

: วิโรจน  สารรัตนะ, นโยบายและการวิจัยเชิงนโยบาย (ขอนแกน : วารสารบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548). 

: ศุภชัย  ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ,  พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548). 

นโยบายและ      
การปฏิบัติ        

ดานการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคม
อาเซียน 

 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(สมบัติ  ธาํรงธัญวงศ) 

นโยบายเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
 

 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกบันโยบายและการปฏบิัติดานการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

  
แนวคิด  ทฤษฎีการกําหนดนโยบาย

สาธารณะและเอกสารอื่นๆ  

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(ศุภชัย  ยาวะประภาษ) 
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(Joseph L. Massie, and 

John Douglas)  

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(ประชุม  รอดประเสริฐ)   

ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน 
(กรมอาเซียน กระทรวงการตางประทศ) 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(Carl J.Friedrich)

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู) 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(วิโรจน  สารรัตนะ) 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(มยุรี  อนุมานราชธน)   

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 

(Hogwood, B.W. and 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 
(William   F.Glueck) 
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: สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ, พิมพครั้ง
ที่ 11(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสมาธรรม, 2548).   

: สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู , นโยบายองคกร  ที่มาและวิธีนําสูการปฏิบัติ  
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออฟเซ็ท จํากัด ,2553). 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป
การศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. ,2549). 

:  Bedeian, Arthur  G. and Glueck , William F.,  Management, 3 rd ed. (Tokyo : Holt- 

Saunders International Editions, 1983). 

:  Carl J.Friedrich .,Public policy, Cambridge, Mass : Graduat School of Public 

Administration, (n.p. ,1963). 

 :  Hogwood, B.W. and Gunn, L.A., Policy Analysis for the Real World (New York : 

Oxford University Press, 1984). 

:  Joseph L. Massie, and John Douglas. Managing: A Contemporary Introduction,  3rd ed. 

(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc,. 1981). 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัย  ดังนี้ 
นโยบายและการปฏิบัติ  หมายถึง  หลักการหรือแนวทาง  กลวิธีการดําเนินงานที่ผูบริหารใช    

เปนกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสินใจจัดทําแผนงาน/โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสูประชาคมอาเซียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ไดแก  การศึกษาตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ   

ประชาคมอาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of  

South East  Asian  Nations) เปนองคกรทางภูมิรัฐศาสตรและองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ  ไดแก  ราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร บรูไน ดารุสซาลาม  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหภาพพมาและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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บทที ่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 

ในการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  จากบทความ  วรรณกรรม
เอกสารทางวิชาการ  สื่ออิเล็กทรอนิกส  อินเตอรเน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  เพ่ือนํามาประกอบการศึกษางานวิจัยนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนขององคกรทางการศึกษาไทย  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

นโยบาย 

 นโยบายคือแผนแมบทหรือแผนงานหลักท่ีมีความสําคัญสูงสุด  ที่จะนําพาองคกรไปสูเปาหมาย
ที่ไดกําหนดไว  ความมุงหวังของผูบริหารหรือผูประกาศนโยบายก็ปรารถนาที่จะใหหนวยงานตางๆ 
ภายในองคกรรับทราบ  มีความเขาใจตอนโยบายน้ัน ๆ และรับหรือนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม มี
แนวทางและผลการดําเนินงานที่สอดคลอง  สนับสนุนตอเปาหมายของนโยบายที่ไดประกาศไว  นโยบาย
จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศเครื่องชี้นําที่จะกําหนดทิศทางขององคกรใหมุงไปในเสนทางที่วางไว  ซึ่งนโยบาย
จะเปนจริงไดบรรลุตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายไดนั้นยอมขึ้นอยูกับแผนงานและการนําไปปฏิบัติของ              
ผูที่มีสวนเกีย่วของน่ันเอง  แตเราก็คงจะเคยไดยินคําพูดของผูคนในสังคมจนคุนหูในเชิงเสียดสีหรือเหน็บแนม
บอย ๆ วา “แพลนแลวน่ิง” ซึ่งหมายถึงแผนงานท่ีถูกกําหนดข้ึนแตไมมีการนําไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมหรือมีการนําไปปฏิบัติแตไมตอเนื่องไมครอบคลุม  ไมสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไว  ทําใหไมเห็น
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จจนวันหนึ่งก็จะยุติหรือลมเลิกไป 1 
 

ความหมายของนโยบาย 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความหมายของนโยบายไววา
นโยบายหมายถึง  หลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเปนแนวดําเนินการและปทานุกรม Oxford English  

Dictionary ไดใหคําจํากัดความของนโยบายไววา  นโยบายหมายถึงความฉลาดและการใชดุลยพินิจที่
หลักแหลมในทางการเมือง  ศิลปะแหงการดําเนินกิจการของบานเมือง  การดําเนินการที่ฉลาดรอบคอบ  

                                                 
1 สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู , นโยบายองคกร  ที่มาและวิธีนําสูการปฏิบัติ   

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออฟเซ็ท จํากัด , 2553),11. 
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แนวทางการดําเนินการของรัฐบาลพรรคการเมือง 2 นอกจากนี้ยังมี นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา
นโยบายไวเพ่ิมเติม ดังนี้   

กรีนวูด (William T.Greenwood)  กลาววา นโยบายหมายถึง การตัดสินใจข้ันตนอยางกวาง ๆ จาก
ขอมูลทั่วไปเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไว 3 

เวยน (A.R. Leys  Wayne) อธิบายถึงความหมายของนโยบายวา  นโยบายคือโครงการในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายอยางมีคุณคาหรือเปนการตัดสินใจเลือกจุดมุงหมายและวิธีการในการ
บริหารองคการใดองคการหนึ่ง 4 

ฟฟฟเนอร (John M.Pfiffner) ไดใหความหมายของนโยบายไววาเปนหลักเกณฑและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานดําเนินไปโดยมีเสถียรภาพ (stability) มีความสอดคลองกัน (consistency) 

มีมาตรฐานหรือเอกรูปเดียวกัน (uniformity) และมีความตอเนื่องกัน (continuity) 5 

แชนดเลอร (Alfred  D. chandler) ไดใหความหมายของนโยบายไววา เปนความคิดในการ
กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคพ้ืนฐานระยะยาวของหนวยงาน รวมทั้งการยอมรับวิธีการในการ
ปฏิบัติงานและการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 6 

กลูกค (William   F.Glueck) ไดใหความหมายของนโยบายวา เปนแผนซ่ึงไดทําขึ้นไวอยาง
เปนมาตรฐาน(Unified plan) มีความสมบูรณและงายตอความเขาใจ(comprehensive plan) และเปน
การผสมผสาน (integration) ความคิดตาง ๆ เขาดวยกันทั้งนี้เพ่ือใหเปนหลักประกัน วัตถุประสงคของ

                                                 
2 จุมพล  หมิมพานิช, การวิเคราะหนโยบาย ขอบขาย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอยาง 

พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549),87. 
3 William T. Greenwood, Richard Judd, Fred W. Becker, Prepared under the  

Auspices of the Policy Studies Organization (New York : Greenwood Publishing 

Group,  1988),28. 
4 A. R. Leys Wayne, Ethics for Policy Decision (Englewood Cliffs,  N.J. : 

Prentice-Hall, Inc., 1952),67. 
5 John  M.  Pfiffner  and  Robert  V. Presthus, Public  Administration, 4th ed. 

(New York : The Ronanl Press Company,  1960),56. 
6 Chandler, Alfred D., Strategy and Structure: Chapters in the History of the 

Industrial Enterprise (Cambridge : M.I.T. Press, 1980),32. 
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กิจการจะตองประสบกับความสําเร็จ นโยบายเปนแนวคิดหรือแนวทางท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ 7 

ทวีป  ศิริรัศมี  ไดใหความหมายนโยบายไววาหมายถึง  แนวทางในทางปฏิบัติหรือการตัดสินใจ
เพ่ือดําเนินการใดๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 8 

ยุพา  วงศไชย ไดใหความหมายของนโยบายวาหมายถึง  แนวทางปฏิบัติ  นโยบายเปนสิ่งที่
กําหนดแนวทางของคน  กลุม  ครอบครัว  องคการ  ชุมชนและของประเทศ 9 

คะนึง  สายแกว  ไดสรุปความหมายของคําวานโยบายใน  4  ทัศนะคือ 1) นโยบายในทัศนะการ
กําหนดเปาหมายของส่ิงที่ตองการจะทํา 2) นโยบายเปนการกําหนดแนวทาง  หลักเกณฑ  วิธีการ  กลยุทธ
และยุทธวิธี  เพ่ือนําไปสูการบรรลุผลตามนโยบาย 3) นโยบายเปนการกําหนดปจจัยและสิ่งสนับสนุนเพ่ือการ
บรรลุเปาหมายและ 4) นโยบายเปนแผนงาน โครงการ  เพ่ือการบรรลุเปาหมายขององคกร 10 

ประชุม  รอดประเสริฐ  ไดใหทัศนะวา นโยบายเปนกรอบสําหรับการตัดสินใจท่ีเหมาะสมของ
ผูบริหารเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายและประสานความพยายามใหสมาชิกใน
องคการไดปฏิบัติตามนโยบาย 11

 

สวนผลการศึกษาของ วิโรจน สารรัตนะ พบวานักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของนโยบาย
ไวหลายทัศนะดวยกันเชน 1) นโยบายหมายถึงถอยแถลงหรือความเขาใจท่ัวไป ที่ใหแนวทางหรือ
ชองทางความคิดในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชา 2) นโยบายหมายถึง แนวทางโดยท่ัวไปของการ
กระทําไมไดบอกตรงๆ วาบุคคลตองทําอะไร เพียงแตชี้ใหเห็นทิศทาง 3) นโยบายหมายถึง แนวทาง
โดยทั่วไปที่เปนลายลักษณอักษรท่ีกําหนดขอบเขตและทิศทางของการกระทํา 4) นโยบายหมายถึง กฎ
ทั่วไปที่ใชจํากัดการใชดุลพินิจผูใตบังคับบัญชาในแตละองคการ 5) นโยบายหมายถึงหลักการที่กําหนด
ขึ้นโดยองคการเพ่ือเปนแนวทางในการควบคุมการกระทํา 6) นโยบายหมายถึงการตัดสินใจขั้นต่ําที่
กําหนดแนวทางกวางๆ ทั่วไปเพ่ืออาศัยเปนแนวทางอํานวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยถูกตอง                    
                                                 

7 Bedeian, Arthur G. and Glueck , William F. 3 rd ed., Management (Tokyo : 

Holt- Saunders International Editions, 1983),61. 
8 ทวีป  ศิริรัศมี, การวางแผนพัฒนาและการประเมินโครงการ (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545),24. 
9 ยุพา  วงศไชย, นโยบายสวัสดิการสังคม(กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2545),55. 

           10 คะนึง  สายแกว, “ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549),69. 

11 ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี, พิมพครั้งที่ 7.  

(กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ , 2545),30. 
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7) นโยบายหมายถึง  ขอความหรือสิ่งที่กําหนดไวเพ่ือใชเปนแนวทางหรือเปนกรอบกํากับการดําเนินงาน
ดานตางๆที่เกี่ยวกับนโยบายน้ัน 8) นโยบายหมายถึง แนวทางที่ใชเปนกรอบกํากับ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและวิธีดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 12 

จากความหมายขางตนท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา  นโยบายหมายถึง  หลักการหรือวิธีปฏิบัติ
หรือแนวทางกวางๆ ที่ใชเปนกรอบหรือเปนแนวทางการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติภารกิจตางๆ ในลักษณะ
แสดงใหเห็นถึงวิถีทางและผลแหงการดําเนินงานของผูบริหารและหนวยงาน  ขอความท่ีใชเปนนโยบาย
มักเปนคําที่มีความยืดหยุนไดเพราะนโยบายมิไดเปนแนวทางที่ชี้เฉพาะวาจะตองปฏิบัติ  ซึ่งนโยบายท่ีดี
ยอมทําใหการตัดสินใจถูกตองและเปนไปตามเปาที่กําหนด 

 

ความสําคัญของนโยบาย 

นโยบายเปนส่ิงที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการบริหารเพราะนโยบายเปนเครื่องบงชี้ทิศทางใน
การบริหารงานและเปนขอมูลที่ผูบริหารพิจารณาใชเพ่ือการตัดสินใจส่ังการ  การบริหารงานโดยปราศจาก
นโยบายยอมเปนสิ่งที่เปนไปไมได เพราะนโยบายเกิดจากวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหาร การบริหาร  
ก็เกิดจากวัตถุประสงคเชนเดียวกัน นโยบายจึงมีความสําคัญตอการบริหารซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึง
ความสําคัญของนโยบายดังนี้ 

ประชุม รอดประเสริฐ  ไดกลาวถึงความสําคัญของนโยบายวาเปนสวนหนึ่งของวิธีการ
จัดการ  ซึ่งเปนหนึ่งในสี่ของปจจัยการบริหาร  การบริหารจะไมประสบผลสําเร็จหากขาดปจจัยหนึ่ง  
ปจจัยใด  ดังนั้นนโยบายจึงมีความสําคัญตอการบริหารในประเด็นตอไปน้ี  

1. นโยบายจะชวยใหผูบริหารทราบวาจะทําอะไร  ทําอยางไรและใชปจจัยชนิดใดบาง 
นโยบายจะชวยใหผูบริหารปฏิบัติงานตาง ๆ อยางมีความม่ันใจ 

2. นโยบายจะชวยใหบุคลากรทุกระดับชั้นในองคการหรือหนวยงานไดเขาใจถึงภารกิจของ
หนวยงานที่ตนสังกัด รวมท้ังวิธีการท่ีจะปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จอีกทั้งชวยใหการประสานงาน
ระหวางหนวยงานเปนไปไดงายขึ้น 

3. นโยบายกอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติงาน  ทําใหประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการไม
วาจะเปนการใชคนทํางาน  งบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน วัสดุเครื่องมือเคร่ืองใชและเครื่องจักรกล
ตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหารงาน 

                                                 
12  วิโรจน  สารรัตนะ, “นโยบายและการวิจัยเชิงนโยบาย.” วารสารบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ขอนแกน : 2548),33.  
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4. นโยบายที่ดีจะชวยสนับสนุนสงเสริมการใชอํานาจของผูบริหารใหเปนไปโดยถูกตองมี
เหตุผลและมีความยุติธรรม  อันจะนํามาซึ่ งความเชื่อถือ ความจงรักภักดีและความมีน้ํ าใจใน                  

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  
5. นโยบายจะชวยใหเกิดพัฒนาการทางการบริหาร นอกจากน้ีนโยบายยังชวยประหยัดเวลา 

กอใหเกิดการประสานงานชวยใหองคการเกิดความมั่นคง เปนโครงรางที่จะนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร
และจะเปนไปโดยถูกตอง  ยุติธรรม  มีความเท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น 13  

นอกจากน้ี  โจเซฟ  แอล แมสซีและจอหน  ดักลาส (Joseph L. Massie and John 

Douglas) กลาวถึงความสําคัญของนโยบายสรุปไดดังนี้ 
1. นโยบายชวยประหยัดเวลา  เนื่องจากการกําหนดคาดการณสิ่งใดไวลวงหนาเมื่อนํานโยบาย

ไปปฏิบัติจึงไมจําเปนตองคิดใหมทั้งหมดเพียงแตเอาขอมูลที่มีอยูแลวประกอบการตัดสินใจและปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานตามสภาวะแวดลอมใหมีประสิทธิภาพเทานั้น 

2. นโยบายที่ดีจะกอใหเกิดการประสานงานท่ีดีดวยการจัดองคการเปนระบบตองประกอบ               

ดวยบุคลากรหลายฝายที่ตองเขาใจทิศทางการดําเนินงานขององคกรตรงกัน ยึดถือนโยบายปฏิบัติ
เดียวกันและตัดสินใจสั่งการใหสอดคลองกันก็จะนําความสําเร็จมาสูองคการ  

3. นโยบายท่ีดีจะทําใหองคการเกิดความม่ันคง  ลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานเพราะ
การเขาใจทิศทางการทํางานตรงกันยอมสรางความเชื่อมั่นในการทํางานมากขึ้น  

4. นโยบายที่ดี  ชัดเจนในทางรูปธรรม  เปนการพัฒนาผูบริหารในแตละระดับเพ่ือใหเกิดความ
กลาในการตัดสินใจ  เพราะผูบริหารแตละระดับจะรูขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนในการบริหารจัดการ 

5. นโยบายตั้งอยูพ้ืนฐานขอมูลที่เปนจริงชัดเจนจะชวยใหการวางแผนปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความถูกตอง  รวดเร็ว  ยุติธรรมและเที่ยงตรงมากข้ึน 14 

 จากที่กลาวมานโยบายจึงมีความสําคัญตอการบริหารหลายประการ  เชน  ชวยใหบุคลากรทุก
ฝายทราบแนวทางและภารกิจในการปฏิบัติงาน  ชวยใหเปาหมายในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  ชวย
ใหผูบริหารใชอํานาจในการบริหารงานอยางถูกตองและนโยบายยังชวยใหเกิดการพัฒนาการทางการ
บริหารอีกดวย 

 

 
 

                                                 
13 ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี  

(กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,  2545), 23. 
14 Joseph L. Massie, and John Douglas., Managing: A Contemporary 

Introduction, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1981),221. 
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ลักษณะของนโยบายท่ีดี 
 องคการหรือหนวยงานที่อยูภายใตระบบการบริหารที่ดี  ผูบริหารและผูกําหนดนโยบายจะตอง
เปนผูที่มีความรูความสามารถในนโยบายท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือการบริหารงานตางๆ ขององคการหรือ
หนวยงานนั้นนโยบายก็จะมีลักษณะที่ดีตามไปดวย นโยบายที่พึงประสงคควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. นโยบายที่ดีจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและสามารถที่จะชวยให                 
การดําเนินงานบรรลุถึงเปาประสงคได  

2. นโยบายที่ดีจะตองกําหนดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง  
3. นโยบายท่ีดีจะตองไดรับการกําหนดข้ึนกอนที่จะมีการดําเนินงาน  โดยการกําหนดกลวิธี

และจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมแกการดําเนินงาน  

4. นโยบายที่ดีควรกําหนดขึ้นเพ่ือสนองหรือสงผลประโยชนใหกับบุคคลโดยสวนรวมและจะตองมี
การพิจารณาวานโยบายใดควรทํากอนควรทําหลัง  โดยการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปน  

5. นโยบายที่ดีจะตองเปนถอยคําหรือขอความท่ีกะทัดรัดใชภาษาท่ีเขาใจงายและแถลงไวเปน
ลายลักษณอักษร  ทุกคนในหนวยงานสามารถเขาใจไดอยางชัดแจง  

6. นโยบายที่ดีจะตองมีขอบเขตและระยะเวลาในการใช  
7. นโยบายที่ดีจะตองเปนศูนยประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ  สามารถ

ใชนโยบายเปนหลักการในการปฏิบัติภารกิจของตนและสามารถประสานสัมพันธกับหนวยงานอื่นซึ่งมี
ภารกิจที่แตกตางกันออกไปไดเสมอ  

8. นโยบายที่ดีจะตองกําหนดขึ้นโดยใหคลุมไปถึงสถานการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตดวย  

9. นโยบายที่ดีจะตองสอดคลองกับปจจัยภายนอกองคการคือจะตองสอดคลองกับระเบียบ  

กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ของสังคมโดยสวนรวมและความคิดเห็นของสาธารณชนดวย 15 

 มอนดีและคณะ ไดใหรายละเอียดของคุณลักษณะที่ดีของนโยบายไวดังนี้ 
1. นโยบายควรกําหนดจากฐานของขอมูลที่มีความเปนจริง 
2. นโยบายของผูบังคับบัญชาและของผูใตบังคับบัญชาควรสนับสนุนกันและเปนไปในทิศทาง

เดียวกันไมควรที่จะขัดแยงกัน 

3. นโยบายของหนวยงานหรือแผนกที่ตางกันแตอยูในองคการเดียวกันควรตองประสานกัน 

4. นโยบายควรเปนขอความท่ีแนนอนเขาใจไดและเปนลายลักษณอักษร 
 

 

 

                                                 
15  ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี, พิมพครั้งที่ 7.  

(กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ , 2545),27. 
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5. นโยบายควรยืดหยุนแตมั่นคงอยูบนหลักการหรือระเบียบขอบังคับที่ถูกตอง 
6. นโยบายควรมีขอบเขตเขาใจไดดวยเหตุผล 16

 

 

โครงสรางของนโยบาย 

 ฟรายดริช  (Carl  J.Friedrich)  กลาวถึง  องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบาย  อยางนอย   
3  ประการ  คือ  เปาหมาย (targets) ของสิ่งที่ตองการกระทํา วิถีทาง (means) ในการดําเนินงานและ
ปจจัย (resources) สนับสนุนการกระทําตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การกําหนดเปาหมายของสิ่งที่ตองการกระทําเปนการกําหนดนโยบายเพ่ือสิ่งหนึ่งส่ิงใด  
องคประกอบท่ีสําคัญสิ่งแรกคือ เปาหมาย (target) ซึ่งอาจเปนทั้งจุดประสงค (purpose) และผลงานท่ี
เกิดขึ้นในท่ีสุด (ended result) ในลักษณะที่เปนการกระทําอะไร ไดอะไรและเพ่ืออะไร 

2. การกําหนดวิถีทางในการดําเนินงานยอมตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญคือหลักการและ
เกณฑของนโยบาย ซึ่งผูกําหนดนโยบายจะตองมีความรูและกําหนดไวกอน  นอกจากนี้วิถีทางที่จะ
สามารถทําใหนโยบายดําเนินการไดยังรวมไปถึงกลยุทธ (tactics) และกลวิธี (strategies) ตางๆ  อีกดวย 

3. ปจจัยสนับสนุนในการกําหนดนโยบาย ประกอบดวย  2  ประการคือ  ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก  ปจจัยภายในไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณและวิธีการในการกําหนดนโยบายและปจจัย
ภายนอกไดแก สภาพแวดลอมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมหรือแมแตสภาพดินฟาอากาศ  
หากสภาพแวดลอมดานในดานหนึ่งมีผลกระทบอยางรุนแรง นโยบายอาจไมเปนไปตามเปาหมายหรือไม
อาจกําหนดขึ้นมาได  จึงตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 17 

 

รูปแบบการกําหนดนโยบาย 

 การกําหนดนโยบายมีหลายรูปแบบ  วิโรจน  สารรัตนะ ไดเสนอรูปแบบของการกําหนดนโยบายไว  
7  รูปแบบคือ  
 1. รูปแบบผูนํา (elite  model)  ผูกําหนดนโยบายคือผูนํา  ยึดหลักอํานาจนิยมวา  ผูนําตองการ
อะไร  เมื่อกําหนดแลวผูตามมีหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผล 

 2. รูปแบบกลุม (group  model) เปนการกําหนดนโยบายโดยกลุม  ยึดหลักการมีสวนรวมและ
การหาจุดรวมระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ โดยอาศัยหลักการเสียงขางมาก  การประนีประนอมหรือการ
เจรจาตอรอง 

                                                 
16 Mondy, R.W. Management: Concept and Practices, 4th ed. Needham 

Heights, (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc, 1988),97. 

    17 Friedrich, Carl J.,Public policy, (Cambridge, Mass : Graduat School of Public 

Administration, 1963),29. 
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 3. รูปแบบสถาบัน (instition  model) กําหนดโดยสถาบันยึดหลักความเปนสถาบัน  อางอิง
ความเปนสถาบันที่ทุกคนตองปฏิบัติตามหากไมปฏิบัติตามอาจมีบทลงโทษ 

 4. รูปแบบคอยเปนคอยไป (incremental model) ยึดหลักแนวคิดความตอเนื่องจากอดีตสูปจจุบัน
และอนาคต  ทั้งนี้อาจเนื่องจากเวลามีจํากัดงบประมาณนอยขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ 

 5. รูปแบบระบบ (system model) ยึดถือแนวคิดวาการกําหนดนโยบายเปนปจจัยปอนออก   
ที่เกิดจากปจจัยปอนเขาของปญหา  ความตองการหรือขอเรียกรองจากกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในองคกรหรือ
สังคมแลวมีกระบวนการของโครงสรางองคการหรือสังคมที่จะกําหนดเปนนโยบายออกมา 
 6. รูปแบบกระบวนการ (process  model) ยึดถือแนวคิดวาการกําหนดนโยบายเปนกิจกรรมที่มี
ขั้นตอนตาง ๆ เปนกระบวนการ คือ  มีขั้นตอนการกําหนดปญหา  ความตองการขอเรียกรอง  มีขั้นตอนการ
เสนอแนะทางเลือก  นโยบายหลากหลายทางเลือก  มีขั้นตอนการเลือกนโยบายท่ีดีที่สุด  มีขั้นตอนการนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติและมีข้ันตอนการประเมินนโยบาย 
 7. รูปแบบมีเหตุผล (rational model) คํานึงถึงผลตอบแทนที่จะไดรับมากกวาคาใชจายซึ่ง
ผลตอบแทนมิไดหมายถึงเฉพาะเร่ืองเงินเทานั้นแตหมายถึงผลไดผลเสียในดานอ่ืนดวย  ซึ่งการท่ีจะกําหนด
นโยบายในแบบนี้ออกมาได  ผูกําหนดนโยบายตองมีความรู  ความสามารถหลายประการ  สามารถคํานวณหา
อัตราสวนระหวางผลตอบแทนและคาใชจายสําหรับแตละทางเลือกและสามารถเลือกนโยบายท่ีให
ประสิทธิภาพสูงสุด 18 

 

องคประกอบของนโยบายสาธารณะ 
สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  จําแนกลักษณะที่เปนองคประกอบสําคัญของนโยบายสาธารณะได

ดังตอไปน้ี 

1. เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทํา 
2. เปนการใชอํานาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองคานิยมของสังคม 

3. ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะไดแก  ผูนําการเมือง  ฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ 
ฝายตุลาการ  พรรคการเมือง  สถาบันราชการ  ขาราชการและประมุขของประเทศ 

4. กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองเปนชุดของการกระทําที่มีแบบแผนระบบและ
กระบวนการอยางชัดเจน  เปนการกระทําท่ีมีการสานตออยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

5. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองมีเปาหมาย วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนจํานวนมาก 

                                                 
18 วิโรจน  สารรัตนะ, นโยบายและการวิจัยเชิงนโยบาย (ขอนแกน : วารสารบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน) 2548,35.  
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6. เปนกิจกรรมที่ตองกระทําใหปรากฏจริง มิใชเปนเพียงการแสดงเจตนารมณหรือความต้ังใจ
ที่จะกระทําดวยคําพูดเทานั้น 

7. กิจกรรมท่ีเลือกกระทําตองมีผลลัพธในการแกไขปญหาที่สําคัญของสังคม ทั้งปญหาความ
ขัดแยงหรือความรวมมือของประชาชน 

8. เปนการตัดสินใจที่จะกระทําเพ่ือผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก มิใชตัดสินใจเพ่ือ
ประโยชนเฉพาะบุคคลและเปนชุดของการตัดสินใจที่เปนระบบมิใชการตัดสินใจแบบเอกเทศ 

9. เปนการเลือกทางเลือกที่จะกระทํา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสม
ที่สุด  ทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  

10. เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ 

11. กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทํา  อาจกอใหเกิดผลทั้งทางบวกและทางลบ
ตอสังคม 

12. เปนกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย 
 

 กลาวโดยสรุป  ลักษณะขององคประกอบของนโยบายสาธารณะที่ไดจําแนกไวขางตนจะทําให
ผูสนใจศึกษาเขาใจความหมายเชิงบูรณาการของนโยบายสาธารณะไดอยางชัดเจน โดยมีความครอบคลุม
สาระสําคัญอยางครบถวนสมบูรณเกือบทุกประเด็น สามารถแสดงดวยแผนภูมิที่  2  ไดดังนี้ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 สมบัติ   ธํารงธัญวงศ, นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ, 

พิมพครั้งที่ 11. (กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพเสมาธรรม. 2548 ),24. 
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แผนภูมิที่  2  แสดงองคประกอบของนโยบายสาธารณะ 
ที่มา : สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ.                   
        พิมพครั้งที่ 11. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสมาธรรม, 2548), 23. 
  

 

กระบวนการกําหนดนโยบาย  
การกําหนดนโยบายเปนกระบวนการท่ีประกอบดวยหลักการและเหตุผลที่สําคัญหลาย

ประการ  ซึ่งไดมีผูเสนอไวแตกตางกัน  แตสวนมากมีลักษณะกระบวนการท่ีคลายคลึงกันจะแตกตางกัน
บางตรงจํานวนขั้นตอนท่ีอาจจะมากบางนอยบางตามเหตุผลของนักวิชาการแตละคน  ดังนี้      

พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  กลาววา  กระบวนการกําหนดนโยบายคือ การดําเนินงานทางนโยบาย             
ซึ่งมีข้ันตอนสําคัญๆ  4  ขั้นตอน  ดังนี้       

1. การกําหนดประเด็นนโยบาย  โดยคํานึงถึงสภาพปญหา (Problem-based)  วิสัยทัศนของ
องคกร  (Vision-based)  และงานวิจัยตาง ๆ (Research-based)   

กิจกรรมที่รัฐ
เลือกกระทํา 
หรือไมกระทํา เปนอํานาจใน

การจัดสรร
คานิยมของสังคม 

เปนอํานาจ        
ของผูนําทาง
การเมือง 

เปนกิจกรรมที่
ชอบดวย
กฎหมาย 

เปนผลจากการ
ตอรองระหวาง
กลุมผลประโยชน 

เปนการเลือก
ทางเลือกที่

เหมาะสมท่ีสุด 
เปนการตัดสินใจ
เพื่อประชาชน
จํานวนมาก 

มีผลลัพธในการ
แกไขปญหา

สังคม 

เปนกิจกรรมที่
ตองปรากฎ       
เปนจริง 

มีเปาหมายในการ
ตอบสนอง
ประชาชน 

เปนชุดของการ
กระทําที่มีแบบ
แผนเปนระบบ 

เปนกิจกรรมทั้ง
ในประเทศและ
ตางประเทศ 

อาจกอใหเกิด
ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและ         
ทางลบ 

 

นโยบาย
สาธารณะ 
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2. การกําหนดวาระ  ลําดับความสําคัญของประเด็นนโยบาย    

3. การพัฒนาทางเลือกนโยบาย        

4. การตัดสินใจเลือกนโยบาย 20       

แลสสเวลล (Lasswell) ไดจําแนกกระบวนการกําหนดนโยบายออกเปน  7  ขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นการคนหาและรวบรวมขอมูล        

2. ขั้นการรับรองและการสนับสนุนการกําหนดนโยบาย     

3. ขั้นดําเนินการกําหนดนโยบาย       

4. ขั้นการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม     

5. ขั้นการนําเอานโยบายไปประยุกตปฏิบัติ      

6. ขั้นการประเมินผลนโยบาย        

7. ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย 21  

สรอยตระกูล  อรรถมานะ  กลาววา กระบวนการนโยบายก็เปนเชนกันกับการบริหารในเรื่อง
อ่ืนๆ โดยทั่วไป เมื่อมีการตัดสินใจและนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติแลวก็มิไดหมายความวาการ
บริหารไดสิ้นสุดลง  แตยังคงตองมีการประเมินผลการปฏิบัติตางๆ ตามการตัดสินใจน้ันดวย  สรุปไดวา  
กระบวนการนโยบายแบงออกเปน  6  ขั้นตอนคือ  

1.  การกอตัวของนโยบาย  (Policy  formation)      

2.  การเตรียมนโยบายและเสนอรางนโยบาย  (Policy  formulation)   

3.  การอนุมัติ / ประกาศเปนนโยบาย (Policy  adoption)    

4.  การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  (Policy implementation)    

5.  การประเมินผลนโยบาย  (Policy  evaluation)     

6.  การปรับปรุงแกไขหรือการสิ้นสุด  (Policy  revision or termination) 22 

 

 

 

 

                                                 
20 พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ “การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายสูการปฏิบัติ” (เอกสาร

ประกอบการบรรยาย,2548 ) (อัดสําเนา),9. 
21 Lasswell, H.D., The Future of Political Science (Engwood Chiffs, N.J.: 

Prentice-Hall, Inc, 1963),71. 
22 สรอย ตระกูล  อรรถมานะ, สาธารณบริหารศาสตร (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542),184. 
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แผนภูมิที ่3   กระบวนการนโยบาย 

ที่มา : สรอยตระกูล  อรรถมานะ, สาธารณบริหารศาสตร (กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542),184. 
     

 บอยเยอร (Boyer) ไดใหขอเสนอวากระบวนการกําหนดนโยบายควรมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ขั้นเสนอความคิดริเริ่ม        

2.  ขั้นยกรางนโยบายขั้นตน        

3.  ขั้นการเขามีสวนรวมของสาธารณชน       

4.  ขั้นยกรางนโยบายขั้นสุดทาย        

5.  ขั้นประเมินผลทบทวนนโยบาย 23
     

ดลูไฮและลินด (Dluhy  and Lind) ไดจําแนกกระบวนการกําหนดนโยบายออกเปน                     
4  ขั้นตอน  ดังนี้        

1. การวิจัยและการวิเคราะหนโยบาย  (Policy  research  and analysis)  ประกอบดวย  
การสํารวจคานิยม  การกําหนดสมมติฐานในเชิงปฏิบัติ  ความเปนไปไดทางการเมือง  และการวิเคราะห
ขอบขายนโยบาย         

2. การพัฒนาและการกําหนดโครงสรางนโยบาย( Policy development and structuring ) เปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับแนวความคิดตาง ๆ  ที่จะใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมีความ
สมบูรณถูกตองมากที่สุด  เพ่ือใหเปนนโยบายท่ีมีการพัฒนาโครงสรางที่ดี  ที่เหมาะสม  และมีความ
เปนไปไดมากท่ีสุด      

3. การเสนอใชและการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy purveyanceand implementation)                     
เปนกระบวนการผสมผสานแนวคิดตาง ๆ ใหสอดคลองกับทรัพยากร  และความสามารถของบุคคลท่ีมี

                                                 
23  Boyer, W.W., Policy Making by Government Agencies: The Nation 

Administrative System (New York: John Wiley & Sons. 1961),20. 

การกอตัว
ของนโยบาย 

การเตรียม
นโยบายและเสนอ

รางนโยบาย 

การอนุมัติ
ประกาศเปน
นโยบาย 

การประเมินผล
นโยบาย 

การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบตั ิ
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สวนเกี่ยวของกับการใชนโยบายนั้น แลวพยายามควบคุมปรับปรุงและเสริมแตงใหนโยบายที่นําไปปฏิบัติ
บรรลุเปาหมายที่ตองการ  โดยใหทุกฝายที่เก่ียวของมีความพึงพอใจ 

4. การประมาณการและการประเมินผลนโยบาย  (Policy  assessment  and evaluation) เปน
กระบวนการที่ตองการคนหาวาโครงการตาง ๆ ที่จัดทํานั้น  ไดผลสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนดไว
หรือไม  หรือโครงการนั้นดําเนินไปไดมากนอยเพียงใดมีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง  วิธีการ
ประมาณการและประเมินผลนโยบายมี 3 ลักษณะ คือ  การวิเคราะหคุณคาและราคา  การวิเคราะห
ระบบ  และการวิเคราะหงบประมาณโครงการ  เพ่ือนําผลที่ไดมาตัดสินวานโยบายที่กําลังดําเนินอยูนั้น  
ยังคงดําเนินตอไปหรือควรมีการปรับปรุงแกไขหรือลมเลิกนโยบาย 24 
 มยุรี  อนุมานราชธน  กลาววา กระบวนการกําหนดนโยบายทั่วไปนาจะประกอบดวยขั้นการ
กอตัวของนโยบาย (public policy formation ) ขั้นการกําหนดนโยบาย (public policy decision–
marking) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (public policy implementation) ขั้นการประเมินผลนโยบาย 
(public policy evaluation) และขั้นสืบตอหรือการยุตินโยบาย (public policy continuation and  

termination) โดยขั้นตอนดังกลาวไมจําเปนตองเรียงลําดับขางตน  เพราะเม่ือมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ
หรือเมื่อมีการประเมินผลนโยบายแลว อาจกลับมาพิจารณากําหนดนโยบายนั้นใหมหรืออาจนําขอสรุปจาก
การประเมินมากําหนดนโยบายนั้นอีกครั้งดังแผนภูมิที่ 4 25

 

 
                

         
 

 

 

 

 
    

แผนภูมิที่  4   ขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
ที่มา  :  มยุรี  อนุมานราชธน,  นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด กระบวนการและการวิเคราะห   
          (เชียงใหม : สํานักพิมพคนึงนิจ, 2547) ),75. 

                                                 
24 Dluhy,M.J.,and Lind, R.R. Skill Phases in the Policy Process in Tropman, J.E., 

and et. Al.(eds.), Strategic Perspective on Social Policy (New York: Pergamon Press, 

1971),20. 
25 Hogwood, B.W. and Gunn, L.A.  Policy Analysis for the Real World.  (New 

York : Oxford University Press, 1984),42. 

การกอตัวของนโยบาย การกําหนดนโยบาย 

การสืบตอหรือยุตินโยบาย 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 3 

การประเมินผลนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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 พรรณิลัย นิติโรจน  กลาววา  กระบวนการแรกเปนแนวคิดกระแสหลักกลาวคือ  ไดยึดการแบง
กระบวนการนโยบายออกเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องกันในลักษณะท่ีไมใหความสําคัญตอปฏิกิริยาโตตอบ  
ระหวางขั้นตอนแตละข้ันตอน  โดยทั่วไปมักแบงกระบวนการออกเปน  3  ขั้นตอนใหญ ๆ 

ขั้นตอนท่ี 1 คือ การกําหนดนโยบาย ซึ่ งนโยบายมักจะปรากฏในรูปของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ  มติคณะรัฐมนตรีหรือคําพิพากษาของศาลฎีกา 

ขั้นตอนที่  2  คือ  การแปลงนโยบายไปสูภาคปฏิบัติซึ่งมักจัดดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ  
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึงหรือหลาย ๆ หนวยงานรับผิดชอบรวมกัน  โดยแบงงานกันทําเปนทอด ๆ หรือ
ทํารวมกันในชวงเวลาเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 3  คือ  การปรับเปลี่ยนนโยบายโดยใชผลลัพธและที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
นโยบายไมวาจะเปนความสําเร็จหรือความลมเหลวเปนพ้ืนฐานในการปรับเปลี่ยน  แนวคิดของกลุมนี้โดย
ทั่ว ๆ ไปมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อที่วา  หนาที่ของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารตองแยกจากกัน  พ้ืนฐาน
ความเชื่อนี้ผลักดันใหนักวิชาการกลุมแรกนี้มองการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติวาเปนขั้นตอนตางหากที่
แยกออกมาจากข้ันตอนอ่ืนๆ 26 

ฮอกวูดและกันน  (Hogwood and Gunn)  ไดแบงกระบวนการการกําหนดนโยบายออกเปน  
9  ขั้นตอน  ไดแก 

ขั้นตอนท่ี  1  การกําหนด/คนหาประเด็น (issue search or agenda setting) 

ขั้นตอนท่ี  2  การกล่ันกรองประเด็น (issue filtration) 

ขั้นตอนท่ี  3  การนิยามประเด็น (issue definition) 

ขั้นตอนท่ี  4  การพยากรณแนวโนม (forecasting) 

ขั้นตอนท่ี  5  การกําหนดวัตถุประสงคและการจัดลําดับความสําคัญ (objective and    

priorities) 

ขั้นตอนท่ี  6  การวิเคราะหทางเลือก (options  analysis) 

ขั้นตอนท่ี  7  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ (implementation) 

ขั้นตอนที่  8  การกํากับและการควบคุม  การประเมินผลนโยบาย (policy  evaluation) 

ขั้นตอนท่ี  9  การสืบสานและการสิ้นสุดนโยบาย (policy  succession  and  policy  

terminate) 27 
 

                                                 
26 พรรณิลัย  นิติโรจน, “การนํานโยบายการจัดระเบียบหาบเรแผงลอยกรุงเทพมหานครไป

ปฏิบัติ” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551),9. 
27 Hogwood, B.W. and Gunn, L.A.,Policy Analysis for the Real World  (New 

York : Oxford University Press, 1984),42.   
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ผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
นอกจากสถาบันหลักไดแก  ฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหารและฝายตุลาการ  ซึ่งมีอํานาจหนาที่

ตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจกําหนดนโยบายและเรียกสถาบันทั้ง 3 นี้วา ผูมีสวนรวมการกําหนด
นโยบายสาธารณะอยางเปนทางการ (official  policy-maker) ยังมีผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะอยางไมเปนทางการ (unofficial policy-maker) ไดแก  กลุมผลประโยชนพรรคการเมืองและ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งไมมีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

1. กลุมผลประโยชน (interest  group) หมายถึง กลุมคนท่ีมีแนวคิดพ้ืนฐานชีวิตฐานะสังคมที่
เหมือนหรือคลายคลึงกันหรือมีอาชีพเดียวกัน สมาชิกมารวมตัวกันเปนคร้ังคราวหรือสมํ่าเสมอเพ่ือ
เรียกรองหรือปกปองผลประโยชนรวมกันของสมาชิก  เนื่องจากสมาชิกเห็นความสําคัญของการประสาน
กิจกรรมรวมกัน  เชน  สมาคมทนายความ  สมาคมพอคาขาว  สหภาพแรงงาน  สมาคมแพทย กลุมผลประโยชน
จะกลายเปนกลุมกดดันหรือกลุมอิทธิพล (pressure group) เมื่อเรียกรองผลประโยชนจากกลุมจาก
สถาบันทางการเมือง  หรือเมื่อเรียกรองใหผูมีอํานาจตัดสินใจเพ่ือประโยชนดานเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมืองของสวนรวม  กลุมผลประโยชนเหลานี้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายในทุกประเทศ ทั้งใน
ประเทศที่มีรัฐบาลแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ  ประเทศกําลังพัฒนาหรือพัฒนาแลว เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  กลุมผลประโยชนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางจึงดําเนินงานอยางอิสระ
มากกวา  โดยเปรียบเทียบกับกลุมผลประโยชนในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต  นอกจากกลุมผลประโยชน
จะทําการเรียกรองผลประโยชนแลว  อาจจะนําเสนอขอมูลสารสนเทศและทางเลือกใหแกผูมีอํานาจตัดสิน  
เพ่ือนําไปกําหนดนโยบายอยางสมเหตุสมผลตอไปในสังคมพหุนิยมที่มีกลุมหลากหลาย เชน สหรัฐอเมริกา  
กลุมผลประโยชนที่สมาชิกรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองผลประโยชนตอผูมีอํานาจตัดสินใจมีจํานวนมากและ
แตกตางในมิติขนาดของกลุม  การจัดองคการ  รูปแบบดําเนินงานและผลประโยชนของกลุม กลุมเหลานี้
มีผลประโยชนเฉพาะดานซึ่งมักจะขัดแยงกันเองทําใหเจาหนาที่ของรัฐตองตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนของกลุม
ใดกลุมหนึ่งหรือประนีประนอมผลประโยชนที่ขัดแยง กลุมที่มีการจัดองคการดีและสมาชิกกระตือรือรนใน
การผลักดันผลประโยชนของกลุมก็จะเปนกลุมที่สามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบาย
มากกวากลุมอ่ืน ๆ เมื่อใดท่ีกลุมผลประโยชนใชอิทธิพลตอผูมีอํานาจ เพ่ือชี้นําใหทําการตัดสินใจในทางท่ี
สอดคลองกับผลประโยชนของตน  กลุมผลประโยชนนั้นก็จะกลายเปนกลุมอิทธิพลทันที   ดังนั้นอิทธิพล
ของกลุมผลประโยชนที่มีตอการกําหนดนโยบายจึงขึ้นอยูกับปจจัยจํานวนมาก ไดแก จํานวนสมาชิกของกลุม  
ทรัพยากรทางการบริหาร ไดแก  บุคลากรและงบประมาณความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม  ทักษะ
ดานความเปนผูนํากลุม  สถานภาพของผูนํากลุม  ทัศนคติของเจาหนาที่รัฐที่มีตอกลุม กลุมผลประโยชน
อ่ืนที่ขัดแยงและแขงขันกับกลุม  ลําดับความสําคัญของกลุมในการตัดสินใจภายในระบบการเมือง เชน  
สภาอุตสาหกรรมอาจมีอิทธิพลตอประเด็นเศรษฐกิจมากแตมีอิทธิพลตอประเด็นสิทธิมนุษยชนนอย 
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2. พรรคการเมือง (political  parties)  หมายถึง  องคการถาวรท่ีรวบรวมประชาชนใหเขามา
เปนสมาชิกพรรคโดยสมัครใจจากชุมชนระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ประสานประโยชนของสมาชิก
พรรคและแสวงหาอํานาจทางการเมืองตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด  ในระบบการเมืองทุกระบบ  
พรรคการเมืองมีหนาที่และความสําคัญที่แตกตางกัน ไดแก  เปนชองวางที่ใหประชาชนแสดงออกและทํา
การรวบรวมขอเสนอตาง ๆ เขาสูระบบ  เปนตัวการในการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมือง  
เสริมสรางพฤติกรรมของประชาชนดวยคุณคาใหม ๆ เชน  ความซื่อสัตย ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  
เปนตน  มีหนาที่ในการกลั่นกรองและรวบรวมผลประโยชน  โดยการแปรเปลี่ยนขอเรียกรองของกลุม
ผลประโยชนใหเปนทางเลือกของนโยบาย  และนําเสนอทางเลือกของนโยบายเพ่ือนําไปใชแกไขปญหา
สังคมและสนองตอบตอความตองการของประชาชนที่เปนสมาชิกพรรคและประชาชนท่ัวไป  โดยเฉพาะ
พรรคการเมือง ตองแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง โดยมีเปาหมายในการ
เขาไปใชอํานาจในการปกครองและจัดตั้งรัฐบาลหรือมีอิทธิพลตอสถาบันหลักทั้ง 3 ที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ  โดยทั่วไปพรรคการเมืองมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะในขอบเขตที่กวางกวากลุม
ผลประโยชน  กลาวอีกนัยหนึ่งคือทําหนาที่เปนนายหนา (broker) มากกวาที่จะเปนผูสนับสนุน
ผลประโยชนเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือนําไปกําหนดนโยบายสาธารณะ ในประเทศท่ีมีระบบ
การเมืองแบบสองพรรค (two party system) เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พรรคการเมือง
ตางพยายามรวบรวมและประสานผลประโยชนของสมาชิกและนํามากําหนดนโยบายของพรรคเพ่ือพรรค
จะไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่เปนสมาชิกของกลุมผลประโยชน
ตาง ๆ ใหมากที่สุด  ขณะที่พรรคการเมืองในระบบหลายพรรค (multiparty system) พรรคการเมืองมักเปน
ตัวแทนของผลประโยชนที่เฉพาะเจาะจงของกลุมหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ เชน  ในประเทศสหพันธรัฐฝร่ังเศส 

3. ประชาชนทั่วไป (individual  citizen) ในการกําหนดนโยบายสาธารณะประชาชนท่ัวไปมักจะ
ไมไดรับความสําคัญใหเขามามีสวนรวมในการออกกฎหมาย  ซึ่งเปนหนาที่ที่มอบหมายใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
รับผิดชอบ  ในหลายประเทศ  เชน  ในประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอรแลนด  ประชาชนมีสิทธิที่จะออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงในการออกกฎหมาย  หรือทําประชามติซึ่งหมายถึงการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของ
ประชาชน  ในกระบวนการท่ีขอใหประชาชนออกเสียงคะแนนเพื่อลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
ตอประโยชนตอสวนรวม  โดยเฉพาะการแกไขรัฐธรรมนูญ  วิธีการน้ีใชเสียงขางมากเปนหลักและเปนรูปแบบ
หนึ่งของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองโดยท่ัวไปประชาชนสวนใหญไมคอยถือโอกาสท่ีจะ
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยตรง  เนื่องจากความเฉื่อยชาและความสนใจเรื่องการเมืองอยูระดับต่ํา  
แมแตแบบในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเอง  ประชาชนสวนใหญเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายในระดับต่ํา  ไมไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง  ไมเขารวมกิจกรรมของพรรคการเมือง ไมสมัครเขาเปน
สมาชิกกลุมผลประโยชนและกลุมอิทธิพล ไมแสดงความสนใจทางการเมืองและไมใสใจนโยบายของพรรคหรือ
ผูสมัครแตอยางใดเม่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเจาหนาที่รัฐ สําหรับระบบเผด็จการแบบเกาในละตินอเมริกา 
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ผูมีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจกําหนดนโยบายจะสนใจความตองการของประชาชน  ทั้งนี้
เพ่ือปองกันการจลาจลกอความวุนวายของประชาชน  สวนในระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ เชน ในประเทศ
อดีตสหภาพโซเวียตผูมีอํานาจหนาที่เองดูเหมือนจะใสใจความตองการของประชาชนสวนใหญ  แมวา
ประชาชนจะไมไดมีสวนรวมโดยตรงในการกําหนดนโยบาย อยางไรก็ตามในบางกรณีการดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับภูมิปญญาของประชาชนไดสงผลใหมีการนําแนวคิดใหม ๆ และทิศทางใหม ๆ เขาสูกระบวนการ
กําหนดนโยบาย  เชน  นโยบายควบคุมยาฆาแมลง  นโยบายความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต  นโยบายสิทธิ
มนุษยชน เปนตน 28 

 

     การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  (implementation) 
 

 การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น  เปนสวนหนึ่งหรือเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนโยบายซึ่งมี
ประเด็นสําคัญ ๆ ดวยกัน 2 ประเด็น คือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง
ไมหยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมไมใชกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นชั่วคราวแลวยุติไป ไมใชกิจกรรมท่ีทํา
บางไมทําบาง แตตองเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันตลอดเวลา  2) การนํา
นโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของนโยบาย 29  

 

ความหมายของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
          การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  มีนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศไดใหความหมายและ
คํานิยามไวหลายทัศนะ  ดังนี้ 

วิลเลียม (W. Williams) ไดกลาววา การนํานโยบายสูการปฏิบัติหมายถึงความสามารถของ
องคการในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหารในองคการใหสามารถปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ของ
องคการ  ซึ่งตองมีการจัดหาตระเตรียมวิธีการทั้งหลายเพ่ือจะทําใหการดํา เนินงานตามนโยบายสําเร็จ
ลุลวง  โดยตองใชความพยายามอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ จนสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 30 

                                                 
28 Hogwood, B.W. and Gunn, L.A.,Policy Analysis for the Real World (New 

York : Oxford University Press, 1984),42-44. 
29 สุรนาท  ขมะณะรงค, กระบวนการนโยบาย : หลักการและการประยุกต (ม.ป.ท.,   

2548),14. 
30 Williams, W., Social Policy Research and Analysis: The Experience in 

Federal Social Agencies  (New York: American Elsevier Publishing Co. 1971),144. 
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เพรียสแมนและวิลดาสกี (J.L. Pressman & A. Wildavsky) ไดเนนวา การนํานโยบายไป
ปฏิบัติหมายถึง กระบวนการดําเนินงานของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด  
ดังนั้นจึงตองมีนโยบายเกิดขึ้นกอนแลวจึงมีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลลัพธออกมา 31 

แวน ฮอรนแวนและแวน มิตเตอร C.E. Van Horn และ D.S. Van Meter ไดใหความหมาย
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติวา  หมายถึงกิจกรรมท้ังหลายท่ีกระทําโดยรัฐบาลและเอกชน  ซึ่งมีผลตอ
การบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา  จากการตัดสินใจกําหนดนโยบาย 32 

บารดาช (E. Bardach) ไดชี้ใหเห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึง กระบวนการทาง
การเมืองที่จะนําการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของนโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จ กิจกรรมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติที่มุงแกไขปญหาสังคมนี้เปนกิจวัตร  ซึ่งรัฐบาลตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 33 

อเล็กซานเดอร (Alexander) กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการนําชุดของแผนงานไป
ดําเนินการ  เพ่ือใหสงผลไปยังผูที่ตองการใหไดรับผลประโยชนจากนโยบาย 34 

แมสเมเนียนและซาบาเทียร (D.A. Mazmanian & P.A. Sabatier) ไดใหความคิดเห็นวา การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง  การนําการตัดสินใจกําหนดนโยบายที่ไดกระทําไว  ซึ่งอาจอยูในรูปของ
กฎหมายคําพิพากษาของศาล คําสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ โดยมี
กระบวนการซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้คือ การพิจารณาผลลัพธที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงค
ของนโยบาย  การยินยอมปฏิบัติตามของผูที่เกี่ยวของและการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับรู
ของผูตัดสินใจกําหนดนโยบายและหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 

ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนภาระหนาที่หลักที่สําคัญยิ่ง
ประการหน่ึงของขาราชการประจํา  ซึ่งมีความยากในการปฏิบัติมากกวางานประจําและจําเปนต องใช
ความคิดสรางสรรคของขาราชการเอง  กลาวคือ  เมื่อฝายการเมืองไดกําหนดนโยบายมาแลว  หนาที่
ของขาราชการประจําคือ  การนํานโยบายที่ฝายการเมืองกําหนดไปปฏิบัติใหบรรลุผลดวยการแปลง

                                                 
31 Pressman, J. L., and  Wildavsky, A. B., Implementation, 2nd ed. (San 

Francisco: University of California Press. 1973),125. 
32 Van Meter, D.S. and Horn Van, C.E., The Implementation of 

Intergovernmental Policy, In Jones, C.O. and Thomas, R.D. (eds.), Public Policy Making 

in a Federal System (California: Sage Publications, Inc. 1976),447. 
33 Bardach, E., The Implementation Game  (Cambridge, Mass:MIT Press. 1977),12. 
34 Alexander, E.R. From  Idea  to  Action : Note  for  a  contingency  Theory  

of  policy  Implementation  Process, Administration & Society  16 (February  1985): 
(n.p., 1985),403-426. 
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นโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม  ในรูปของแผนงาน/โครงการ  แลวนํานโยบายท่ี
แปลงเปนรูปธรรมแลวไปปฏิบัติใหบรรลุผล 35 

รุงเรือง  สุขาภิรมย กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากขั้นตอน
ของการไปกําหนดนโยบายท่ีดําเนินการโดยหนวยงาน  บุคคลหรือกลุมบุคคล  ในการนําทรัพยากรที่มี
อยูไปบริหารและจัดการ  เพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของนโยบาย โดยอาจมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายออกเปนรูปของ  กฎ ระเบียบ  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
เพ่ือใหสงผลไปยังผูที่ตองการใหไดรับผลประโยชนจากนโยบาย  ในกรณีที่เปนนโยบายของรัฐนั้น  การ
นํานโยบายไปปฏิบัติจะเปนหนาที่ของขาราชการประจํา 36 

สุรนาท  ขมะณะรงค ไดสรุปไววา การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น  เปนสวนหนึ่ง หรือเปนขั้นตอน 
หนึ่งในกระบวนการนโยบาย ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ๆ ดวยกัน 2 ประเด็น คือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปนกระบวนการคือ  มีความตอเนื่องไมหยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมไมใชกิจกรรมเกิดขึ้น
ชั่วคราวแลวยุติไป ไมใชกิจกรรมที่ทําบางไมทําบาง แตตองเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องแตละขั้นตอนมี
ความสัมพันธกันตลอดเวลา  2) การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น เปนการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมายของนโยบาย 37  

ดังนั้น  การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึง  การแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายซึ่ง
อาจเปนกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีใหเปนแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่
เปนรูปธรรมประกอบดวย การจัดหาทรัพยากรตางๆ เพ่ือดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  
การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่กําหนด  การออกแบบองคการ และการดําเนินงานให
เปนไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไว   
 

ปจจัยกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  อาจแบงเปน 2  ลักษณะคือ  การนํานโยบายไป

ปฏิบัติที่ไมประสบความสําเร็จและการไมมีการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะแรก การนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่ไมประสบความสําเร็จหมายถึงนโยบายไมกอใหเกิดผลลัพธดังที่ตั้งใจบางทีเปนเพราะปจจัยตาง ๆ  

                                                 
35 ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ, การวิเคราะหและกําหนดนโยบายสาธารณะ: กรณีศึกษาสห

วิทยาลัยอีสานใต (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ม.ป.ป.),135. 
36 รุงเรือง  สุขาภิรมย, “การวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ : 

กรณีศึกษานโยบายการศึกษาการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543),129. 

37 สุรนาท ขมะณะรงค, กระบวนการนโยบาย : หลักการและการประยุกต (ม.ป.ท.,2548), 
125. 
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ที่เก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติไมประสานสอดคลองจนทําใหไมมีประสิทธิผลหรือความพยายาม
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติไมสามารถแกไขปญหาอุปสรรคเพ่ือทําให การนํานโยบายไปปฏิบัติมี
ประสิทธิผล สวนลักษณะที่ 2 การไมมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง การนํานโยบายไปปฏิบัติไม
ประสบความสําเร็จเกิดข้ึนเมื่อนโยบายไดนําไปปฏิบัติอยางเต็มที่แลวแตสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย จึง
ทําใหนโยบายลมเหลวในการนําไปสูผลลัพธที่ตั้งใจ 38 

การบรรลุวัตถุประสงคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  จะตองประกอบดวยปจจัยที่สําคัญบาง
ประการ  ในทางปฏิบัติปจจัยที่ควรจะเกิดขึ้นกอนที่จะมีการนํานโยบายไปปฏิบัติไดแก 

1. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานที่เอ้ืออํานวยตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
2. เวลาและทรัพยากรท่ีเพียงพอสําหรับดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
3. การวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ตองการใช 
4. นโยบายที่มีพ้ืนฐานอยูบนทฤษฎี/หลักสาเหตุและผลลัพธที่เชื่อถือได 
5. ความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลลัพธเปนความสัมพันธทางตรงโดยไมมีความสัมพันธอ่ืน

ใดมาแทรกซอน 

6. ความสัมพันธแบบพึ่งพาระหวางหนวยงานอยูในระดับต่ํา 
7. ความเขาใจและความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงค 
8. การจัดกิจกรรมตามลําดับอยางเหมาะสม 

9. การติดตอสื่อสารและประสานงานอยางเต็มที่ 
10. ผูมีอํานาจหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติตองไดรับการยอมรับอยางแทจริง 39 

จากการทบทวนผลงานวิชาการในทศวรรษที่ผานมา  ศุภชัย  ยาวะประภาษ  พบวามีปจจัยหลาย
ประการที่กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ปจจัยเหลานี้ไดแก  
 1. ลักษณะของนโยบาย 

2. วัตถุประสงคของนโยบาย 
3. ความเปนไปไดทางการเมือง 
4. ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี 
5. ความพอเพียงของทรัพยากร 
6. ลักษณะของหนวนงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 
7. ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

                                                 
38 มยุรี  อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ,  พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมล

การพิมพ, 2552),6. 
39  Hogwood, B.W. and Gunn, L.A., Policy Analysis for the Real World  (New 

York : Oxford University Press, 1984),35. 
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8. กลไกภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 40  

ริปลียและแฟรงกลิน (Ripley & Franklin) ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความแตกตางอยางนอย 3  แนวทางคือ  
 แนวทางแรก ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถวัดไดจากระดับของความ
รวมมือที่ผูรับนโยบายไปปฏิบัติที่มีตอผูออกคําสั่งหรือผูกําหนดนโยบาย  ถาระดับของความรวมมือสูง 
ระดับของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปดวยและในทางกลับกันถาระดับของ
ความรวมมือมีต่ําก็ยอมหมายความวา  ระดับของความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีอยูสูง 
 แนวทางท่ีสอง ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถพิจารณาไดจากเงื่อนไขที่วาไดมี
การบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายน้ันตามภาระหนาที่ขององคกรที่รับผิดชอบดวยความราบรื่นและ
ปราศจากปญหา  ถาการปฏิบัติตามนโยบายใดเต็มไปดวยความขัดแยงหรือมีอุปสรรคขัดของเกิดมากข้ึน
เทาใด ระดับของความลมเหลวก็นาจะมีสูงขึ้นเทานั้น 

 แนวทางท่ีสาม ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถพิจารณาไดจากการที่นโยบาย 
นั้นไดกอใหเกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้น (shot-run performance) และหรือกอใหเกิดผลกระทบ 
(impact) ตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม 41 

 ดอนนา  เคอร  (Donna H Kerr) ไดมีแนวคิดที่เหมือนกันกับวอลเตอร  วิลเลียม (Williams, W.)  

โดยมองวานโยบายเปรียบเสมือนทฤษฎีหรือขอสมมติฐานอยางหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยสวนท่ีเปนเง่ือนไข 
(condition beta) กับสวนที่เปนผลตามมา (action alpha) หรือการบรรลุจุดมุงหมาย (goals) จากแนวคิด
เชนนี้  ดอนนา  เคอร (Donna H Kerr)  มีความเห็นวา  ความลมเหลวของนโยบายสามารถเกิดขึ้นได   
3  ลักษณะ คือ  

1. ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implemention failure) เปนการลมเหลว
เนื่องจากนโยบายไมไดถูกนําไปปฏิบัติหรือสวนที่เปนเงื่อนไขไมเกิดขึ้น  อาจเกิดจากหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติไมมีความสามารถเพียงพอ ขาดความรูความเขาใจในส่ิงที่ตองปฏิบัติ หรือขาดกําลังคน
ในการปฏิบัติงาน 

2. ความลมเหลวของตัวเครื่องมือ หรือตัวนโยบาย (Instrument failure) เปนความลมเหลว
เนื่องจากนโยบายไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายท้ังนี้สวนเงื่อนไขไดเกิดขึ้นแลวหรือนโยบาย
ถูกนําไปปฏิบัติแลวอาจเกิดข้ึนจากตัวนโยบายไมมีความชัดเจนหรือไมมีความตอเนื่องในการนําไปปฏิบัติ 

                                                 
40 ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งที่ 6. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2548),101. 
41 Ripley, Randal B. and Grace A. Franklin, Bureaucracy and Policy 

Implementation  (Homewood, Illinois : The Dorsey Press, 1982),156-157. 
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3. ความลมเหลวในเชิงปทัสถาน (failure in normative justification) เปนความลมเหลวอัน
เนื่องมาจากเปาหมายของนโยบายไมเปนที่ยอมรับหรือขัดกับปทัสถานของสังคมหรือของหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ 42 

 นอกจากน้ี วิลเลียม (Williams, W.)  มีความเห็นเพ่ิมเติมวา  ความลมเหลวในอีกลักษณะหน่ึงที่
อาจจะเกิดข้ึนไดนั้นคือความลมเหลวในการกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงาน (specification failure) 

รายละเอียดในการปฏิบัติงานเปนตัวเชื่อมระหวางแผนงานนโยบายกับกานํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งจะบอก
ใหผูปฏิบัติรูวาจะตองปฏิบัติอะไรบาง  ปฏิบัติอยางไร  มีการเปล่ียนแปลงอะไรบางที่ไดรับการคาดหวังหรือ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดไดแนนอนมีอะไรบาง  หากคําถามเหลานี้ไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนก็ถือไดวาเปน
ความลมเหลวอีกรูปแบบหนึ่ง 43 

 เจมส ดับบลิว เฟสเลอร (James W. Fesler) ชี้ถึงปจจัยที่มีนัยสําคัญแหงความลมเหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งมี  6  ขอดวยกันคือ  

1. ความเฉื่อยชา (inertia) ของนโยบายเองและองคกรที่เขามาเก่ียวของกับการปฏิบัติ 
2. ความซับซอน (complexity) ของผูรับบริการ ซึ่งมีผลตอการปฏิบัตินโยบายสูงทําให 

การปฏิบัตินโยบายยากข้ึน 

3. การมีขอบเขตแหงความพยายามไมเพียงพอ (inadequate scope of effort) 

4. การสนับสนุนจากรัฐสภาพมีต่ําหรือนอยมาก (weak congressional support) 

5. การมีงบประมาณไมเพียงพอ (inadequate funds) 

6. การขาดผูนําที่มีความสามารถหรือมีความจริงตอการปฏิบัตงิาน (the loss of  leadership) 44 

จากความคิดเห็นของนักวิชาการขางตน  แสดงใหเห็นวาการศึกษาความสําเร็จหรือลมเหลว
ของนโยบายควรมีการพิจารณาตั้งแตรายละเอียดในการปฏิบัติงานวาถูกนําไปปฏิบัติจริงหรือไมและหาก
มีการนําไปปฏิบัติจริงยังตองพิจารณาในขั้นตอนตอไปอีกวา  การปฏิบัตินั้นกอใหเกิดผลลัพธของนโยบาย
หรือไม รวมทั้งการพิจารณาวาผลลัพธเหลานั้นเปนที่ยอมรับจากสังคมในเวลาและสภาพแวดลอม
ขณะนั้นหรือไม  หรือนโยบายน้ันไดกอใหเกิดประโยชนดานอ่ืน ๆ ที่ไมไดคาดหวังมากอนหรือไม   ดังนั้น

                                                 
42 Kerr, Donna H., The Logic of Policy and Successful Policies, Policy 

Sciences vol.7. (n.p. ,1976),282. 
43 Williams, W., Social Policy Research and Analysis: The Experience in 

Federal Social Agencies  (New York: American Elsevier Publishing Co,1971),105. 
44 James W. Fesler อางถึงใน ฐิติรัตน ศรีธีระวิโรจน, “การนํานโยบายดานการปองกันยา

เสพติดไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธ
หลักสูตรปริญญาศิปศาสตรมหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542),130. 
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ในการศึกษาการนนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละกรณีจึงจําเปนตองกําหนดกรอบแนวคิดในเร่ืองนี้ให
เหมาะสมกับนโยบายแตละเรื่องดวย 45 
 

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ   
 การนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงลางประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ  2  ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนระดับมหภาคและข้ันตอนระดับจุลภาค  
 1. ขั้นตอนระดับมหภาค ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ขั้นแปลงนโยบายใหเปนแนวทาง/แผนงาน/โครงการ เมื่อฝายการเมืองระดับชาติ 
ไดแก  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีไดกําหนดขอบเขตการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของกฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี  กฎกระทรวงและระเบียบหรือขอบังคับสําหรับเปนแนวทางนํานโยบายไปปฏิบัติแลว  
จะมีการจัดสรรงบประมาณใหแก แนวทาง/แผนงาน/โครงการน้ัน ๆ พรอมทั้งพิจารณาหนวยงานที่
รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  หนวยงานราชการท่ีไดรับมอบหมายความรับผิดชอบไดแก  
กระทรวงและกรมในสวนกลางจะทําหนาที่แปลงนโยบายนั้นออกมาใหหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
และ/หรือสวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติ แมวานโยบายตองอาศัยการสนับสนุนอยางเต็มที่จากบุคคลฝายตาง ๆ 
เชน  ชนชั้นนํา  สื่อมวลชน  ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง  ผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย กลุมผลประโยชน  
เปนตน  แตความสนับสนุนจากฝายบริหาร  นิติบัญญัติและตุลาการจะทําใหนโยบายประสบความสําเร็จ
ไดมาก โดยเฉพาะฝายการเมืองตองใหความสนับสนุนดานทรัพยากรอยางเต็มที่ทั้งดานการเงิน  
บุคลากร วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  ที่ดิน/สถานที่ทําการ รวมทั้งวิทยาการ/เทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
 การแปลงนโยบายใหเปนแผนงานหรือโครงการเพ่ือนําไปปฏิบัติ จะสอดคลองกับเจตนารมณ
ของผูกําหนดนโยบาย และสนองตอบตอประเด็นปญหาท่ีทําใหนโยบายกอตัวขึ้นนั้น ผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติควรหลีกเล่ียงเงื่อนไขหรือสภาพการณตอไปนี้ 1) นโยบายที่มีวัตถุประสงคที่คลุมเครือไม
เฉพาะเจาะจง ทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถใชดุลยพินิจไดมาก 2) วัตถุประสงคของนโยบายมี
หลายประการและขัดแยงกัน รวมทั้งยากท่ีจะลําดับความสําคัญกอนหลัง 3) ความเขาใจในวัตถุประสงค
ของนโยบายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติ ไมตรงตามเจตนารมณของผูกําหนด
นโยบาย และ 4) การขาดความรวมมือและความจริงใจท่ีมีตอนโยบายของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบใหนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2.2 ขั้นการยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการ  เมื่อหนวยงานสวนกลางไดทําการแปลง
นโยบายออกมาเปนแนวทาง/แผนงาน/โครงการแลว หนวยงานสวนกลางตองทําใหหนวยงานระดับ

                                                 
45 วรเดช  จันทรศร และณัฐฐา, วินิจฉัยภาค (บรรณาธิการ) 4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร:                          

รวมบทความทางวิชาการ 2498-2538 (กรุงเทพมหานคร: โครงการเอกสารและตําราคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2539),7.  



42 
 

รองลงมาทั้งหนวยงานระดับภูมิภาคและทองถิ่น  ยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการแลวนําไปปฏิบัติ  
โดยหนวยงานสวนกลางตองเขาใจลักษณะของหนวยงานในระดับทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมืองของทองถิ่นและจัดสรรผลประโยชนใหแกหนวยงานสวนทองถิ่นที่กระตุนใหเกิดการยอมรับ
นโยบายเพ่ือนําไปปฏิบัติ  ลักษณะของหนวยงานในระดับทองถิ่นมีความสําคัญตอการยอมรับแนวทาง
แผนงานหรือโครงการ  กลาวคือหนวยงานมีความพรอมดานกําลังคนและทรัพยากรอ่ืน ๆ อยูแลว 
หนวยงานมีขนาดเล็กซึ่งประกอบดวยลําดับชั้นของการบังคับบัญชาที่สั้นและผูใตบังคับบัญชามีจํานวน
นอย  ผูบริหารหนวยงานมีภาวะผูนํา  การติดตอสื่อสารเปนแบบเปดเผยและความสัมพันธกับหนวยงาน
ที่กําหนดนโยบายเปนแบบไมเปนทางการ  เหลานี้สงผลอยางมากตอการยอมรับแนวทาง /แผนงาน/
โครงการ  และทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 

 2. ขั้นตอนระดับจุลภาค ประกอบดวย 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 2.1 ขั้นการระดมพลัง เมื่อหนวยงานยอมรับวาแนวทาง/แผนงาน/โครงการ จากสวนกลางมี
ความเหมาะสม  ตรงกับวัตถุประสงคและหนาที่หลักของหนวยงานหรือสนองตอบตอความตองการและ
ปญหาของทองถิ่นก็จะตองหาความสนับสนุนจากสมาชิกในหนวยงาน  บุคคลสําคัญและองคการอ่ืนใน
ทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของ  เพ่ือรวมกันกําหนดแผนงานหรือโครงการของทองถิ่น 

 2.2  ขั้นการปฏิบัติ อาจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกใน
หนวยงานใหเขากับแผนงานหรือโครงการ หรือปรับแผนงานหรือโครงการใหเขากับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในหนวยงาน 

2.3  ขั้นการสรางความเปนปกแผน/ความตอเนื่อง  แนวทางของนโยบายจะถูกปรับเปลี่ยน 
และไดรับการยอมรับเปนหนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงานเต็มใจที่จะดําเนินงานตามนโยบาย
ในลักษณะของงานประจําในการสรางความเปนปกแผนใหแกนโยบายหรือสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย  ผูบริหารตองใชแนวความคิดพัฒนาองคการ  การสรางแรงจูงใจ การมีสวนรวม  การจูงใจให
ผูปฏิบัติงานรูสึกผูกพันและยอมรับโครงการ 

 

ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
สําหรับขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น  วรเดช  จันทรศร ไดนําเสนอไววาขั้นตอนในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ  ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลักคือ  ขั้นตอนในระดับมหภาค (Macro) และข้ันตอน
ในระดับจุลภาค (Micro)  ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

1. ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค  แบงออกเปน  2 ขั้นตอนหลัก ไดแก  
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายออกเปนแนวทางปฏิบัติหรือออกมาเปนรูปของแผนงานหรือโครงการ
และข้ันตอนในการทําใหหนวยงานในระดับทองถิ่นยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงการหรือผลของการ
แปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติตอไป ดังนี้ 
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 1.1 ขั้นตอนการแปลงนโยบายถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะหากมีการแปลงนโยบายให
เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคแลวก็อาจจะกลาวไดวา  ความลมเหลวของนโยบายน้ันยอมเกิดขึ้นตั้งแตแรก 

 1.2 ขั้นตอนของการยอมรับ  เปนขั้นตอนที่ทําใหหนวยงานในระดับทองถิ่นยอมรับแนวทาง  
แผนงาน  โครงการ หรือผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติตอไป  ในขั้นตอนนี้ราชการท่ี
บริหารสวนกลางจะสามารถทําใหหนวยปฏิบัติในระดับลางหรือระดับทองถิ่นยอมรับและจัดทําโครงการ
สนองนโยบายที่สวนราชการวางไว  เพราะอํานาจท่ีแทจริงในการนํานโยบาย  แผนงานและโครงการไป
ปฏิบัติ  ยอมอยูที่หนวยงานและผูปฏิบัติในระดับทองถิ่นเปนสําคัญ  ดังนั้น การสรางความสําเร็จให
เกิดขึ้นในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  จึงจําเปนตองมีความเขาใจถึงขั้นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับจุลภาคดวย 

2. ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับจุลภาค แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
หลักคือ  ขั้นระดมพลัง  ขั้นปฏิบัติและข้ันการสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง 

 2.1 ขั้นระดมพลัง (Mobilization) เปนขั้นตอนที่หนวยงานในระดับทองถิ่นจําตองดําเนินการ
ใน  2  กิจกรรมคือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุน 

 2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer  implementation)  ขึ้นตอนน้ีมีความครอบคลุมถึง
กระบวนการในการเปล่ียนแปลงโครงการที่ไดมีการยอมรับแลวออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงในขั้นนี้
จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผูปฏิบัติหรือผูใหบริการตามโครงการโดยตรง  ในบางกรณีผูปฏิบัติอาจจะยอม
ทําการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเขากับแผนหรือโครงการท่ีกําหนดไว  ในบางกรณีผูปฏิบัติ
อาจจะทําการปรับแผนหรือโครงการนั้นใหเขากับพฤติกรรมการปฏิบัติของตัวเองก็ได ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอมและลักษณะของบุคคลที่เปนผูปฏิบัติ วีธีการดําเนินการในลักษณะน้ีเปน
วิธีการท่ีเปดโอกาสใหมีการปรับเขาหาซึ่งกันและกัน  ระหวางนโยบายของรัฐบาลกลางกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายโดยหนวยงานระดับทองถ่ิน 

 2.3 ขั้นการสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง (Institutionalization or continuation) 

ความสําเร็จของนโยบายจะเกิดขึ้นไมได  หากนโยบายนั้นไมถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง  การท่ีจะใหมี
การปฏิบัติอยางตอเนื่องนี้หมายความวา  นโยบายนั้นจะตองถูกปรับเปล่ียนและไดรับการยอมรับเปน
หนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติดวย 

สรุปไดวา  การทําใหนโยบายนั้นไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องผูบริหารในระดับทองถิ่นจะตอง
เปนตัวนําในการชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่องและจะตองหาทาง
แปลงนโยบายนั้นใหเปนภารกิจประจําวันของผูปฏิบัติไปโดยตลอด  ในสวนของผูปฏิบัติเองก็ตองพรอม
และมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้น  โดยถาวรเสมือนหนึ่งเปนภารกิจประจําวัน 

ดังที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา  ในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นสิ่งที่สําคัญคือนโยบายน้ัน
ตองถูกนํามาตีความเปนวัตถุประสงคที่ชัดเจนและปฏิบัติได  แสดงถึงผลงานหรือจุดหมายสุดทายที่
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ตองการในการทํางานตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนดขึ้นใหแนนอนชัดเจนไมคลุมเครือเพ่ือให
โครงการและวิธีดําเนินงานบรรลุผลสุดทายที่ตองการเปนไปดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 46 

วิยุทธ จํารัสพันธุ ไดเสนอตัวแบบท่ีเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ เรียกวา“ตัวแบบ
กระบวนการ” (policy-program-implementation  process: PPIP) ไวพอสรุปไดดังนี้  

ตัวแบบกระบวนการ (PPIP) นี้เปนการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในแนวทางของกระบวนการ
และการจัดการ (Procedural and Management Approach : PPIP) โดยเนนการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนตาง ๆ  ที่จะแปลงนโยบายไปสูแผนงาน ในตัวแบบน้ีจะใหความสําคัญตั้งแตปจจัยที่ผลักดันให
เกิดนโยบาย  การวางแผน  จนถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ในกระบวนการทั้งหมดจะประกอบดวย
ขั้นตอนท่ีตอเน่ืองกันเปนลําดับ แตละข้ันตอนที่เกิดขึ้นกอน เปนที่มาของข้ันตอนตอไปเชน  นโยบายเปน
กรอบกวาง ๆ  สําหรับการวางแผนที่จะมีการเพ่ิมรายละเอียดในเชิงเนื้อหาและวิธีดําเนินการที่ชัดเจนข้ึน 
และแผนงานก็เปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานในสถานการณจริงเปนตน  ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  
5  ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 วรเดช  จันทรศร, ทฤษฏีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิัติ (กรุงเทพมหานคร:สหาย

บล็อกและการพิมพ, 2548),34-39. 
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                           ตวัแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 5   แสดงตัวแบบกระบวนการ (PPIP) 

ที่มา : วิยุทธ จํารัสพันธ, “นโยบายสาธารณะและการวางแผน : สวนที่ 2 การนํานโยบายสาธารณะไป
ปฎิบัติ, การประเมินผลนโยบายสาธารณะ”( เอกสารประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548),171. 
 

1. ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ  มีดังนี้ 
1.1 ปจจัยกระตุนเปนขั้นตอนในการระบุเปาประสงค  รวมทั้งการพิจารณาแนวทางในการ

พัฒนานโยบาย 

1.2 นโยบายหมายถึง  ชุดของนโยบายจากผูกําหนดไปสูผูปฏิบัติ  โดยการกําหนด
เปาประสงคและวิธีการในการบรรลุเปาประสงคนั้น  

1.3 แผนงานคือ  ขั้นตอนในการกําหนดการแทรกแซงท่ีเฉพาะเจาะจง  เพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว  ถือเปนการใชดุลยพินิจในการพิจารณาคําตอบของการแกไขปญหาในแต
ละกรณี  ตางจากนโยบายที่ตอบสนองตอปญหาดวยการกําหนดเปาประสงคแบบกวาง ๆ 

1.4 การนํานโยบายไปปฏิบัติคือ  ชุดของการปฏิบัติเพ่ือทําใหแผนงานบรรลุผลประโยชน       
ที่ตั้งใจไว 

2. ตัวแบบกระบวนการจะแสดงความตอเนื่องของกระบวนการตามลําดับ  ตั้งแตขั้นตอนปจจัย
กระตุนจนถึงการพัฒนานโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ปจจัยกระตุน นโยบาย แผนงาน การปฏิบัต ิ

จุดเช่ือม 

1 
จุดเช่ือม 

2 
จุดเช่ือม 

3 

หยุด หยุด หยุด 

 

1 1 1 4 4 4 
2 2 

5 5 5 

3 
3 3 

3 3 3 3 

ขอมูลและสะทอนกลับ 
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3. แตละขั้นตอนเชื่อมโยงดวย “จุดเชื่อมโยง” ซึ่งเปนตัวประสานความซับซอนของปจจัยเชิง
ปฏิสัมพันธ  

3.1 จุดเชื่อมโยงท่ี1 เชื่อมโยงระหวางปจจัยกระตุนและนโยบายถือเปนจุดของส่ิงแวดลอม
ที่กอรูปนโยบาย  

3.2 จุดเชื่อมโยงท่ี 2 เชื่อมโยงระหวางนโยบายและแผนงาน เปนการระบุขอกําหนดของ
แผนงาน และเปนจุดที่นโยบายถูกเปลี่ยนใหเปนแผนงานโดยเฉพาะโดยการพัฒนารายละเอียดของ
กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑในการนําแผนงานไปปฏิบัติ 

3.3 จุดเชื่อมโยงท่ี 3 เชื่อมโยงระหวางแผนงานและการนําแผนงานไปปฏิบัติ  จะเห็นไดวา
ระหวางข้ันตอนตาง ๆ นั้นจะมี “จุดเชื่อมโยง” ซึ่งหมายถึงเปนเวทีที่มีการวิเคราะหสถานการณและ              
ตกลงใจที่จะดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงที่เหมาะสมเชน จุดเชื่อมโยงท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยแวดลอมตาง ๆ             
ในสังคม  ปญหาใดปญหาหน่ึงอาจถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นนโยบายท่ีรัฐบาลจะ ดําเนินการ                
กอรูปและกําหนดนโยบายเพ่ือแกปญหาตอไปหรือในจุดเชื่อมโยงท่ี  3  เปนสถานการณที่ผูปฏิบัติ ซึ่ง
ไดแกขาราชการระดับปฏิบัติการ (street-level bureaucrats) เจาหนาที่ภาคสนาม (field workers) ที่
ปฏิบัติงานตามแผนงานและตองติดตอสัมพันธกับประชาชนหรือองคกรตาง ๆ ในสถานการณจริงที่
บุคลากรเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดรายละเอียดเนื้องาน วิธีการทํางานและการมีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับผูรับบริการ ซึ่งเปนจุดที่สําคัญเนื่องจากเปนจุดที่นโยบายจะถูกนําไปปฏิบัติและกอใหเกิดผล
กับสังคมจริง ๆ ผลที่เกิดขึ้นนี้จะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการทํางานระดับลางนี้ 
แตอยางไรก็ตามผลที่เกิดข้ึนนี้  นอกจากจะทําใหประชาชนมีทัศนคติตอนโยบาย และรัฐบาลผูกําหนด
นโยบายแลว ยังเปนขอมูลสะทอนกลับ (feed  back)  ใหกับสวนตางๆ  ที่เกี่ยวของตองนําไปปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้นอีกดวย 47 

 

แนวทางการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
ฮอกวูดและกันน (Hogwood  &  Gunn)  แบงแนวทางการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

เปน  4  แนว  ไดแก  
1. แนวทางโครงสราง (structural approaches) การวิเคราะหองคการสมัยใหมเปน

ประโยชนตอการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติและขณะท่ีทําการยกรางนโยบายควรจะทําการกําหนด  
ออกแบบองคการพรอม ๆ กันไป โดยทั่วไปหลักการของการจัดองคการที่ดีก็คือ  เนนการจัดโครงสราง
องคการใหสอดคลองกับกิจกรรมและสภาพแวดลอมขององคการ การเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในองคการจะ

                                                 
47 วิยุทธ จํารัสพันธ, “นโยบายสาธารณะและการวางแผน : สวนที่ 2 การนํานโยบาย

สาธารณะไปปฎิบัติ, การประเมินผลนโยบายสาธารณะ”( เอกสารประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548),17. 
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เกิดข้ึนไดเมื่อองคการไดกําหนดแผนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง (planning of change) เทานั้นและการ
เปลี่ยนแปลงนั้นควรมีทิศทาง  ความถี่และระยะเวลาท่ีองคการควบคุมได  ดังนั้นอาจกลาวไดวา การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องการจัดการหรือเทคนิค  ขณะที่การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อ
สภาพแวดลอมภายนอกองคการซึ่งประกอบดวยองคการอ่ืน ๆ หรือปจจัยอ่ืน ๆ  กําหนดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเมื่อองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติไมสามารถคาดคะเน  ควบคุมหรือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง 

2. แนวทางกระบวนการการจัดการ (procedural  and  managerial  approaches) การสราง
กระบวนการการจัดการเพื่อนํานโยบายไปปฏิบัติที่สอดคลองกับเทคนิคมีความสําคัญมากกวาการกําหนด
โครงสรางองคการใหเหมาะสมกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ดังนั้นในการวางแผนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง  
มักจะมองการนํานโยบายไปปฏิบัติวาเปนเรื่องเทคนิคหรือการบริหารแบบโครงการ กระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับสภาพที่กําลังเปล่ียนแปลงและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  จึงประกอบ
ไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญคือ การจัดทําตารางเวลาปฏิบัติงานการวางแผนและการควบคุม  หลังจากได
ระบุประเด็นปญหาและเลือกวิธีการแกไขปญหานั้นเรียบรอยแลว  

3. แนวทางพฤติกรรม (behavioral approaches) เนื่องจากกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ  พฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลตาง ๆ ไดรับผลกระทบจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ  แนวทาง
พฤติกรรมจะนํามาใชเมื่อมีการตอตานการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  ปกติบุคคลจะมีพฤติกรรมสนองตอบตอ
นโยบายแตกตางกัน  ตั้งแตยอมรับนโยบาย/โครงการอยางกระตือรือรน  ยอมรับแบบไมแสดงทาทีใด ๆ  
แสดงทาทีเมินเฉยหรือแสดงการตอตานอยางชัดเจน ตามหลักการของแนวทางพฤติกรรมถาทราบสาเหตุของ
การตอตานการเปล่ียนแปลงก็สามารถแกไขสถานการณได  วิธีขจัดการตอตานการเปล่ียนแปลงก็คือใหขอมูล
ทุกอยางในตอนแรกที่นํานโยบายไปปฏิบัติไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิดขึ้น  เหตุผลที่
ตองมีการเปลี่ยนแปลง  วัตถุประสงคและวิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติแลวใชการติดตอ สื่อสารโดยวิธีโนมนาว  
ชักชวน  เกลี้ยกลอมหรือสรางความเห็นพอง  การยอมรับมากกวาการใชคําสั่งและใชการพบปะพูดคุยกับ
บุคคลสําคัญ หรือผูมีอิทธิพลของกลุมหรือผูนําที่ไมเปนทางการเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติแนวทางนี้
ประกอบดวย 1) การพัฒนาองคการ (organizational development: OD) 2) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค 
หรือเอ็มบีโอ (management by objectives: MBO)  

4. แนวทางการเมือง (political  approaches)  แนวทางการเมืองมีขอสมมติฐานเบ้ืองตนที่
แตกตางจากแนวทางอ่ืน ๆ กลาวคือ แนวทางพฤติกรรมที่เนนการพัฒนาองคการเชื่อวา ความขัดแยง
เปนสิ่งผิดปกติที่สามารถจะขจัดใหหมดไปไดโดยอาศัยศักยภาพของบุคคลฝายตางๆ ขณะที่แนวทาง
การเมืองเชื่อวา ความขัดแยงระหวางองคการและภายในองคการ ระหวางกลุมสังคมเกิดขึ้นอยูเสมอ  
ความขัดแยงเปนปญหาและอุปสรรคที่ไมสามารถขจัดใหหมดไปได โดยใชเพียงการติดตอสื่อสารพบปะ
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พูดคุยกันหรือประสานงานกัน  แตความสําเร็จของนโยบายขึ้นอยูกับความตั้งใจจริงและศักยภาพของ
กลุมท่ีมีอํานาจครอบงํากลุมอื่นที่เก่ียวของ 48 
 

การนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ (Educational Policy Implementation) 
        นโยบายการศึกษาจัดเปนสวนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ (Public policy) ซึ่งปรากฏใน       
3 รูปแบบ ไดแก 1) บัญญติเปนกฎหมาย เชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบตางๆ 2) จัดทําเปนแผน เชน แผนการศึกษาแหงชาติ แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 3) ประกาศ
เปนนโยบาย เชน นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี หรือนโยบายผูบริหารระดับตางๆ  ซึ่งโดยปกติจะได
มีการกําหนดนโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  โดยผานระบบราชการซ่ึงเปนกลไก
ของรัฐ  โดยกําหนดแนวนโยบายใหองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีรับผิดชอบดานงานการศึกษาของชาติทุก
ระดับทุกประเภท ตองนําแนวนโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ งการดําเนินภารกิจดานการ
จัดการของสถานศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ  ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานการศึกษาประสบผลสําเร็จ 
เปนไปตามเจตจํานงของนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ 49 

กลา  ทองขาว  กลาววา  การบริหารงานของสถานศึกษาในข้ันการกําหนดนโยบายและการ
จัดทําแผนจะมีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  กําหนดพันธกิจที่ตองปฏิบัติไวชัดเจน  กําหนด
วัตถุประสงค  เปาหมายและแนวปฏิบัติที่จะทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายบรรลุผล  เปนกลยุทธระดับ
องคกร  ระดับแผนงานและโครงการ  แผนการปฏิบัติซึ่งเปนแผนสําหรับใชเปนแนวทาง  การปฏิบัติงาน
ประจําและงานโครงการ  เปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ  สําหรับ 
ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโครงการทุกคน  เนื่องจากแผนปฏิบัติการ  เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลาย
หนาที่  คนหลายคน  หนวยงานหลายหนวย  ดังนั้นทุกคนจะตองวางแผนรวมกัน  เพื่อที่จะเดินหนาไปสู
ภาพฝนตามวิสัยทัศนสถานศึกษา 

ภายใตบริบทของสังคมปจจุบัน  สถานศึกษาท่ีสังกัดหนวยงานของรัฐ  ทองถิ่นและเอกชนจัดเปน
องคกรระบบเปด (Open systems) ที่ตองมีปฏิสัมพันธกับปจจัยแวดลอมภายนอกเสมอเพราะเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาแตละสถานศึกษาคือ  การมุงที่จะตอบสนองความคาดหวังและความตองการของ
ประชาชนทางดานการศึกษา โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based  

Management–SBM) ตามแนวนโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูประชาชน  ชุมชนและ

                                                 
48 Hogwood, B.W. and Gunn, L.A., Policy Analysis for the Real World  (New 

York : Oxford University Press, 1984) ,87. 
49 พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ,“การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายสูการปฏิบัติ”(เอกสาร

ประกอบการบรรยาย,2548 ) (อัดสําเนา) ,17. 

 



49 
 

ทองถิ่น  สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจะตองดําเนินงานการศึกษาของตนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต           
ของคน  ชุมชนและทองถิ่นในขณะเดียวกัน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายนโยบายและกลยุทธการพัฒนา
ของสถานศึกษา  จะตองเชื่อมตอวัตถุประสงคเปาหมายและนโยบายการศึกษาของชาติดวย  ยิ่งไปกวานั้น  
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาของชาติและแผนพัฒนาการศึกษาขอบเขตภารกิจหลักหลายเรื่อง  
เชน  งานวิชาการ  งานบุคคล งานงบประมาณและการเงินและงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่กําหนด
เปนแผนงานหรือโครงการท่ีจะตองจัดทําและนําไปปฏิบัติหลายแผนงาน  อาจเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบเฉพาะของแตละสถานศึกษา  ดังนั้นการนํานโยบายและแผนการศึกษาลักษณะนี้ไปปฏิบัติจัด
วาเปนการปฏิบัติโดยองคกรเดียว  ลักษณะขององคกรและลักษณะการปฏิบัติงาน  นโยบายและแผนแบบ
องคกรเดียว  

นอกจากน้ัน กลา  ทองขาว ไดสํารวจผลงานของนักวิชาการท่ีผานมา เกี่ยวกับปจจัยที่กําหนด
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ  ซึ่งเปนขอเสนอที่นาจะใชไดดีกับ
นโยบายการศึกษา  ปจจัยดังกลาวประกอบดวย 6 ปจจัยคือ 1) ปจจัยดานขอความนโยบาย 2) ปจจัย
ดานการสนับสนุนจากผูมีอํานาจและกลุมหลากหลาย 3)ปจจัยดานศักยภาพและความสามารถของ
องคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ  4) ปจจัยดานจิตสํานึกของผูปฏิบัติตอนโยบาย 5) ปจจัยดานผูนําคน
สําคัญจะเห็นวาปจจัยดานผูนําคนสําคัญจะมีอิทธิพลสูงตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติระยะแรกและระยะส้ันไมเกิน 10 ปและ 6) ปจจัยดานการกํากับตรวจสอบ 50 

พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการแปลความหมายนโยบาย 
การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจัดองคกร และการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดโครงการและ
แผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมตามนโยบาย ดังนั้นการที่สถานศึกษาจะดําเนินการเพื่อใหเกิดโครงการและ
แผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมตามนโยบายไดนั้น  การแปลขอความนโยบาย การรับรูถึงความหมาย
นโยบายไดนั้น สถานศึกษาจะตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยจัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ โครงการ/
กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนเครื่องมือใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีแนวปฏิบัติ
รวมกัน  

 ความสําคัญและความจําเปนของแผนกลยุทธ  แผนกลยุทธ (Strategic Plan) มีความสําคัญ
เปนอยางมากตอความอยูรอดและการเติบโตของหนวยงาน ทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ
วิสาหกิจและหนวยงานเอกชน แผนกลยุทธคือ เข็มทิศที่สามารถชี้ใหเห็นทิศทางที่ถูกตองในการดําเนิน
กิจการขององคการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย ในระดับตางๆ ขององคการ การที่ องคการของเรามีแผน              
                                                 

50 กลา  ทองขาว, “การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ : กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพ่ือการเรียนรูหนังสือแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาพัฒนบริหาร            
ศาสาตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิต            
พัฒนบริหารศาสตร, 2534),210. 
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กลยุทธที่ดีก็ยังไมไดเปนหลักประกันวาเราจะสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จตามจุดหมายท่ีวางไวได
หากปราศจากแผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่ดีดังนั้น การจัดทําแผนกลยุทธกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
การจึงตองดําเนินการควบคูกันไป 

แผนกลยุทธคือเข็มทิศที่ชวยบอกทิศทางท่ีถูกตองใหเรา สวนแผนปฏิบัติการคือพาหนะท่ีจะนํา
เราไปสูจุดมุงหมายนั้นได  สิ่งที่สําคัญของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคือ ขั้นตอน
การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ  ทั้งนี้เพราะแมจะจัดทําแผนกลยุทธไวไดดีแตไมสามารถรูวิธีนําไปปฏิบัติ
ไดแผนที่วางไวก็ไรผล การที่เราจะสามารถแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองนั้น เราจะตองเขาใจ
กระบวนการวางแผนกลยุทธและกระบวนการวางแผนปฏิบัติการเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งเราตอง
เขาใจจุดมุงหมายในระดับตางๆ ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการไดอยางชัดเจน เมื่อพิจารณาถึง
ความจําเปนที่ตองมีแผนกลยุทธ คงไมมีใครปฏิเสธวาแผนกลยุทธมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินงาน
ขององคการเพ่ือความอยูรอดและเพ่ือเอาชนะคูแขงขัน คําพูดของซุนวู“รูเรา รูเขา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”  
ในแผนกลยุทธจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เองคือจุดเชื่อมความสัมพันธระหวางแผน
แมบทกับแผนกลยุทธ กลาวคือ แผนกลยุทธ ก็คือ แผนจัดทําขึ้นโดยการนําเอาจุดมุงหมายระดับกลยุทธ
ในแผนแมบทมาสูการปฏิบัตินั้นเอง 
ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนกลยุทธ 

ขั้นตอนท่ี 1: การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
ความหมายของวิสัยทัศนคือ  เปาหมายท่ีมีลักษณะกวางมิไดระบุการดําเนินการไวเปนเรื่อง

ของอนาคตเปนขอความที่กําหนดไวเพ่ือเปนทิศทางของพันธกิจ สวนใหญอนาคตของวิสัยทัศนมี
ระยะเวลาหาง 3 ถึง 5 ป 10 ถึง 20 ป เปนตน เนื่องจากวิสัยทัศนเปนเครื่องมือที่ชวยใหมองเห็นภาพใน
อนาคต องคการท่ีขาดวิสัยทัศนจึงเปนไปในลักษณะยุงเหยิง ไมเปนระเบียบในทางตรงกันขามองคการท่ี
วิสัยทัศนจะเปนองคการที่มองเห็นเหตุการณในอนาคต เปนองคการท่ีไมมืดมน มีระเบียบ และประสบ
ความสําเร็จ ลักษณะวิสัยทัศนที่ดี จะมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ กระชับและเขาใจงาย ใครพบเห็นก็อยาก
จดจํา บอกทิศทางไดอยางชัดเจน ชวยสงเสริมคุณธรรม ชวยกระตุนใหอยากมีสวนทําใหบรรลุถึง
จุดหมาย มีความสอดคลองกับแนว โนมในอนาคตและความสอดคลองกับคานิยมขององคการและของ
สังคม ตองไมขัดตอศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ชวยชี้นําใหทุกคนในองคการดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรมีเอกลักษณเฉพาะตัว ไมมีใครเหมือนและไมเหมือนใคร 

วิธีการจัดทําวิสัยทัศนนั้น ควรจัดทําในรูปของการระดมสมอง พยายามใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ
แผนกลยุทธขององคการเขามามีสวนรวมจัดทําดวย โดยมีขั้นตอนการจัดทําดังนี้ 

1) จัดประชุมรวมผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการวางแผนใน
การกําหนดวิสัยทัศน ผูบริหารระดับสูงควรเขารวม เพราะวิสัยทัศนเปนสิ่งที่สําคัญเปนจุดมุงหมายระยะ
ยาวขององคการ โดยทั่วไปทุกองคการจะกําหนดวิสัยทัศนไวในแผนแมบทขององคการ 
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2) วิทยาการผูเชี่ยวชาญบรรยายเพ่ือใหเขารวมประชุมเขาใจแนวความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน 
เพ่ือใหการกําหนดวิสัยทัศนเปนไปอยางถูกตอง และไดผลลัพธ จําเปนอยางยิ่งที่ฝายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย หรือเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถในเรื่องการกําหนดวิสัยทัศนจริงๆมาบรรยายและ
ควบคุมการระดมสมอง 

3) วิทยากรผูเชี่ยวชาญบรรยายเพื่อใหเขารวมประชุมใจวิธีวิเคราะหสภาพแวดลอม เพ่ือทราบ
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคการ 

ขั้นตอนท่ี2: การกําหนดพันธกิจ (Mission) 
พันธกิจ (Mission) คือเปาหมายที่ชัดเจนกวาวิสัยทัศน  มีการระบุประเภทของเปาหมายที่

ชัดเจน และมีการระบุวิธีการที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจมีความสําคัญเชนเดียวกับวิสัยทัศน 
กลาวคือ ถาองคกรใดไมไดกําหนดพันธกิจไว ก็จะทําภาพในอนาคตองคการไมชัดเจนและไมเปนระบบ
ระเบียบ ตรงกันขามกับองคการท่ีมีพันธกิจ กลาวไวชัดเจน ยอมมีภาพอนาคตท่ีชัดเจน มีระบบระเบียบ 
ลักษณะที่ดีของพันธกิจนั้น จะตองเปนขอความที่ไมขัดแยงกับวิสัยทัศน ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายยอย
ขององคการโดยอิงขอความของวิสัยทัศนตลอดจนมีระบุชวงเวลา ระบุขอบเขตพ้ืนที่ กลุมผูรับผิดชอบ 
และวิธีการที่ตองการใหบรรลุเปาหมายไวอยางชัดเจน 

ขั้นตอนท่ี 3 : การกําหนดคานิยมรวม (Shared Value) 
คานิยม (Shared Value) เปนเครื่องมือที่จะชวยใหทุกคนในองคการ มีแนวคิดความเชื่อ และ

พฤติกรรมการทํางานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเปนวิธีการชวยสงเสริมใหแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประสบความสําเร็จสะดวกและรวดเร็วขึ้น ถาองคการใดมีคานิยมรวมที่ดี ก็จะสามารถชวยทําหนาที่
กํากับดูแลใหบุคลากรคิด และแสดงพฤติกรรมออกไปในทิศทางท่ีใกลเคียงกัน ถาปราศการคานิยมรวมที่
ดีแลว ทั้งความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคล ความขัดแยงระหวางกลุม และความขัดแยงระหวาง
บุคลากรกับองคการ ตัวอยางคานิยมรวม ไดแก การทํางานเปนทีม มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย สรางจิตสํานึกของ
การเปนเจาของ  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ฯลฯ 

ขั้นตอนท่ี 4 : การกําหนดความสามารถหลัก (Core Competency) 

ความสามารถหลัก  (Core Competency) คือผลรวมที่ผสมผสานความรู ทักษะวิทยาการ 
และนวัตกรรมอันหลากหลายของบุคลากร จนกอใหเกิดเอกลักษณอันโดดเดนขององคการแหงนั้น 
ความสามารถหลักขององคการจึงเกิดจากการส่ังสมบมเพาะความรู ทักษะวิทยาการจากอดีตและจาก
การกําหนดวิสัยทัศนและจุดหมายระดับตางๆ ในอนาคตขององคการแหงนั้น แตละองคการจึงมี
ความสามารถหลักที่สอดคลองกับความชํานาญพิเศษของตนเอง และสอดรับกับแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น จึงกลาวไดวาหากองคการนั้นจะสามารถรักษาความสามารถหลักที่
เหมาะสม ก็จะเปนหลักประกันไดวาหากองคการนั้นจะสามารถรักษาความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) ไดอยางยั่งยืน ตัวอยางของความสามารถหลักที่มักพบในองคกรตางๆ ซึ่ง 
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ความสามารถหลักนี้จะไดรับการคัดเลือกและกําหนดไวใหแกบุคลากรทุกระดับเพ่ือใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน (Vision) และแผนกลยุทธขององคกร สําหรับหนวยงานภาครัฐนั้นไดมีการกําหนด ความสามารถ
หลักและความสามารถประจํากลุมงาน ตัวอยางเชน การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ จริยธรรม ความรวมแรงรวมใจ ฯลฯ 

ขั้นตอนท่ี 5 : การกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จ 

การระบุดัชนีชี้วัดของกระบวนงาน ควรมีความเกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายสามารถวัดคา
ได และมีการระบุวิธีการวัดคาที่ชัดเจน รวมทั้งมีการระบุเปาหมายเปนตัวเลขที่ชัดเจนระบุกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินงานภายใตกระบวนงานท่ีไดระบุไวในแตละกระบวนงาน จะตองมีกิจกรรมหรอืงานที่ไดจัดทํา โดย
แตละกิจกรรมตองสามารถระบุผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมได และระบุระยะเวลาท่ีใชในการดําเนิน
กิจกรรม ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 6 : การกําหนดจุดมุงหมายเชิงกลยุทธ 
จุดมุงหมายเชิงกลยุทธคือ จุดมุงหมายในระดับถัดมาจากพันธกิจ เปนการนําพันธกิจแตละ

ดานมากําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนยิ่งขึ้น จุดมุงหมายเชิงกลยุทธจึงมีความชัดเจนมากกวาขอความใน
พันธกิจจุดมุงหมายเชิงกลยุทธเปนเรื่องของอนาคต อีกมิติหนึ่ง จุดมุงหมายเชิงกลยุทธเปนเสมือน
ตัวเชื่อมระหวางแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการเปล่ียนแปลงกลยุทธสูปฏิบัติการ 
ถาเราเขาใจในประเด็นนี้อยางชัดเจน เราก็จะไมมีปญหาในเร่ืองการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ อนึ่ง ในทาง
ปฏิบัติในการทําจุดมุงหมายเชิงกลยุทธใหเปนรูปธรรมนั้นนิยมกําหนดหรือเปล่ียนจุดหมายเชิงกลยุทธเปน
แผนงาน ดังน้ันเราจึงกลาวไดวา จุดมุงหมายเชิงกลยุทธก็คือจุดมุงหมายของแผนงานนั้นเอง 

ลักษณะของจุดมุงหมายเชิงกลยุทธที่ดีมีดังนี้คือ ตองสื่อใหเห็นถึงผลลัพธปลายทางในอีก                   
3 – 5 ป ที่องคการตองบรรลุถึง ตองเปนจุดมุงหมายท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคการ 
มีลักษณะเปนรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถเปลี่ยนเปนกิจกรรมที่สามารถส่ือสารเพ่ือมอบหมายงานและ
กระจายงานแกพนักงานระดับปฏิบัติการได ซึ่งมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงการจัด
ทรัพยากรท่ีจําเปน และนําไปสูการพัฒนาวิธีการใหบริการและวิธี ผลิตแบบใหมที่ดีกวา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการเพ่ิมประสิทธิผลขององคการ 51 

ดังที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  การนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติจึงควรมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ  ซึ่งก็คือแผนที่จัดทําขึ้นโดยการนําเอาจุดมุงหมายระดับกลยุทธในแผนแมบทมาสูการปฏิบัติ  
ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนกลยุทธมี 6 ขั้นตอนคือการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดพันธกิจ  การ
กําหนดคานิยมรวม  การกําหนดความสามารถหลัก  การกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จและการกําหนด
จุดมุงหมายเชิงกลยุทธ  
                                                 
            51 พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ,“การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายสูการปฏิบัติ”(เอกสาร
ประกอบการบรรยาย,2548) (อัดสําเนา),9-12. 



53 
 

นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปจจุบัน เปนการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ . 2540 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวง แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) มาตรฐานการศึกษาของชาติ และนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2550-2551) ดังนี้ 

1. นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   

มาตรา 49 ไดบัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย โดยรวมถึงผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยู
ในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนดวย 
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวย
ตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา  80 (3) 

ไดบัญญตัิใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝงใหผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัย  
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  มาตรา 81  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหเกิดความรูคู
คุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยใน
ศิลปะวิทยากรตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศพัฒนาวิชาชีพครู
และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 52                                 

2. นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ไดกําหนดบัญญัติที่ถือเปนกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ทั้งในเร่ืองสิทธิ
และหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา 
                                                 

52 มนตรี  รูปสุวรรณ และคณะ, เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
วิญูชน, 2542),28-29. 
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มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดท่ี 2 วาดวยสิทธิและหนาที่
ทางการศึกษาที่กําหนดใหการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการ
เรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือ
ดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ การศึกษา
สําหรับคนพิการ ใหจัดตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมี
สิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยอ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวย
รูปแบบที่เหมาสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น                                                                           

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 
หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริม ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความ
ริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 

1. ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบ
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 
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3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช
ภูมิปญญา 

4. ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
5. ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข   

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และ
แหลงวิทยากรประเภทตางๆ 

6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

มาตรา 26  ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอและใหนําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหน่ึงมาใช
ประกอบการพิจารณาดวย  

มาตรา 30  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  

มาตรา 39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่ วไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  
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มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

มาตรา 57  ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช 
เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  

มาตรา 59  ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใช
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 
และท่ีเปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา  

มาตรา 65  ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  

มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
โอกาสแรกท่ีทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 53  

        3. นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ                   
พ.ศ. 2545 

มาตรา 12  ใหกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไมสามารถ
พ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาค
บังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมท้ังการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

                                                 
53 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กฏกระทรวงเลม 1 (กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2547ก),11. 
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 4. นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ปรากฏในกฎกระทรวงไดแก  
หมวดที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
หมวดท่ี 2 หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษากําหนดให

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการดังนี้ 
 หมวดที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  ขอ 2  ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือ
สรางความม่ันใจแกผูเกี่ยวของวา ผู เรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเต็มศักยภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 1) การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 8) การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินการตามวรรคสอง ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

หมวดที่ 2 หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ขอ 3 ใหสถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ขอ 4 ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โดยใหมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
1. กําหนดแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2. กํากับ ติดตามและใหความเห็นและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. เสนอสถานศึกษาแตงตั้งคณะบุคคลทําหนาที่ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ขอ 5 ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ขอ 6  ใหสถานศึกษากําหนด มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษาทองถิ่นและ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอ 7  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
หลักและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

1. เปนแผนที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพ ปญหา และความจําเปนอยางเปนระบบ 
และมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

   2. กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไวอยาง
ตอเนื่องชัดเจน และเปนรูปธรรม 

  3.กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา หรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได
ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

4. กําหนดแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
5. กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียนรับผิดชอบ

และดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมปีระสิทธิภาพ 

6. กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางใหบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคลากรในชุมชน 
เขามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

7. กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 8 ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งมี
การกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

ขอ 9 ใหคณะบุคคลตามขอ 4 (3) ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ใหใชวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม โดยใหดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพ่ือนําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ 10 ใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกําหนด ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สําคัญดวยกระบวนการ
และวิธีการที่ไดมาตรฐาน 

ขอ 11 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พรอมหลักฐานขอมูลและผลการ
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ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามขอ 10 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน 54 

5. นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ปรากฏในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง                                 
(พ.ศ. 2552 – 2559) 

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  เปนแผนระยะยาวภายใตบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   เนนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจัก
ประมาณอยางมีเหตุผลมีความรอบรูเทาทันโลก  เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนามีวัตถุประสงคและ
แนวนโยบาย ดังนี้ 

1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนามีแนวนโยบาย                     
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา 2) ปลูกฝงและเสริมสราง
ใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบ
วินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและรังเกียจการทุจริตตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 3) เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการ
เรียนรู  โดยเฉพาะผูดอยโอกาส  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  ยากจน  อยูในทองถิ่นหางไกลทุรกันดาร              
4) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศและเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันและรวมมือกับนานาประเทศ 5) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 6) ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี                                           

2. สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรูมีแนวนโยบาย 1) สงเสริม
การจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถานบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 2) สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการ
เรียนรูประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต              
3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูนวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรูและสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

3. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม             
ภูมิปญญาและการเรียนรู มีแนวนโยบาย 1) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการพัฒนา
                                                 

54 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กฎหมายการศึกษา เลม 1 (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 ข),19. 
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คุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดกรโดย
เรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวน
ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 4) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 5) สงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษาเพ่ือรอบรับการเปน
ประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตนขณะเดียวกัน
สามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและเก้ือกูลกัน 55

 

6. นโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปรากฏในมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
นโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรากฏในมาตรฐานการศึกษาของชาติไดกําหนดมาตรฐานใน

การจัดการศึกษาไว  3 มาตรฐาน ประกอบดวย คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคทั้งในฐานะและพล
โลก แนวการจัดการศึกษา และแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู /สังคมแหงความรู โดยกําหนด
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไวในมาตรฐานที่ 2 และ 3 ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 2  แนวทางการจัดการศึกษา เปนการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
และการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี  ไดฝกการคิดได
เรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครู 
คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย จัด
บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของ
ผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค ประกอบดวย 

1.การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 

2. มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบและมีคุณภาพ 

3. มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู โดยการสรางวิถีการ
เรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ดังนี้ 

การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหง
ความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุก
                                                 

55 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (ม.ป.ท., ป.ป.ป.),4-5. 
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ภาคสวนของสังคม  จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยใน
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศประกอบดวย 

1. การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 

2. การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู 
3. การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับ ทุกมิติของสังคม 56

 

7. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2556   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดกลยุทธในการนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติ  ซึ่งมีรายละเอียดของวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน ไวดังนี้ 
 วิสัยทัศนคือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทยใหเปนผูนําหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในปการศึกษา 
2556 โดยมีพันธกิจในการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพ้ืนฐานใหประชากรวัยเรียนทุก
คนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพระดับสากล ซึ่งไดกําหนดเปาประสงค
ในการดําเนินงานไวดังนี้ 
 1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสูความเปนหนึ่งใน
สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป อยางทั่วถึงและได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง เปนกลไกขับเคล่ือน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สูความเปนหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดเขตชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยมั่นคง 
 กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในการขับเคลื่อนนโยบายประกอบ            
ดวย 6 กลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม 

                          ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
                                                 

56 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 

(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2545),14-15. 
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 กลยุทธที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในการเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                          เศรษฐกจิพอเพียง 
 กลยุทธที่ 3  ขยาย โอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการ   
                          พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 กลยุทธที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน 

                          ไดอยางมีคุณภาพ 

 กลยุทธที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 กลยุทธที่ 6  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 57 
 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  สถานการณการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติในบริบท
ของสังคมไทยไดแสดงใหเห็นความสําคัญและความจําเปนของนโยบายการศึกษาที่มีตอการพัฒนา
คุณภาพประชากรของประเทศ  ในการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติไดประสบกับปญหาและอุปสรรค
มากมาย  ซึ่งสงผลโดยตรงตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ดังนั้นเหลานักวิชาการไทยจึงให
ความสนใจในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือศึกษาถึงปญหาและแนวทางการนํานโยบาย
การศึกษาไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จตอไป    

 

การประเมินผลนโยบาย (evaluation) 
 

หลังจากมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ในชวงเวลาหนึ่งที่คาดวานาจะเปดผลลัพธที่ตั้งใจและพึง
ปรารถนา  ผูกําหนดนโยบายและผูบริหารซึ่งรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติก็ควรรับทราบผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายนั้น  เพื่อเปนขอมูลสําหรับติดตามและเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนใน
ขณะที่นโยบายกําลังดําเนินการอยูและเม่ือนโยบายไดดําเนินการจนสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลวก็ควรทราบ
ผลสรุปรวมซึ่งไดแก  ผลลัพธที่ตั้งใจและไมตั้งใจและผลลัพธที่ไมพึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา  เพ่ือ
เปนขอมูลสําหรับใชสําหรับปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการและออกแบบ/กําหนดนโยบาย/แผนงาน/
โครงการใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 

ความหมายการประเมินผลนโยบาย 

โทมัส  อาร  ไดร  (Thomas R. Dye)  ไดใหความหมายของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
ไววา หมายถึง การเรียนรูเกี่ยวกับผล (consequences) ของนโยบายสาธารณะ  โดยอธิบายและให
รายละเอียดเพิ่มเติมวา  การประเมินผลนโยบายสาธารณะเปนการประเมินประสิทธิผล (effectiveness)  

                                                 
57 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ,เขาถึงเมื่อ 25 

มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.obec.go.th/node/93. 
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ในภาพรวมของนโยบายสาธารณะวาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด หรืออาจจะประเมิน
ประสิทธิผลของนโยบายสาธารณะหลาย ๆ  นโยบายวาบรรลุวัตถุประสงคที่มีอยูรวมกันเพียงใด ในการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะนี้  จําเปนตองอาศัยการวิจัยประเมินผลนโยบาย (policy evaluation  

research) เขามาประยุกตใชดวย 58  
วิลเลียม  ดี  ดันน (Dunn, William N) ไดอธิบายวา  การประเมินผลนโยบายสาธารณะเปน

ขั้นตอนหน่ึงของการวิเคราะหนโยบาย  ซึ่งในข้ันตอนน้ีมุงที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับผลของการดําเนินงาน
ตามนโยบายวาสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและแกไขปญหาท่ีตองการแกไขไดเพียงใด  
ดังนั้นคําถามหลักของการประเมินผลนโยบายสาธารณะคือ  การดําเนินการตามนโยบายกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบางในสังคม 59 

สุรนาท  ขมะณะรงค  ไดสรุปไววา  การประเมินผลนโยบายสาธารณะมีผูใหความหมายไว
อยางหลากหลาย แตหัวใจที่แทจริงคือ  การประเมินผลเก่ียวของกับกระบวนการวัดคุณคาของผลการ
ดําเนินการตามนโยบาย  เพื่อที่จะนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวและมีขอ
ควรสังเกตอีกประการหน่ึง  คือการประเมินผลนั้น ไมไดแยกเปนเอกเทศขั้นตอนนโยบายอ่ืนแตเกี่ยวของ
กันตลอดเวลา 60 

 วิยุทธ  จํารัสพันธุ  ไดสรุปความหมายของการประเมินผลนโยบายสาธารณะไววาหมายถึง  
การศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับผลของการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะหน่ึง ๆ  
หรือหลาย ๆ  นโยบาย  วาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใดและการดําเนินนโยบาย
สาธารณะดังกลาวกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงประการใดบางตอสังคมและยังไดกลาวถึงความสําคัญของ
การประเมินผลนโยบายสาธารณะไวดังนี้ 
 1. การประเมินผลนโยบายสาธารณะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของ เห็นประเด็นและจุดออนของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสมควรจะไดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 2. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ทําใหทราบวาผลลัพธที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย เปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไขใน
อนาคต เพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคมากข้ึน 

                                                 
58 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, 4 th ed. (Englewood Cliffs, 

N.J.:Prentice – Hall., 1981) ,56. 
59 Dunn, William N., Public Policy Analysis : An Introduction (New Jersey : 

Published Pearson Prentice Hall, 2007) ,98. 
60 สุรนาท ขมะณะรงค, กระบวนการนโยบาย : หลักการและการประยุกต (ม.ป.ท., 2548),14. 
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 3. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายวามีมากนอยเพียงใด การทํางานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม ตลอดทั้ ง
ทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการทํางานมีปริมาณเพียงพอหรือไม  

กลาวโดยสรุปไดวา การประเมินผลที่เกิดจากการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะครอบคลุม            
3  ประเด็นหลัก ๆ  คือ  

1. ผลผลิตของนโยบาย (policy  outputs) หมายถึง  พฤติกรรมหรือสิ่งที่เกิดมาจากการใช
ปจจัยนําเขาและการบริหารกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน  ระบบบริหารเพ่ือใหบริการตาม
นโยบาย  30  บาทรักษาทุกโรค  กองทุนหมูบาน เปนตน 

2. ผลไดหรือผลลัพธของนโยบาย (policy  effects/outcomes) หมายถึง  ผลตอเนื่องที่เกิด
จากการใชประโยชนจากผลผลิตของนโยบาย ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบาย เชน การใชเขื่อน
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาหรือเพ่ือการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  การกูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน
เพ่ือใชประโยชนในการประกอบอาชีพของชาวบาน 

3. ผลกระทบของนโยบาย (policy  impacts) เปนผลตอเนื่องท่ีเกิดจากผลไดของ นโยบายซึ่ง
ชวยสนองตอบตอการแกปญหาหรือสนองความตองการของประชาชนในระยะยาว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ  การสนองตอบตอวัตถุประสงคระยะยาวของนโยบาย เชน  ผลจากการกูยืมเงินกองทุนหมูบานไป
ลงทุน  ทําใหเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชนดีขึ้น  ทําใหสมาชิกครอบครัวมีสุขภาพดีขึ้น  เด็กมีโอกาส
ไดเรียนหนังสือมากข้ึน  อันสืบเนื่องมาจากครอบครัวมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

การประเมินผลกระทบจากนโยบาย ควรใหความสําคัญทั้งผลกระทบดานที่เปนรูปธรรม 
(tangible Impacts) และผลกระทบในเชิงนามธรรมหรือดานความรูสึกนึกคิดของประชาชนหรือที่
เรียกวาผลกระทบเชิงสัญลักษณ (sysbolic  impacts)  เชน  ความพึงพอใจ ทัศนคติ จิตสํานึกการตระหนักใน
คุณคา คานิยม การเปลี่ยนแปลงเชิงอุดมการณ  เปนตน 61 

 

ความสําคัญของการประเมินผลนโยบาย 

 การติดตามและประเมินผลของนโยบายเปนเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือทราบวา
เปาหมายของแผนงาน/โครงการสัมฤทธ์ิผลมากนอยเพียงใด ผูประเมินผลตองออกแบบกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูล เนื่องจากขอมูลที่มีการจัดเก็บโดยการสํารวจจากผูรับบริการของโครงการหรือผูซึ่งอาจจะ

                                                 
61 วิยุทธ จํารัสพันธ, “นโยบายสาธารณะและการวางแผน : สวนที่ 2 การนํานโยบาย

สาธารณะไปปฎิบัติ, การประเมินผลนโยบายสาธารณะ.” เอกสารประกอบการสอน. (ขอนแกน :  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548),57-58. 
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เปนผูรับบริการและการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เชน  ศึกษานิเทศ  
เปนวิธีการที่นิยมใชเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับติดตามนโยบาย 62

 

 

การประเมินผลกระทบของนโยบาย 

ฮอกวูดและกันน (Hogwood & Gunn: 1984) กลาววา ในการประเมินผลนโยบายมีประเด็น
ที่ควรสนใจดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคที่คลุมเครือหรือวัตถุประสงคเฉพาะหนา  อาจจะเปนผลเนื่องมาจากความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของนโยบายที่หลากหลายซ่ึงทุกฝายที่เกี่ยวของกับนโยบายสนับสนุนให
กําหนดแผนงาน/โครงการ  ขึ้นมาในตอนแรกจากขอความของวัตถุประสงคที่คลุมเครือซึ่งทุกฝายเห็น
พองกัน  การประเมินผลนโยบายในชวงเริ่มตนจะกอใหเกิดผลดี  เพราะความคิดเห็นที่ไมลงรอยกันจะ
ชัดเจนขึ้นและทําใหตองมีการประนีประนอมระหวางฝายตาง ๆ ถาตองการใหนโยบายนําไปปฏิบัติอยาง
สัมฤทธิ์ผล 

ในกรณีที่วัตถุประสงคของนโยบายซ่ึงเปนขอความที่ชัดเจน  เฉพาะเจาะจงและสมเหตุผล
บรรลุผลสําเร็จแลว  ยังอาจจะมีปญหาอีกหลายประการ เชน กรณีที่วัตถุประสงคของนโยบายกําหนดไว
หลายประการ  ผูประเมินผลอาจประสบปญหาถาใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติระบุวัตถุประสงคที่สําคัญเปน
อันดับแรก  เพราะวัตถุประสงคนั้นอาจจะเปนวัตถุประสงคของนโยบายท่ีองคการใหน้ําหนักมากเปน
พิเศษ  ดังนั้นในขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายควรจะขจัดปญหานี้ตั้งแตแรกเพ่ือวาผู
ประเมินจะไดไมตองเผชิญกับปญหาที่วัตถุประสงคของนโยบายไมสอดคลองกัน 

2. ในการนิยามและวัดความสําเร็จของนโยบายดวยเกณฑมาตรฐานในหลายกรณี ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของนโยบาย/แผนงาน/โครงการท่ีกําลังประเมินผลอาจใชประเมินโครงการอ่ืน ๆ มาแลว  ซึ่ง
นับไดวาเปนตัวชี้วัดสําเร็จรูปที่ใชไดเลย แตในการนําตัวชี้วัดนั้นมาใชควรพิจารณาอยางรอบคอบ  เพ่ือให
แนใจวาตัวชี้วัดเหมาะสมกับวัตถุประสงคของนโยบายท่ีตองการประเมิน  ถาตัวชี้วัดไมใชเกณฑมาตรฐาน
ที่เชื่อถือไดสําหรับประเมินวัตถุประสงคหนึ่ง ๆ ก็ไมควรใชตัวชี้วัดนั้นเพราะจะทําใหขอสรุปของการ
ประเมินผลนโยบายไมมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ นอกจากนี้ตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรแทรกซอนก็
ควรจะถูกควบคุมในการประเมินความสําเร็จของนโยบาย เพ่ือปองกันการสรุปผลการประเมินที่ไม
ถูกตองและไมมีความเที่ยงตรง  ซึ่งเปนหลักการท่ีสําคัญของการประเมินผล 

3.เมื่อผูประเมินผลนโยบายไดกําหนดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคของนโยบายท่ีตองทํา
การประเมินผลแลว  ผูประเมินผลยังตองกําหนดใหแนชัดลงไปถึงผลลัพธของนโยบายท่ีชี้วาวัตถุประสงค
เหลานั้นไดสัมฤทธิผลแลว  กอนที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ควรจะกําหนดเกณฑ

                                                 
62 มยุรี  อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งที่ 3 ( กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการ

พิมพ, 2552),242. 
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มาตรฐานที่ชี้วานโยบายสัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้เนื่องมาจากผูประเมินผลแตละคนมีเกณฑมาตรฐานในการ
วินิจฉัยผลลัพธของนโยบายแตกตางกัน 

3. ผลกระทบขางเคียงเปนสิ่งที่ประเมินไดยากและผลกระทบขางเคียงที่เปนผลในดานลบ  
อาจจะสําคัญมากวาผลกระทบในดานบวกที่วัตถุประสงคของนโยบายไดกําหนดไวในตอนแรก 

4. ขอมูลที่จําเปนตอการประเมินผลกระทบอาจจะไมไดจัดเก็บไวหรือไมไดจัดเก็บในลักษณะ
ที่จะนําไปใชประเมินผลนโยบาย 

5. การแยกแยะอิทธิพลที่โครงการหนึ่งสงผลตอชีวิตความเปนอยูของกลุมเปาหมายออกจาก
อิทธิพลของโครงการอ่ืนเปนสิ่งที่ทําไดยาก 

6. เปาหมายของโครงการหน่ึง ๆ  มีหลายประการ 
7. การเกล่ียผลกระทบของโครงการท่ีดําเนินงานตามนโยบาย 

8. การติดตามและประเมินผลนโยบาย 

10. คาใชจายในการประเมินผลนโยบายอยางเปนระบบ 63  
 

การออกแบบการวิจัยประเมินผลนโยบาย 

ฮอกวูดและกันน (Hogwood  &  Gunn)  กลาววา  รูปแบบการประเมินผลท่ีพิจารณาจากมิติ
ดานเวลาและมิติความสามารถในการควบคุมปจจัยนําเขาและกระบวนการแปรสภาพนโยบายเพ่ือใหไดมา          
ซึ่งผลการประเมินที่มีความแมนยําและเท่ียงตรงภายใน อาจแบงไดเปน 5 แบบดังนี้  รูปแบบการประเมินผล
กอนและหลังการดําเนินงานโครงการ (before-and-after studies) 

1.  ตัวแบบเชิงสาเหตุและผล (causal modeling) 

2.  วิธีการทดลอง (experimental method) 

3.  วิธีการก่ึงทดลอง (quasi-experimental method) 

4.  การวิเคราะหตนทุน-ผลไดยอนหลัง (retrospective cost-benefit analysis) 64 
 

ผูประเมินผลนโยบาย 

ขอสรุปการวิจัยประเมินผลนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  จะมีความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือได 
สวนหนึ่งข้ึนอยูกับการติดตามและประเมินผลนโยบาย เพ่ือตรวจสอบเปนระยะๆ วามีการปฏิบัติกิจกรรมตาง 
ๆ  ตามท่ีกําหนดไวในตารางเวลาหรือไม  การดําเนินงานนั้นตอบสนองกลุมเปาหมายอยางแทจริงหรือไม  
การดําเนินงานเพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมาย/วัตถุประสงค  มีประสิทธิภาพหรือไมและนโยบาย/แผนงาน/
                                                 

63 มยุรี  อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งที่ 3 ( กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการ
พิมพ, 2552),244. 

64 Hogwood, B.W. and Gunn, L.A. , Policy Analysis for the Real World  (New 

York : Oxford University Press, 1984),193-194. 
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โครงการสามารถแกไขหรือบรรเทาปญหาที่เปนวัตถุประสงค/เปาหมายสําคัญไดมากนอยเพียงใด การ
ติดตามและประเมินผลนโยบายนี้เปนกิจกรรมที่อาจดําเนินการโดยบุคคลฝายตางๆ  ไดแก  ผูปฏิบัติงาน
โครงการ  ผูประเมินผลภายในองคการซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ผูประเมินผลภายนอกองคการ
ไดรับมอบหมายงานประเมินผลจากฝายผูสนับสนุนทุนและฝายบริหาร 

1. ผูปฏิบัติงานโครงการ (operating staff) การประเมินผลนโยบายโดยผูปฏิบัติงานภายใน
โครงการมีขอดีหลายประการ คือ ผูประเมินผลซ่ึงเปนบุคคลภายในยอมทราบรายละเอียดของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการอยูแลวรวมทั้งทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในการสงมอบผลิตภัณฑ/บริการของโครงการและ
ประเด็นตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายซึ่งไมทราบในขณะกําหนดนโยบาย 

2. ผูประเมินผลภายในองคการซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialized evaluation 

staff within the organization) แมวาผูประเมินผลภายในองคการจะทําการวิเคราะหผลโครงการอยาง
ดีและองคการใหความเชื่อมั่นในขอสรุปการวิจัยประเมินผล สาธารณชนอาจเกิดความสงสัยในความถูก
ตองของขอสรุปการวิจัยประเมินผลท่ีองคการไดจัดทําขึ้นตามลําพัง  เพราะผูประเมินผลภายในองคการ
อาจมีอคติเขาขางโครงการ/แผนงาน/นโยบายที่ตนเองเปนผูดําเนินงาน ดังนั้นผูประเมินภายในองคการ
อาจจางที่ปรึกษาภายนอกองคการ เชน  นักวิชาการ  เพ่ือมาชวยทําการประเมินผลบางสวนโดยความ
รวมมือของผูปฏิบัติงานภายในองคการ 65 

3. ผูประเมินผลภายนอกองคการ ซึ่งไดรับมอบหมายงานประเมินผลจากองคการที่สงมอบ
ผลิตภัณฑ/บริการ (external evaluation commissioned by the delivery organization)ผูประเมินผล
เหลานี้ไดแก  นักวิชาการ  องคการไมแสวงหากําไรและบริษัทเอกชนและที่ปรึกษาคณะผูบริหาร  แมวา
ผูประเมินผลจะสามารถเจรจาตอรองเก่ียวกับวัตถุประสงคและจุดเนนของการประเมินผลแตโดยทั่วไปผู
ประเมินผลภายนอกองคการ  ซึ่งไดรับมอบหมายงานประเมินผลตองนําเสนอรายงานผลการประเมินตอ
ผูบริหารซ่ึงเปนบุคคลภายในองคการ 

4. ผูประเมินผลซึ่งไดรับการมอบหมายงานประเมินผลจากผูสนับสนุนทุนหรือสถาบันนิติ
บัญญัติ (evaluation by funding or legislative bodies) การประเมินผลนโยบายซึ่งมอบหมายโดย
สถาบันที่เปนผูสนับสนุนหรือสถาบันนิติบัญญัติ นาจะมีความเปนกลางมากกวาที่จะใหองคการท่ีสงมอบ
ผลิตภัณฑ/บริการของโครงการเปนผูประเมินผลเองแตในความเปนจริงสถาบันนิติบัญญัติและบริหารเอง
อาจจะมีเหตุผลทางการเมืองบางประการท่ีตองการขอสรุปการวิจัยประเมินผลเพ่ือปกปองผลประโยชน
บางอยาง โดยหลักการแลวการประเมินผลนโยบายตองอาศัยขอมูลจากองคการที่สงมอบผลิตภัณฑ /
บริการของโครงการ  ดังนั้นผูไดรับมอบหมายใหทําการประเมินผลนโยบายตองแสวงหาความรวมมือจาก
                                                 

65 Wildavsky, Aaron,The Politics of the Budgetary Process. Boston, M.A.: 

Little, Brown and Company, World Bank. 1998, Public Expenditure Management 

Handbook. (Washington, D.C.: The World Bank, 1984),89. 
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ฝายตางๆ ภายในองคการที่สงมอบผลิตภัณฑ/บริการของโครงการ แทนที่จะรูสึกกลัววาจะไมไดรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณหรือการวาจางใหเปนผูประเมินผล ควรใหองคการท่ีสงมอบผลิตภัณฑ/บริการ
ของโครงการ มีสวนคัดเลือกโครงการที่จะมารับการประเมินผลและคัดเลือกวัตถุประสงคและเกณฑ
มาตรฐานที่จะนํามาประเมินผล 

 

การนําขอสรุปการวิจัยประเมินผลนโยบายไปใช 
ผูประเมินผลมักเขาใจผิดวา  ถารัฐบาลเปนผูมอบหมายงานวิจัยประเมินผลนโยบาย เมื่อ

รายงานการวิจัยประเมินผลไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นลง  ผูกําหนดนโยบายจะนําขอสรุปการวิจัยไปใช
ตัดสินใจในหลายกรณีรายงานวิจัยการประเมินผลนโยบายสวนใหญไมไดนําไปใชประกอบการตัดสินใจ  
ทั้งนี้ไมใชเพราะการประเมินผลนั้นถูกจัดทําขึ้นดวยระเบียบวิธีวิจัยที่ดอยคุณภาพแตอาจเปนเพราะ
รายงานการวิจัยนั้นไมเกี่ยวของกับโครงการท่ีตองการประเมินผล อยางไรก็ตามอาจจะปรากฏวาไมมีการ
นําขอสรุปการวิจัยประเมินผลไปใช  แมในกรณีขอสรุปการวิจัยประเมินผลชัดเจนเนื่องมาจาก  การ
นําเสนอรายงานการวิจัยประเมินผลอาจใชภาษาที่เขาใจยาก มีระเบียบวิธีวิจัย  แนวความคิดและ
ศัพทเทคนิคมากมาย  ซึ่งทําใหผูตัดสินใจไมสามารถเขาใจขอสรุปการวิจัยประเมินผลไดงาย  ดังนั้นถาจะ
ชวยใหมีการนําขอสรุปการวิจัยประเมินผลไปใชจําเปนตองใชภาษาท่ีสามารถติดตอสื่อสารเปนที่เขาใจได
งาย  นอกจากนี้ผูประเมินผลควรจะชี้แจงถึงคุณภาพของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาหรือวิธีการวิเคราะห
ขอมูล  การยอมรับขอจํากัดดังกลาวอยางตรงไปตรงมาอาจจะชวยใหผลการประเมินเปนที่ยอมรับ โดยผู
ประเมินนําขอสรุปของการวิจัยประเมินผลไปใชในระดับหนึ่ง 66

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไวหลาย
ประเด็นดังนี้ 
 จุฬากรณ  มาเสถียรวงศ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตรทางการศึกษาแบบมุงอนาคต
เพ่ือเด็กและเยาวชนไทยผลการวิจัยสรุปไดวา สังคมไทยใน 10 ปขางหนาจะตองเผชิญกับแนวโนมสําคัญและ
ความไมแนนอนในดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอสังคมเด็ก  เยาวชนและการศึกษาไทยไมวาจะเปนแนวโนมดาน
สื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหนา การเรียนรูจากหองเรียนไปสูโลกไรพรมแดน  กระแสเศรษฐกิจเสรีที่มีผลตอ
ภาวการณแขงขันและการแยงชิงเพ่ือเขาถึงความรู  กระแสความกาวหนาทางวิทยาการที่สงผลกระทบตอ
การเรงรัดใหการศึกษาตองไลทันตอความรูและวิธีวิทยาการใหม ๆ  กระแสการเมืองยุคใหมทามกลางสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีจะหนีไมพนซึ่งความขัดแยงและการเรียกรองสิทธิทางสังคมในกลุมชนหรือชาติพันธุตางๆ 

                                                 
66 มยุรี  อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการ

พิมพ, 2552),259. 
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แนวโนมวิกฤตทางจริยธรรมคุณธรรมรวมถึง  ความออนแอของสถาบันครอบครัวที่มีผลตอการอบรมเล้ียงดู
และการใชชีวิตของเด็กและเยาวชน 67 

สุรณี  พิพัฒนโรจนกมล  ศึกษาวิจัยการวิเคราะหเชิงนโยบายสาธารณะดานการศึกษาท่ีครอบคลุม
กระบวนการกอรูปของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติในรัฐสภาของไทย  จากการวิจัยพบวา  การกอรูปของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมีที่มาจาก
ปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวของที่ไดสะสมตอเนื่องกันมาเปนเวลานานซ่ึงสะทอนใหเห็นความจําเปนในการออก
พระราชบัญญัติฯ โดยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 เปนจุดผลักดันที่ทําให
ตองมกีฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเกิดขึ้นและใชเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา 68 

พนิดา  บุญเกิด  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาตัวแปรที่สงผลตอการนํานโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล  เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สังกัดสํานักงาน
การอุดมศึกษา  ผลการศึกษาคนควาพบวา 1) ตัวแปรอิสระระดับบุคลากรไดแก  ความผูกพันตอองคกร  
การปรับตัวและการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม  คือการนํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบัติ  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .200-.362 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา 
2) ตัวแปรอิสระระดับบุคลากรที่สงผลทางบวกกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของคณาจารย
มี  2 ตัวแปรคือ ความผูกพันตอองคการและการปรับตัวจากตัวแปรท้ังหมด 3  ตัวแปร  โดยที่ตัวแปรอิสระ
ระดับบุคลากรรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการนํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติได
รอยละ 13.64  3) ตัวแปรอิสระระดับคณะจํานวน 2 ตัว  ไดแก  ภาวะผูนําและการจูงใจในการทํางาน  มี
ความสัมพันธกับการนํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .389 

และ.411  โดยการติดตอสื่อสาร  มีความสัมพันธกับการนํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  4) ตัวแปรอิสระระดับคณะทั้ง 3 ตัวแปรไดแก  ภาวะผูนํา  การติดตอสื่อสาร
และการจูงใจในการทํางานไมสงผลตอการนํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 69 

                                                 
67 จุฬากรณ  มาเสถียรวงศ, “นโยบายและยุทธศาสตรทางการศึกษาแบบมุงอนาคตเพ่ือเด็ก

และเยาวชนไทย” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพัฒนศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), บทคัดยอ. 

68 สุรณี พิพัฒนโรจนกมล, “การวิเคราะหเชิงนโยบาย การกอรูปและกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542”. (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ. 

69 พนิดา  บุญเกิด, “การศึกษาตัวแปรที่สงผลตอการนํานโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล  เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สังกัด
สํานักงานการอุดมศึกษา.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), บทคัดยอ. 
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ยุทธภูมิ  ตันติมาลา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา : จากนโยบายสู
การปฏิบัติพบวา  ปญหาหลักอยูที่ฝายกําหนดนโยบาย  หนวยงานระดับสูงและบุคลากรของโรงเรียนเอง
ตางหาก  ดังนั้นหากปราศจากความพยายามในการปรับเปลี่ยนบุคลากรเหลานี้ใหมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองและชัดเจนอยางแทจริงเกี่ยวกับเรื่องความจําเปน  ความสําคัญ  บทบาท  อํานาจและหนาที่ของ
องคคณะบุคคลในระดับโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีศึกษาครั้งนี้แลวการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอนาคตก็จะพบปญหาและอุปสรรคเดิม ๆ  อีกตอไปไมรูจักจบสิ้น 70 

อารียา  โอบนิธิกุล  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่นตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พบวา 1) การจัดการศึกษา
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  ฉบับปจจุบันมาตรา 41  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่การจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความเหมาะสมและ
ความตองการของทองถิ่น  ซึ่งสรุปความรับผิดชอบไดดังนี้ (1) มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) จัด
ใหเด็กที่มีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาโรงเรียนโดยทั่วถึง  (3) เปนผูจัดตั้งและดํารงโรงเรียน
เทศบาล (4) ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 2) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาสวนใหญมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาใน
ระดับทองถิ่นในระดับปานกลาง 3) ตัวแปรอิสระที่ศึกษาท้ัง 5 ตัวไมมีความสัมพันธกับระดับความรู  
ความเขาใจของสมาชิกสภาเทศบาลบางบัวทองและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล 71 

แพรวนภา  ธรรมเนียมตน  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติตามกระบวนการกําหนดนโยบาย
การศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล  อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน พบวา 1) สภาพการ
ปฏิบัติตามกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล พบวาขั้นการระบุ
ปญหาองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญไมไดกําหนดขั้นตอนการคนควาและรวบรวมแตจะอาศัยขอมูล
                                                 

70 ยุทธภูมิ  ตันติมาลา, “คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา : จากนโยบายสูการปฏิบัติ.” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), บทคัดยอ. 

71 อารียา  โอบนิธิกุล, “การจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถ่ินตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองบางบัวทอง.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), บทคัดยอ 
. 
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จากการรับรูปญหาในขณะปฏิบัติงานในฐานะผูนําชุมชน  ขั้นการเสนอความริเริ่มนโยบาย  พบวานายก
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูริเริ่มนโยบาย  โดยนํานโยบายหาเสียงเลือกตั้งมาผลักดันเปนนโยบาย
การศึกษา  ขั้นการยกรางนโยบาย พบวาเจาหนาที่รับผิดชอบดานการศึกษาไดแกนักวิชาการศึกษาหรือ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนในกรณีองคการบริหารสวนตําบลไมมีผูดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาเปนผูยกราง  โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูใหญกลั่นกรองใหคําปรึกษา  ในขั้นการ
แกไขเปล่ียนแปลงนโยบาย  องคการบริหารสวนตําบลสวนไมไดมีการแกไข  และปรับปรุงนโยบาย
การศึกษา  สวนการอนุมัติประกาศใชนโยบายนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
ไดแถลงนโยบายตอสภาแลว 2) ปญหาในการปฏิบัติตามกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลพบวาผูกําหนดนโยบายและผูที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษา  รวมทั้งขาดระบบการรวบรวมและใชขอมูล
ขาวสารการศึกษาเพ่ือการตัดสินใจกําหนดนโยบาย  ในขณะที่ผูมีสวนไดสวนเสีย  ซึ่งไดแก ประชาชนครู
ในสถานศึกษาในพ้ืนที่ไมไดใหความสนใจท่ีจะเขามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบลอยางจริงจัง  สงผลใหการระบุปญหาและริเริ่มนโยบายการศึกษาข้ึนอยูกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนสวนใหญ 3) ปจจัยที่เอ้ือ ตอการการปฏิบัติตามกระบวนการกําหนด
นโยบายการศึกษา  พบวาปจจัยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ เนื้อหาสาระและข อมูลที่
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายจะมีผลใหการกําหนดนโยบายการศึกษามีความถูกตอง สวนขอมูลขาวสาร
ทางการศึกษาจะชวยใหการระบุปญหาและการริเริ่มนโยบายการศึกษาของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสอดคลองกับปญหา  สําหรับคานิยม  วิสัยทัศนสวนใหญมองวา การพัฒนาคนเปนเรื่องยากใช
เวลานานแตนักการเมืองมีเวลาจํากัด ทั้งนี้สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการคมนาคม  
ติดตอสื่อสารและการเขาถึงในพ้ืนที่เปนไปดวยความยากลําบากจะสงผลใหการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลอยูในระดับต่ํา 72 

ศักดาพินิจ  ณรงคชาติโสภณ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สรุปผลการศึกษาไดดัง น้ีคือ  แนวทาง  
มาตรการและขั้นตอนการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ฉบับ
ปจจุบัน  ในการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น  สรุปไดวา  ภาครัฐตองกระจายอํานาจดานตาง ๆ โดยให
อํานาจกับทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีและจะตองจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับทองถิ่นดวย ซึ่งไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพ่ือกําหนดข้ันตอนการกระจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยองคการบริหารสวนตําบล  
                                                 

72 แพรวนภา  ธรรมเนียมตน, “การปฏิบัติตามกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบล  อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), บทคัดยอ. 
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อบต. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับมอบการกระจายอํานาจและภารกิจทั้ง 6 ดาน  ไดแก  ภารกิจ
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ภารกิจดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ภารกิจดานการจัดระเบียบชุมชน  ภารกิจ
ดานการวางแผนภารกิจ  ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และภารกิจดานศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  ภาครัฐและสวนราชการที่เกี่ยวของ  ยังไมมีความ
จริงจังและจริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่ควร  มีการถายโอนเฉพาะ
ภารกิจและอํานาจหนาที่สวนหนึ่งใหเทานั้น ในขณะที่งบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญอยาง
แทจริงยังไมมีการถายโอนทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ให  สวนในดานผูปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอํานาจ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติยังมีความเขาใจในนโยบาย
ของรัฐบาลไมชัดเจนหรือมีการอาศัยชองวางของระเบียบกฎหมายในการยึดเวลาการถายโอนภารกิจ
ตอไป 73 

ลมัยพร  แหลงหลา  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
การนํานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการนํานโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา ขอคนพบเชิงปริมาณพบวา  โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด  สวนใหญมีการนํานโยบายการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไปปฏิบัติครบทุกนโยบาย  แตในโรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถนํานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไป
ปฏิบัติไดครอบทุกดานมากท่ีสุดและนโยบายที่มีการดําเนินการนอยที่สุดคือ  การจัดกระบวนการเรียนรู
สําหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษในขอคนพบจากการศึกษากรณีศึกษาพบวา  โรงเรียนทุกขนาดมีการนํา
นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติแตไมครบทุกดาน  ขึ้นอยูกับความพรอมและบริบทแวดลอมของ
สถานศึกษานั้น 2) ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการนํานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติในกลุมปจจัย
ภายใน  ไดแก  ปจจัยดานภาวะผูนํา  ปจจัยดานโครงสรางองคกร  ปจจัยดานความชัดเจนของภารกิจ
และการมอบหมายงาน  และปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร ในกลุมปจจัยภายนอกไดแก  ปจจัยดาน
เทคโนโลยี  ปจจัยดานการเมืองและปจจัยดานสังคม 3) ปจจัยสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในกลุมปจจัยภายในไดแก ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ ปจจัยดานลักษณะ
โครงสรางของนโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานและปจจัยดานบุคลากร  ในกลุมปจจัยภายนอกไดแก ปจจัย
ดานเศรษฐกิจ ปจจัยการเมืองและปจจัยดานเทคโนโลยี 4) การนํานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาท้ัง 12 ดานมีความสัมพันธกับปจจัยภายในท่ีสงเสริมการนํานโยบายการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษาทั้งหมดปจจัยไดแก ปจจัยภายในดานการควบคุม ประเมินผลและการ
กระตุนสงเสริมเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน
                                                 

73  ศักดาพินิจ  ณรงคชาติโสภณ, “การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.”  (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม
วิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), บทคัดยอ. 



73 
 

ลักษณะโครงสรางของนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปจจัยดานงบประมาณและปจจัยดานโครงสราง
องคกรและมีความสัมพันธกับปจจัยภายนอกที่สงเสริม 1 ปจจัย คือ ปจจัยดานสังคม 5) การนํานโยบาย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษาท้ัง 12 ดานมีความสัมพันธกับปจจัยภายในท่ีเปนอุปสรรค
ตอการนํานโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษา ทั้งหมด 3 ปจจัยดานการควบคุม  
ประเมินผลและการกระตุนสงเสริมและมีความสัมพันธกับปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรค  1 ปจจัยคือ 
ปจจัยดานสังคม 74 

อาคม  ใจแกว ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต  ผลการศึกษาเชิงปริมาณของตัวแบบแรกพบวา  ตัวแปรดาน
ประชาชนและชุมชนมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเชิงพฤติกรรมและ
ทัศนคติ  ผลการศึกษาเชิงปริมาณของตัวแบบท่ีสองพบวา  ขาราชการและงบประมาณมีความสัมพันธ
ตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  เห็นวาสําหรับขาราชการระดับลาง คือผูเชื่อมโยงนโยบาย
ระดับนามธรรมไปสูผลการปฏิบัติระดับพ้ืนที่ที่เปนรูปธรรม  หากขาราชการขาดความตั้งใจจริง  ไมมี
ความสามารถดานวิชาชีพหรือไมอาจปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แลว  ถึงแมนโยบายมีความ
ชัดเจน  สอดคลองกับสภาพปญหาวัฒนธรรมของพ้ืนที่เพียงใด  ก็อาจทําใหนโยบายลมเหลวไดในที่สุด 75 

กลา  ทองขาว ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ :กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพ่ือการเรียนรูหนังสือแหงชาติ  พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัว
คือเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  ลักษณะหนวยงาน
ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ   การสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่นและมาตรการควบคุม  ประเมินผลและ
การกระตุนสงเสริม  มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปไปปฏิบัติของโครงการรณรงคเพ่ือการรู
หนังสือแหงชาติ  ตัวแปรท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ  การสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น  รองลงมาไดแก  
การกําหนดภารกิจและมอบหมายงาน  ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายปฏิบัติ  มาตรการควบคุม  
ประเมินผลและการกระตุนสงเสริมมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติของโครงการรณรงค
เพ่ือการรูหนังสือแหงชาติ  ตัวแปรที่มีผลมากที่สุดคือการสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น รองลงมา
                                                 

74 ลมัยพร  แหลงหลา,“การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมปจจัยที่แปนอุปสรรคตอการนํานโยบาย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ” 

(วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสยาม, 

2551), บทคัดยอ. 
75 อาคม  ใจแกว, “การนํานโยบายไปปฏิบัติในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต : ศึกษาปจจัยที่

สงผลกระทบตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต .” (วิทยานิพนธ
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาบริหารการพัฒนา  คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, ม.ป.ป.),บทคัดยอ. 
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ไดแก  การกําหนดภารกิจและมอบหมายงาน  ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  มาตรการ
ควบคุม  ประเมินผล  การกระตุนสงเสริมและเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย นอกจากนั้น
ความสําเร็จของนโยบายยังขึ้นอยูกับการเห็นประโยชนของผูเกี่ยวของ  โดยแนวการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดความสําเร็จไดแก  ความชัดเจนของตัวนโยบาย  วัตถุประสงคที่เปนรูปธรรม  สามารถวัดได  
การกําหนดคุณสมบัติ  การไดมาซึ่งกลุมเปาหมาย  การจําแนกหรือจัดลําดับความสําคัญของกลุมเปาหมาย
ชัดเจนรวมทั้งการกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหโครงการบรรลุผล   

กลา  ทองขาว  ไดสํารวจผลงานของนักวิชาการที่ผานมา  เกี่ยวกับปจจัยที่กําหนดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ  ซึ่งเปนขอเสนอที่นาจะใชไดดีกับนโยบาย
การศึกษา  ปจจัยดังกลาวประกอบดวย  6  ปจจัยคือ 1) ปจจัยดานขอความนโยบาย  2) ปจจัยดานการ
สนับสนุนจากผูมีอํานาจและกลุมหลากหลาย 3) ปจจัยดานศักยภาพและความสามารถขององคการท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 4) ปจจัยดานจิตสํานึกของผูปฏิบัติตอนโยบาย 5) ปจจัยดานผูนําคนสําคัญจะเห็นวา 
ปจจัยดานผูนําคนสําคัญจะมีอิทธิพลสูงตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ระยะแรกและระยะส้ันไมเกิน 10 ปและ 6) ปจจัยดานการกํากับตรวจสอบ 76 

รุงเรือง  สุขารมย  ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบายการศึกษาไป
ปฏิบัติ : กรณีการศึกษานโยบายการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบวาการนํานโยบายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไปปฏิบัติมีปจจัย  6  ประการท่ีจําเปนมาก
ไดแก  ปจจัยดานพัฒนาครู  ความชัดเจนของนโยบาย  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ  
ความพรอมของทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชน 77 

เทพศักดิ์  บุณยรัตนพันธุ  ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสรางประสิทธิภาพของการ
กําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ตัวแปร
อิสระทั้ง 4 ตัวแปร  รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยาง             

                                                 
76 กลา  ทองขาว, “การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติ : กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพ่ือการเรียนรูหนังสือแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาพัฒนบริหาร  
ศาสาตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, 2534),บทคัดยอ. 

77 รุงเรื่อง  สุขาภิรมย, “การวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ : 
กรณีการศึกษานโยบายการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชาการบริหาร  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543),บทคัดยอ. 
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มีนัยสําคัญ  ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ  ความพรอมของทรัพยากร  รองลงมาเปนความซับซอนของ
โครงสรางและการมีสวนรวมของผูรับบริการ 78 

ทองใบ  สุดชารี ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการนํานโยบายของวิทายาลัยไปปฏิบัติจากการ
คนพบ ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรลักษณะโครงสรางของนโยบาย  ทรัพยากร  การใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน  การสนับสนุนจากการเมือง การติดตอสื่อสารและภาวะผูนํามีความสัมพันธเชิงปฏิฐานสูงกับ
การนํานโยบายของครูวิทยาลัยไปปฏิบัติยืนยันตามสมมุติที่1 แสดงวา ตัวแปรเชิงนโยบายทุกตัวมี
ความสัมพันธกับการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติสอดคลองกับการศึกษาทางทฤษฎีและผลงานวิจัย
ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 2) ตัวแปรการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและภาวะผูนําเปนชุดตัว
แปรเชิงนโยบายที่มีอิทธิพลสูงสุดตอความสําเร็จการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติโดยที่การให
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน  จะมีอํานาจในการพยากรณและการอธิบายความสําเร็จในการนํานโยบาย
ของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือ ภาวะผูนํา ยืนยันตามสมมติฐานที่สองแสดงวา ถา
อาจารยของวิทยาลัยครูใดๆ  ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานสูง ก็จะทําใหการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัย
แหงนั้นจะประสบความสําเร็จมากขึ้นและถาผูบริหารมีความสามารถในการใชภาวะผูนําที่ดียิ่งจะทําให
การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จมากข้ึน 3) ตัวแปรการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานมี
อํานาจจําแนก การนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติตามระดับความสําเร็จไดดีที่สุดยืนยันตาม
สมมติฐานที่สามแสดงวาวิทยาลัยครูที่ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในเกณฑสูงขึ้นอยู
กับการใหความรวมมือในการทํางานของอาจารยในวิทยาลัยครูแหงนั้น  4) การนํานโยบายของวิทยาลัย
ครูไปปฏิบัติประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง ยกเวนการวิจัยที่ไมถือวาประสบความสําเร็จ 5) การ
ดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูและการหมุนเวียนใหดํารงตําแหนงอธิการจนเกษียณอายุราชการ  เปน
อุปสรรคตอการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  79 

 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษากับงานอาชีพ : 

ผลกระทบจากการจัดการศึกษาดานอาชีพ  พบวาในสวนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาดานอาชีพนั้น  
มีปรากฏชัดเจนในแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาการศึกษา  การศาสนาและการวัฒนธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งแผนพัฒนาของกรมตางๆ นอกจากน้ันยังมีมาตรการระบุไวอยางชัดเจน

                                                 
78 เทพศักดิ์  บุณยรัตนพันธุ, “นโยบาย  การพัฒนาและวิชาการ”  วารสารพัฒนบริหาร

ศาสตร 27 (ตุลาคม  2536),558-586.  
79 ทองใบ  สุดชารี, “การนํานโยบายของวิทยาลัยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสหวิทยาลัยอีสานใต”  

(วิทยานิพนธปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารการพัฒนา  คณะรัฐประศาสน
ศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2537),บทคัดยอ. 
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ดวย  ปญหาสําคัญเกี่ยวกับนโยบายไดแก  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งเปนผลมาจากตัวผูบริหารเอง  
ขอจํากัดในดานทรัพยากร  การขาดความรวมมือจากชุมชนและขาดระบบการติดตามที่ดี 80 

 สําเร็จ  สมมัตถิยะ  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลของการนํานโยบายการขยายโอกาส
ทางการศึกษาไปปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  
พบวา  ในปจจัย  5  ดาน  ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับผลการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม  ปจจัย
ที่มีความสัมพันธที่สุดเรียงตามลําดับคือ  ปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น  ปจจัยดาน
มาตรการควบคุมประเมินผลและการกระตุนสงเสริม   ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมาย
งาน  ปจจัยดานเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายและปจจัยดานลักษณะหนวยงานที่นํานโยบาย
ไปปฏิบัติ  สําหรับผลการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการใน
เวลาที่กําหนด  ปจจัยที่มีความสัมพันธมากท่ีสุดเรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานเปาหมายและวัตถุประสงค
ของนโยบาย  ปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลางและทองถ่ิน  ปจจัยดานมาตรการควบคุม  ประเมินผล
และการกระตุนสงเสริม  ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  และปจจัยดานลักษณะ
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ผลการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการไดรับประโยชนของกลุมเปาหมาย  
ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดเรียงตามลําดับคือปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น  
ปจจัยดานมาตรการควบคุม  ปจจัยดานการประเมินผลและการกระตุนสงเสริม  ปจจัยดานการกําหนด
ภารกิจและการมอบหมายงาน  ปจจัยดานลักษณะที่นํานโยบายไปปฏิบัติและปจจัยดานเปาหมายและ
วัตถุประสงคของนโยบาย 81 

 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติจากนักวิชาการตาง 
ๆ และสรุปวาปจจัยตาง ๆ ไดแก  แหลงที่มาของนโยบาย  ความชัดเจนของนโยบาย  การสนับสนุน
นโยบาย  ความซับซอนในการบริหารงาน  สิ่งจูงใจของผูปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การนํานโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ  ปจจัยตาง ๆเหลานี้  จะไดรับผลกระทบจากเงื่อนไข
ที่เกี่ยวของหลายประการ  เชน  ขอจํากัดทางกฎหมาย  ความจําเปนในการพิจารณาตามหลักเหตุผล

                                                 
80 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , “รายงานการวิจัย การศึกษากับงานอาชีพ : 

ผลกระทบจากการจัดการศึกษาดานอาชีพ  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2538),21. 
81 สําเร็จ  สมมัตถิยะ, “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลของการนํานโยบายการขยายโอกาสทาง

การศึกษาไปปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี”  
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538),บทคัดยอ. 
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ของระบบราชการและความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  อาจข้ึนอยูกับปจจัยที่มีลักษณะรวมกัน
หรือปจจัยที่มีลักษณะเฉพาะตามลักษณะของนโยบาย  แผนงานหรือโครงการก็ได 82 

 จํานง  แจมจันทรวงษ  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการบริหารระบบเครือขายเพ่ือสงเสริม
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นคือไดรูปแบบเครือขายปฏิสัมพันธเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Interactive Network Management : SINM Model) องคประกอบสําคัญ 3 สวน 1) 

ระบบเครือขาย ประกอบดวย เครือขายโรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษา (School Education 

Network) และเครือขายที่ไมใชหนวยงานทางการศึกษา (Nom School Education Network) 2) การ
บริหารระบบเครือขาย ประกอบดวย การวิเคราะหยุทธศาสตร การจัดทําแผนยุทธศาสตร การนําแผน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ การควบคุมและประเมินเชิงยุทธศาสตร โดยครอบคลุมภารกิจบริหารงาน 4 ดาน 
ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป โดยการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และมีการจัดโครงสรางองคกรเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 3) ดานคุณภาพการศึกษาโดยองครวมไดแก คุณภาพ
สถานศึกษา คุณภาพนักเรียนและคุณภาพสังคม ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยความ
รวมมือของทุกภาคสวนในสังคมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง 83 

 ซูซาน  แบเร็ตต (Susan Barrett) และ โคลิน ฟดจ (Colin  Fudge) ไดจําแนกแนวทางศึกษา
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  ออกเปนสามลักษณะคือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเร่ืองของการผลักดัน
นโยบายใหบรรลุผล (Implementation as putting policy into effect) 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปนเรื่องของกระบวนการเจรจาตอรอง (Implementation as a negotiating process) 3) การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องของการปฏิบัติและการตอบสนอง (Action and respons) ทั้งสามลักษณะ
นั้นจะมีเงื่อนไขสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยภาพรวม ไดแก ความชัดเจน
ของเปาหมายนโยบาย ทรัพยากร การควบคุมและระเบียบการปฏิบัติ  การติดตอสื่อสาร การประสาน
ผลประโยชน  ลักษณะความสัมพันธระหวางหนวยงานลักษณะเฉพาะภายใจแตละหนวยงาน กลุม
ผลประโยชนอ่ืนๆ และบุคคลระดับปฏิบัติไมสําเร็จ เปนพฤติกรรมที่ตั้งใจจะปฏิบัติตามนโยบายทุกวิถีทาง 

                                                 
82 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, นโยบายสาธารณะ  แนวคิด  การวิเคราะหและกระบวนการ 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, 2540) ),45. 
83 จํานง แจมจันทรวงษ,  “การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือขาย เพื่อสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (การบริหารการศึกษา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553),บทคัดยอ. 
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แตปฏิบัติลมเหลว ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมเขาใจจุดประสงคของนโยบายหรือเพราะการปฏิบัติงานบกพรอง
แบบต้ังใจจะไมทําตามนโยบาย และไมทําตามหรือหลีกเลี่ยงได (Unintentional)  84 

เบรน ฮอกวูด (Brain W. Hogwood) และ ลุอิส กันน (Lewis Gunn) ไดเสนอแนวทางศึกษา
การนํานโยบายไปปฏิบัติใน ป ค.ศ. 1984  ไว 4 แนวทาง คือ 

1. แนวทางกระบวนการและการจัดการ (Procedural and managerial approach) เนน
ความสําคัญเกี่ยวกับการควมคุมใหไดผลลัพธตามที่คาดหวังไมสนใจสภาพแวดลอมภายนอกและเนนการ
นําเทคนิคเชิงปริมาณมาใชในกระบวนการปฏิบัติ 

2. แนวทางที่เนนโครงสรางขององคการ (Structural  approach) ซึ่งจะใหความสําคัญทั้ง
ภายในและภายนอกองคการนั่นก็คือ ลักษณะองคการจะมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

3. แนวทางการศึกษาเชิงพฤติกรรม (Behavioral approach) มุงใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
มีสวนรวม  ความไววางใจซึ่งกันและกัน ตลอดถึงความเขาใจในนโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัติ 

4. แนวทางเชิงรัฐศาสตร (Political approach) ใหความสําคัญดานอํานาจ การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติจะบรรลุผลเพียงใดหรือไมนั้น ยอมข้ึนอยูกับอํานาจขององคการเปนสําคัญ 85 

อเล็กซานเดอร (Alexander) ไดเสนอแนวทางศึกษา  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนตัวแบบ
เชิงทฤษฎีที่เนนความสําคัญของสภาพแวดลอม (A contingent theory of policy implementation) 

เรียกวา PPIP model หมายถึง นโยบาย (Policy) แผนงาน (Program) การปฏิบัติตามนโยบาย 
(Implementation) เปนกระบวนการ (Process) ที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  อเล็กซานเดอร 
(Alexander) สรุปวา เงื่อนไขท่ีสงผลตอความสําเร็จในขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติคือ  ผูรับผิดชอบ
โดยตรง บุคคลอ่ืน ๆ ที่เขามามีสวนเกี่ยวของแตมิไดรับผิดชอบโดยตรง  ระเบียบการปฏิบัติงานลักษณะ
โครงสรางขององคการ  ทัศนคติ  ความเขาใจของผูปฏิบัติตอนโยบายความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุน
จากประชาชน  ทรัพยากรและการสนับสนุนทางการเมือง 86 

 

 

 
 

                                                 
84 Barrett, S., and Fudge, C., Policy  and  action. Essays on  the Implementation 

of Public Policy (n.p., 1981),18. 
85 Hogwood, B.W., and Gunn, L.A., Policy  analysis for the real world (New 

York: Oxford University, 1984) ,48. 
86 Alexander, E.R.,  From Idea to Action: Note for a contingency Theory of 

policy Implementation Process, Administration & Society 16 (February 1985): 403-426. 
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                                             สรุป 

นโยบายคือหลักการหรือกรอบความคิด แนวทาง กลวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานนั้นๆ นโยบายเปนส่ิงที่แสดงถึงความตั้งใจของผูบริหารในการปฏิบัติงานและใชเปนกรอบ
แนวคิดในการพิจารณา ตัดสินใจจัดทําแผนจัดทําโครงการ "นโยบาย" กับ  "การบริหาร" นับวามี
ความสัมพันธกันอยางแยกไมออก การบริหารจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการ
กําหนดนโยบายดวย  การกําหนดนโยบายในทางปฏิบัตินั้น  อาจกําหนดไดในทุกระดับ  เชน  นโยบาย 
ระดับประเทศ (national) ซึ่งเปนนโยบายสวนรวม  นโยบายระดับสาขางาน (sector) นโยบายระดับ
ภาค (regional) ระดับหนวยงาน (institutional หรือorganization) และระดับสายงานหรือหนวยงาน  
นโยบายยิ่งอยูใกลระดับปฏิบัติการ (operation unit) มากเพียงใด  ก็จะมีลักษณะท่ีเปนนโยบายแบบ
จําเพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น  โดยมีขอความชัดเจน  สอดคลองกับปญหาและความตองการท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะจนหนวยปฏิบัติสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนวาควรดําเนินการในแนวใดและไม
ดําเนินการในลักษณะใดทําใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
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 อาเซียน 

 

ความเปนมาของอาเซียน 

 คําวา “ASEAN”  เปนคํายอมาจาก “Association  of  South east  Asian  Nations” แปลเปน
ภาษาไทยอยางเปนทางการโดยกระทรวงการตางประเทศของไทยวา “สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต”เปนการสรางสังคมภูมิภาคใหพลเมืองของท้ัง 10 รัฐสมาชิกอาเซียนอยูรวมกันฉันญาติ
มิตรในครอบครัวเดียวกันหรือเปนเพ่ือนรวมชุมชนคนหมูบานเดียวกัน 87 
 ในชวงทศวรรษ  2500  ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตแพรเขามาสูภูมิภาคเอเชีย  
ตะวันออกเฉียงใตทําใหเกิดความวิตกกังวลทางดานเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ประเทศมหาอํานาจเริ่มไมสนับสนุนใหความชวยเหลือเทาที่ควรทําใหประเทศในกลุมหันมารวมมือซึ่งกัน
และกันและไดมีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศขึ้น  ดวยเหตุนี้จึงไดมีการแสวงหาลูทางจัดตั้ง
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” จึงไดจัดตั้ง
ขึ้นโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศไดแก  ไทย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  
มาเลเซียและสิงคโปรไดรวมลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok declaration) หรือที่เรียกวา ปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN declaration) ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกันในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ  เสถียรภาพและความม่ันคงทาง 
การเมือง  สรางสรรคความเจริญทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  การกินดีอยูดีบน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของสมาชิก  
 เมื่อแรกกอตั้งในป 2510 อาเซียนมีสมาชิก 5 ประเทศ ซึ่งผูแทนทั้ง 5 ประเทศ  ประกอบดวย  
นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) นายตุน อับดุลราซัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย)  นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี
ตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส  ราชาอัตนัม(รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร)และพันเอก (พิเศษ)  ถนัด              
คอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ไดรวมลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ  88 

 ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดวยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 10  
ประเทศ  ไดแก ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐ
สิงคโปร  บรูไน ดารุสซาลาม  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สหภาพพมาและราชอาณาจักรกัมพูชา 
                                                 

87 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหาร
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (ม.ป.ท., มป.ป.),บทนํา.   

88 สํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ กระทรวงศึกษาธิการ,  การศึกษา 
: การสรางประชาคมอาเซียน 2558  (ม.ป.ท., มป.ป.),3-7.   



81 

 

 
 

 สัญลักษณอาเซียนคือ  รวงขาวสีเหลือง 10  ตนที่ถูกมัดรวมกันไว  หมายถึงประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง  10  ประเทศรวมกันเพ่ือเปนมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันสีทั้งหมด            
ที่ปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสําคัญในธงชาติของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยสีเหลือง
หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง  สีน้ําเงินหมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง  สีแดงหมายถึง  ความกลาหาญ
และความกาวหนา  สีขาวหมายถึง  ความบริสุทธิ์ 89 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมทิี่  6  แสดงธงอาเซียน  

ที่มา : ไทยกูดวิวดอทคอม,อาเซียน,เขาถึงเมื่อ 13 กันยายน 2554, เขาถึงไดจาก    
         http://www.thaigoodview.com/node/112850?page=0%2C1 . 90 
 

วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 

 วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพ มีดังนี้ 
1. เพ่ือเรงรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ  ความกาวหนาทางสังคมและพัฒนาดานวัฒนธรรมใน

ภูมิภาค ดวยการผนึกความรวมมือบนพ้ืนฐานแหงความเทาเทียมกันและความเปนหุนสวนระหวางกัน
เพ่ือเสริมรากฐานสําหรับประชาคมท่ีมคีวามรุงเรืองและสันติสุขแหงประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2. สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค  โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลัก
แหงนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค  ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหงกฎ
บัตรสหประชาชาติ 

3. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  วิทยาศาสตรและการบริหาร 

                                                 
89 กรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ, บันทึกการเดินทางอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1  

(กรุงเทพมหานคร : วิธิตา แอนิเมชั่น จํากัด, 2552),51. 
90 ไทยกูดวิวดอทคอม, อาเซียน, เขาถึงเม่ือ 13 กันยายน  2554, เขาถึงไดจาก  

http://www.thaigoodview.com/node/112850?page=0%2C1. 
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4. จัดใหมีความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการอํานวยความสะดวก การฝกอบรมและ
วิจัยทางดานการศึกษา  วิชาชีพ  วิชาการและการบริหาร 

5. รวมมืออยางมีประสิทธิผลมากข้ึน เพ่ือการใชประโยชนในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
การขยายการตลาด  การขยายการคา  รวมท้ังการศึกษาปญหาในเร่ืองการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับ
โภคภัณฑ  การปรับปรุงบริการความสะดวกเกี่ยวกับการขนสงและการคมนาคม และการยกระดับการ
ครองชีพของประชาชน 

6. สงเสริมการศึกษาเก่ียวของกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
7. ธํารงความรวมมืออยางใกลชิดระหวางอาเซียนกับองคกรระหวางประเทศและระดับ

ภูมิภาคที่มีความมุงหมายและมุงประสงคคลายคลึงกันและที่จะแสวงหาลูทางทั้งหลายเพ่ือใหมีความ
รวมมืออยางใกลชิดระหวางกัน 

 

หลักการพื้นฐานของอาเซียน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง  10  ประเทศ  ไดยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางกัน ดังที่ปรากฏอยูในกฎบัตรอาเซียนเปนกฎหมายสูงสุดของอาเซียนซึ่งมีผล
บังคับใชเมื่อกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551  โดยใหอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามหลักการ
ดังตอไปน้ี 

1. การเคารพเอกราช  อธิปไตย  ความเสมอภาค  บูรณภาพแหงดินแดนและอัตลักษณ
แหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

2. ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพ่ิมสันติภาพความม่ันคงและความม่ังคั่ง
ของภูมิภาค 

3. การไมใชการรุกรานและการขมขูจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอ่ืนใดในลักษณะที่
ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ 

4. การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ 
5. การไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

6. การเคารพสิทธิของรฐัสมาชิกทุกรัฐในการธํารงประชาชาติของตนโดยปราศจาก                  
การแทรกแซง  การบอนทําลายและการบังคับจากภายนอก 

7. การปรึกษาหรือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนรวมกันของ
อาเซียน 

8. การยึดมั่นตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ 

9. การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน  การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและการสงเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม 
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10. การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศรวมถึงกฎหมายดาน
มนษุยธรรมระหวางประเทศท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

11.การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการใชดินแดนของตน 
ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือที่มิใชสมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําที่ไมใชรัฐใด ๆ ซึ่งคุกคาม
อธิปไตย  บูรณภาพแหงดินแดนหรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 

12. การเคารพในวัฒนธรรม  ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชนอาเซียนโดยเนน
คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 

13. ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม  โดยคงไวซึ่งความมีสวนรวมอยางแข็งขันการมองไปภายนอก  การไมปดกั้นและการไม
เลือกปฎิบัติ 

14. การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
ปฎิบัติตามขอผูกพันตามเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพและการลดอยางคอยเปนคอยไปเพ่ือนําไปสูการ
ขจัดอุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด 91 

 

พัฒนาการของอาเซียนสูความเปนประชาคมอาเซียน 

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South east  Asian Nations : 
ASEAN) หรืออาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok  declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ               
5  ประเทศ ไดแก  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนสสาธารณรัฐสิงคโปรและ
ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่  8  สิงหาคม พ.ศ. 2510 ตอมาบรูไน ดารุซาลาม  ไดเขาเปนสมาชิกอันดับท่ี  6  

เม่ือวันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเขาเปนสมาชิกอันดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพมาเขาเปนสมาชิกประเทศที่ 
8 และ 9 ตามลําดับเม่ือวันที่  23  กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชาเขาเปนสมาชิกประเทศที่ 
10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2542 รวมสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 10 ประเทศ  การดําเนินงานในชวงแรก
ของสมาคมอาเซียนเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางกันจึงเนนเรื่องของ
การเมืองและความม่ันคงเปนหลักจากนั้นจึงเปนชวงของการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน
และมุงพัฒนาสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในทายที่สุด 

 พัฒนาการสําคัญของอาเซียนที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก  ความพยายามที่จะสราง
กลุมเศรษฐกิจภายในอาเซียนขึ้นเพ่ือใหอาเซียนสามารถรับมือกับสถานการณระหวางประเทศที่

                                                 
91 สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ,  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หนึ่งวิสัยทัศน  

หนึ่งอัตลักษณ  หนึ่งประชาคม,  พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับบลิชชิ่ง  
จํากัด (มหาชน).ม.ป.ป.),4-5. 
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เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและกระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนได  ดังนั้นในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  4  ที่สิงคโปร  เมื่อป  พ.ศ. 2535 ผูนํารัฐบาล  อาเซียนไดตัดสินใจจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ขึ้นและเพ่ือใหอาเซียนมีความเปนปกแผนท้ังใน                 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนไดเห็นพองในการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN university) ซึ่งเปนแนวคิดเบื้องตนที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยของอาเซียนโดยใช
การศึกษาเปนกลไกในการสรางความเขาใจกันในหมูประชาชนอาเซียนและการสงเสริมใหเกิดการ
เคลื่อนยายระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ  โดยในระยะแรกใหจัดตั้งเปนเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN university  

network) จึงไดเริ่มข้ึนในป  พ.ศ. 2538 

 ตอมาผูนํารัฐบาลอาเซียนไดเห็นชอบตอเอกสารวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2020 ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการรอบท่ี 2 เมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2540 ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร  โดย
ประเทศไทยเปนผูริเริ่มใหผูนํารัฐบาลอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) 

(ASEAN vision 2020) ในโอกาสครบรอบ 30 ปของการจัดตั้งอาเซียนซึ่งกําหนดทิศทางและเปาหมาย
ของการดําเนินความรวมมือในอาเซียนดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความรวมมือกับ
ภายนอกภูมิภาคเพ่ือใหอาเซียนเปนวงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (concert of southeast 

asian nations) หุนสวนในการพัฒนาอยางมีพลวัต (a partnership in  dinamic  development) 

ชุมชนแหงสังคมที่เอ้ืออาทร (a  community of  caring  societies) และภูมิภาคอาเซียนที่มุงปฏิสัมพันธ
กับภายนอก (an outward- looking  ASEAN)  

 เพ่ือมุงพัฒนาสูวิสัยทัศนอาเซียนดังกลาวที่ประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่  6 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตามวิสัยทัศน
อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi plan of action to implement the ASEAN vision  2020 : HPA) หรือ
แผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi  action  plan) สําหรับชวงป พ.ศ. 2542–2547  เพ่ือใชเปนกรอบความ
รวมมือของอาเซียนในการดําเนินความรวมมือใหบรรลุเปาหมายของการมีความมั่นคงทางการเมือง  การ
รวมตัวทางเศรษฐกิจอยางเหนียวแนน  เสถียรภาพและประชากรท่ีมีคุณภาพที่ดีอยางทั่วถึงรวมถึงความ
รวมมือดานสังคมหรือความรวมมือเฉพาะดานซึ่งเปนความรวมมือดานอ่ืนๆ ที่มิใชดานการเมืองและ
เศรษฐกิจ  ไดแก  การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงทางสังคม  วัฒนธรรมและสารสนเทศ  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน  โดยตองทําใหมีผลเปนรูปธรรมภายในกําหนดระยะเวลาท่ี
ชัดเจน  
 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9  ณ เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซียไดมีการลง
นามใน Bali Concord II ที่กําหนดใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นภายในป ค .ศ. 2020  โดย
ประกอบดวย 3 เสาหลักคือ  ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN  Policical  and  
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Security  Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community - AEC) 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN  Socio – Cultural  Community - ASCC )  เพ่ือ
สานตอแผนการปฏิบัติการท่ีหมดวาระในป  พ.ศ. 2547  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ณ  นครเวียง
จันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทร  
(Vientiane Action Plan) สําหรับชวงป พ.ศ. 2547–2553 เพ่ือใชเปนกรอบในการสานตอความรวมมือ
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนอาเซียนตอไป  

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส เมื่อวันที่ 13 มกราคม  
พ.ศ.  2550  ที่ประชุมไดเห็นชอบใหเลื่อนเวลาในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นเปนภายในป  
ค.ศ. 2015  เพ่ือใหอาเซียนสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนและทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งปจจุบันและความทา
ทายใหมๆ  ในอนาคต ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่  20  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองกฎบัตรอาเซียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีกรอบการ
ทํางานที่ชัดเจนและสามารถปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังในดานสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมือง  กฎบัตรอาเซียนเปนเหมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฏหมายและโครงสราง
องคกรจัดระบบการทํางานและบริหารกลไกความรวมมือระหวางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนในป  ค.ศ. 2015 

 ในกฎบัตรอาเซียนไดบรรจุเรื่องการศึกษาไวในบทท่ี 1 ขอยอยท่ี 10 วา “เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดวยความรวมมือที่ใกลชิดยิ่งขึ้น  ดานการศึกษาการเรียนรูตลอดชีพและดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางพลังประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาคมอาเซียน (develop  

human  resources  through  closer  cooperation  in  education  and life-long  learning, 

and  in  science  and  technology  for  the empowerment  of  the  peoples  of  ASEAN  

and  for the  strengthening  of  the  ASEAN  Community)” ซึ่งที่ประชุมเห็นวาความรวมมือ
ดานการศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนและเปนมิติที่
สําคัญของเสาหลักทั้งสามดานของประชาคมอาเซียนและไดย้ําถึงบทบาทของการศึกษาในการเพ่ิมความ
ตระหนักในการเปนอาเซียนและอัตลักษณของอาเซียน  รวมทั้งสงเสริมความเขาใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในอาเซียน  หลังจากกฏบัตรอาเซียนไดมีการใหสัตยาบันโดยประเทศสมาชิกทั้งหมด               
10 ประเทศ  ซึ่งขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศไดใหสัตยาบันกฏบัตรอาเซียนไปยังสํานัก
เลขาธิการอาเซียนแลว  สงผลใหกฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2551 

 นอกจากน้ีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13  ไดมีการลงนามในคําประกาศรวมแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือใชกําหนดทิศทางแผนงานดานเศรษฐกิจในการรวมอาเซียน 10 

ประเทศเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมการไมเลือกปฏิบัติและการไดรับ
ประโยชนรวมกันอันจะนําไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป  ค.ศ. 2015  ในทายที่สุดสําหรับ
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แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN  Political-Security  Community  

Blueprint: APSC Blueprint) และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  

Socio- Cultural  Community  Blueprint: ASCC  Blueprint)  ไดรับการรับรองและลงนามในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  14 

 พัฒนาการที่สําคัญดังกลาว  สงผลใหอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จะมีผลกระทบตอการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษา
ระหวางอุดมศึกษา  เชน การเปดเสรีดานการคาสินคาและบริการในอาเซียนจะสงผลใหการจัดการศึกษา
ขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวกวางขวางมากขึ้นและการที่อาเซียนเห็นพองกันใน
การกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซียนเปนภาษาอังกฤษส่ือใหเห็นวาการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เปนเรื่องจําเปนทั้งในปจจุบันและในอนาคต  เปนตน  
 หลายประเทศในอาเซียนไดมีการเตรียมการและดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนแลว เชน ประเทศสิงคโปรสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะความรูดานภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานในชีวิตประจําวันได  ตั้งแตในระดับพ้ืนฐานและให
นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงที่ไมใชภาษาทองถิ่นเปนภาษาที่สาม ประเทศมาเลเซีย
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ  ประเทศฟลิปปนส สอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  เปนตน 92 
  

ปฏิญญาอาเซียน  

 ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน             
ไดลงนามเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ระบุเปาหมายและจุดประสงคของอาเซียนคือ 1. เรงรัดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  ความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค 2. สงเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรและหลักนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ 
 

วิสัยทัศนอาเซยีน 

วิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN  Vision 2020) กําหนดเปาหมายหลัก  4  ประการเพ่ือ
มุงพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ซึ่งเปนการสรางสังคมภูมิภาคให
พลเมืองของท้ัง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกันหรือเปนเพ่ือน
                                                 

92 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความ
พรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558, พิมพครั้งที่ 1  (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน
จํากัด บางกอกบลอก,  2553),5-9. 
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รวมชุมชนคนหมูบานเดียวกันใหเปนผลสําเร็จภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยกําหนดเปาหมายไววา 
ภายในป ค .ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะเปน 1.วงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต                    
(A Concert of  Southeast  Asian Nations) 2. หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางมีพลวัต 3. มุงปฏิสัมพันธ
กับประเทศภายนอกและ 4. ชุมชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร 93 
 

กฏบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

 กฎบัตรอาเซียนเปนเอกสารสําคัญซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่กําหนดโครงสรางองคกร
และสถานะทางกฎหมายของอาเซียน ซึ่งนับตั้งแตมีการกอตั้งในป ค.ศ. 1967 อาเซียนยังไมมีสถานะทาง
กฎหมายในฐานะองคกรระหวางประเทศ  อินโดนีเซียเปนประเทศเดียวที่มีกฎหมายภายในประเทศ
รับรองสถานะทางกฎหมายของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยูที่กรุงจาการตา  นอกจากน้ีกฎบัตร
อาเซียนยังทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีกฎกติกาในการทํางานมากข้ึน  โดยมีกลไกสงเสริมและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามพันธกรณี   แนวคิดในการจัดทํากฎบัตรอาเซียนมีมานานแลว ในบรรทัดสุดทายของ
ปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน  ซึ่งผูนําอาเซียนไดลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกท่ีบาหลีใน 
ป ค.ศ. 1976 ไดมีการระบุใหมีการศึกษาการจัดทํา “a new constitutional  framework of ASEAN” 

แตเนื่องจากประเทศสมาชิกยังไมพรอม  การดําเนินการดังกลาวจึงยังไมเกิดขึ้น  จนกระทั่งแนวคิดการ
รวมตัวเพ่ือจัดตั้งเปนประชาคมอาเซียนไดรับการยอมรับและมีการลงนามปฏิญญาอาเซียนสมานฉันท      
ฉบับที่ 2  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 9 ที่บาหลีในป ค.ศ. 2003  ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนบน  3  เสาหลัก  แนวคิดการจัดทําเอกสารสําคัญเพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
จึงไดรับความสําคัญอยางจริงจัง 94   
 

กลไกการบริหารของอาเซียน (Organs) 
 1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายและ
มีการประชุมปละ 2 ครั้ง มีหนาที่ 1) ใหแนวนโยบายและตัดสินใจเร่ืองสําคัญๆ 2) สั่งการใหมีการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีเปนการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวของกับเสาหลักตางๆ มากกวา 1 เสา 
3) ดําเนินการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียน 4) ตัดสินขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกกรณีที่
ไมอาจหาขอยุติในขอขัดแยงได หรือมีการไมปฏิบัติตามคําตัดสินของกลไกระงับขอพิพาท 5) ตั้งหรือยุบ
องคกรอาเซียน 6) แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน 

                                                 
93 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

กระทรวงศึกษาธิการ, กาวสูอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2554),15. 

94 ไพศาล  หรูพาณิชยกิจ, เอเชียตะวันออกบนเสนทางสูความเปนประชาคม 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553),46. 
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 2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบดวยรัฐมนตรี           
วาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ทําหนาที่เตรียมการประชุมสุดยอด
อาเซียน ประสานงานระหวาง 3 เสาหลัก เพ่ือความเปนบูรณาการในการดําเนินงานของอาเซียนและ
แตงตั้งรองเลขาธิการอาเซียน 
 3. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Community Council) สําหรับ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวยผูแทนที่แตละประเทศสมาชิกแตงตั้งเพ่ือทําหนาที่ประสานงานและ
ติดตามการดําเนินงานตามแนวนโยบายของผูนําทั้งในเรื่องที่อยูภายใตเสาหลักของตน และเรื่องที่เปน
ประเด็นที่เก่ียวของกับหลายเสาหลัก และเสนอรายงานและขอเสนอแนะในเร่ืองที่อยูภายใตการดูแลของ
ตนตอผูนํา 
 4. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) จัดตั้ง
โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีหนาที่หลัก คือ 1) ดําเนินการตามอาณัติที่มีอยูแลว 2) นําความตกลงและ
มติของผูนําไปปฏิบัติ 3) เสริมสรางความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน 4) เสนอ
รายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนที่เหมาะสมและ 5) สามารถมีเจาหนาที่อาวุโส 
หรือองคกรยอยเพ่ือสนับสนุนการทํางานได 
 5. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) อยูภายใตบังคับบัญชาของเลขาธิการ
อาเซียน (Secretary General of ASEAN) ซึ่งมีบทบาทมากขึ้นโดยนอกจากจะเปนหัวหนาเจาหนาที่
ฝายบริหารของอาเซียนแลว เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติตามคําตัดสินของ
กลไกระงับขอพิพาทและรายงานตรงตอผูนํา และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธระหวางองคกรของอาเซียน
กับภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ใหมีรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary General) 4 คน โดย 2 คน 
จะมาจากการหมุนเวียนตามลําดับอักษรประเทศ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และอีก 2 คนมาจาก
การคัดเลือกตามความสามารถ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และอาจไดรับการตออายุไดอีก 1 วาระ 
 6. คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives (CPR) 

to ASEAN) ที่กรุงจาการตา โดยประเทศสมาชิกจะแตงตั้งผูแทนระดับเอกอัครราชทูตเพ่ือทําหนาที่เปน
คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน ที่กรุงจาการตา ซึ่งเปนคนละคนกับเอกอัครราชทูตประจํากรุงจาการตา 
ทําหนาที่แทนคณะกรรมาธิการอาเซียน โดยคณะผูแทนถาวรประจําอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญสองดาน 
ไดแก การเปนผูแทนของประเทศสมาชิกและการเปนผูแทนของอาเซียน ซึ่งจะเปนเร่ืองการสนับสนุน
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรความรวมมือเฉพาะดานตางๆ การประสานงานกับสํานัก
เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติของแตละประเทศสมาชิก 
และการสงเสริมความรวมมือกับประเทศคูเจรจา 
 7. สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) จัดตั้งโดยประเทศ
สมาชิกแตละประเทศ  เพ่ือจุดประสงคในการประสานงานและสนับสนุนภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
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อาเซียนภายในประเทศ รวมทั้งการเตรียมการประชุมตางๆ ของอาเซียนตลอดจนเปนศูนยกลางเก็บ
รักษาขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนดวย 

 8. องคกรสิทธิมนุษยชนขออาเซียน (ASEAN Human Rights Body- AHRB) มีหนาที่สงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคโดยจะมีการต้ังคณะผูเชี่ยวชาญขึ้นมายกรางเอกสารกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ (Term Reference) ขององคกรดังกลาวตอไป ทั้งนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศไดให
แนวทางวาอํานาจหนาที่ขององคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนไมควรจํากัดแคการใหคําปรึกษา แตควร
รวมถึงการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค   การสงเสริมการศึกษาและการ
ตื่นตัวของหนวยงานภาครัฐและประชาชนดวย 

 9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN  Foundation) มีหนาที่สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและประสานงาน               
กับองคกรอ่ืนๆ ของอาเซียนในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาเซียน การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน
และความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียตางๆ ของอาเซียน 95 
  

การสรางความเชื่อมโยงในอาเซียน 

 ในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียน เมื่อป 2552 มีการเสนอแนวความคิดริเริ่มแบบใหมที่จะ
ชวยพลิกโฉมของอาเซียนนั้นก็คือ การผลักดันใหอาเซียนมีความเชื่อมโยงระหวางกัน (ASEAN 

Connectivity) อยางเปนรูปธรรมภายในระยะเวลา 5 ป ขางหนา  ทั้งเพ่ือนําไปสูการเปนประชาคม
อาเซียน ในป 2558 (ค.ศ. 2015) และเพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเห็นชอบกับขอเสนอของไทยและท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอํา-หัวหิน ในป 2552  ไดออกแถลงการณเร่ืองการเชื่อมโยงระหวางกันใน
อาเซียนและมีมติใหจัดตั้งคณะทํางานสูงสุด (High Level Task Force on ASEAN Connectivity; 

HLTF-AC) เพ่ือจัดทําแผนแมบท (Master Plan on ASEAN Connectivity)  ใหแลวเสร็จภายในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ที่กรุงฮานอยในป 2553  ไทยมีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรอยูแลว
ในเรื่องของการสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเนื่องจากประเทศเราอยูในท่ีซึ่งเปนจุดศูนยรวมของ
เสนทางคมนาคมทางบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต    อีกทั้งเปนตัวเชื่อมเสนทางคาและการ
เดินทางระหวางเอเชียใตกับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและระหวางตลาดการคาของอินเดียกับตลาดของ
จีน  แตความทาทายของไทยคือการทําอยางไรฝายไทยจะสามารถรวมความไดเปรียบดังกลาวใน                  
แผนแมบท  นอกจากน้ีการเชื่อมโยงในอาเซียนจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นยังข้ึนอยูกับกฎระเบียบ
ฐานขอมูลรวบท้ังปจจัยอ่ืนๆ ดวย ในการน้ีกระทรวงการตางประเทศและสวนราชการท่ีเกี่ยวของกวา  

                                                 
95 สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, กรมประชาสัมพันธ, ประเทศไทยกับอาเซียน 

(ม.ป.ท.,  2554),14-15. 
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20  หนวยงานรวมทั้งภาคเอกชนไดรวมกันพิจารณาหารือทาทีของประเทศไทยอยางใกลชิด  หากจะให
ยกตัวอยางปญหางาย ๆ ก็คือแมวาเราจะมีถนนหนทางท่ีดีที่สุดแตหากพอคาหรือนักทองเท่ียวตองใช
เวลารอคิวเปนชั่วโมงตามจุดผานชายแดนตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ผลประโยชนของความ
เชื่อมโยงในอาเซียนก็จะไมไปถึงประชาชนอยางทันทวงที  อีกท้ังปญหาหนึ่งที่เราตองจับตามองคือ การท่ี
อาเซียนจะตองมีระบบบริหารการผานแดนท่ีดีเพ่ือชวยปองกันมิใหเกิดอาชญากรรมขามชาติและปญหา
ขามแดนตางๆ  รวมถึงโรคติดตอระหวางกัน  ดังนั้นไทยจึงไดตัดสินใจมีบทบาทในเชิงรุกตั้งแตตนโดยได
เสนอ Concept paper วาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนตอที่ประชุมมนตรีตางประเทศอาเซียน 
(ASEAN Foreign Ministers” Retreat)  ที่เมืองดานัง  ประเทศเวียดนาม  เมื่อเดือนมกราคม 2553 ซึ่ง
ไดรับการตอบรับจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ และเปนจุดกําเนิดของการจัดทํารางแผนแมบทๆในเวลาตอมา 
 

แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN 

connectivity) 
 หลักจากท่ีคณะ  HLTF-AC ไดประชุมกันมาหลายครั้งในชวงเวลา 6-7 เดือน ในป 2553 โดย
ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย  ธนาคารโลก คณะกรรมการเศษฐกิจและสังคม
แหงเอเชียและแปซิฟกและ Economic Research lnstitute for ASEAN and East Asia (ERIA) และ
สามารถเสนอแผนแมบทฯ ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ที่กรุงฮานอยในป 2553 ใหการรับรอง 
โดยความเชื่อมโยงดังกลาวจะครอบคลุมดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานกฎระเบียบและดานประชาชน  
แผนแมบทฯ นี้ จึงเปรียบเสมือนแผนท่ีที่จะชวยนําอาเซียนไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป  2558  
ที่เห็นไดชัดอยางเปนรูปธรรม 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีโครงการตาง ๆ เชน  การลงทุน กอสรางถนน เสนทางรถไฟ การ
ขนสงทางน้ํา  การขนสงทางอากาศรวมทั้งการเชื่อมโยงดานไอซีทีและการเชื่อมโยงดานพลังงานตาง ๆ 
เชน  ทอกาซและระบบไฟฟา 
 ดานกฎระเบียบ  แผนแมบทฯ จะมีสวนชวยในการขามแดน เชน พิธีการดานศุลกากร พิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ  ใหมีความสะดวกรวดเร็ว โปรงใส และนอกจากน้ียังมองถึงการวางกฎระเบียบเพ่ือ
รับมือกับผลกระทบดานลบที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงระหวางกัน เชนอาชญากรรมขามชาติและ
แรงงานผิดกฎหมาย 

 ดานประชาชน แผนแมบทฯ จะชวยเสริมสรางการไปมาหาสูระหวางกันของประชาชนให
สะดวกขึ้นการเชื่อมโยงทางสังคม  วัฒนธรรมและการสรางความรูสึกของการเปนประชาคมอาเซียนที่
เปนอันดับหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น  โดยเรียนรูวิถีชีวิตและประวัติศาสตรตลอดจนสถานท่ีสําคัญของกัน
และกันใหดีขึ้น 

 อาเซียนจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานของอาเซียนวาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันใน
ภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee-ACCC) เพ่ือติดตามการดําเนินการให
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เปนไปอยางราบรื่น รวมถึงการชวยเจรจาจัดสรรทุนจากประเทศคูเจรจา  นอกจากน้ีไทยไดเสนอแนวคิด 
Connectivity  Plus หรือ Connectivity  Beyond  ASEAN โดยกลาวถึงความสําคัญของการเชื่อมโยง
ไปในภูมิภาคตางๆ อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใตและอ่ืนๆ ตอไป  โดยเสนอใหจัดตั้ง ASEAN+3 

Connectivity Partnership เปนตน  โดยแนวคิดนี้ไดรับการตอบรับอยางดีจากประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืน ๆ ที่เล็งเห็นเชนเดียวกันวา การเชื่อมโยงท่ีกวางขึ้นจะนําผลประโยชนหลายดาน เชน การคา การ
ลงทุนและการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในเวลาเดียวกันอาเซียนจะตองจัดระบบการควบคุมผลขางเคียง
ทางลบของการเชื่อมโยง เชน อาชญากรรมขามชาติ การคุกคามขามพรมแดนและปญหาตาง ๆ เชน 
มลพิษ และโรคระบาด ๆลๆ เปนตนเขามาสูภูมิภาค ในปจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ 1 ของไทย การ
ดําเนินการใหบรรลุผลตามแผนแมบทๆ จะทําใหการติดตอดานการขนสงและคมนาคมระหวางไทยกับ
ประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งยอมเปนจุดดึงดูดใหไทยเปนแหลงลงทุนธุรกิจที่นาสนใจ
ยิ่งขึ้นในสายตาของประชาคมโลก โดยเฉพาะไทยต้ังอยูในทําเลที่ เปนจุดเชื่อมตอกับจีนและอินเดียสอง
ประเทศซึ่งชวยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกใหยาวนานตอไป 96 
 

การจัดทําแผน  5  ป  ดานการศึกษาของอาเซียน  
  การจัดทําแผน  5 ป  ดานการศึกษาของอาเซียน ( พ.ศ. 2554–2558)  เปนผลจากขอมติของ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่  4  ระหวางวันที่ 5-8 เมษายน  พ.ศ.  2552 ณ จังหวัดภูเก็ต              
ที่ประชุมไดใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของเจาหนาที่อาวุโส
ดานการศึกษาของอาเซียน  เพ่ือสรางประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 แผน 5 ปของอาเซียนเปน
กรอบการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนและระหวางประเทศอาเซียนกับ
ประเทศบวกสาม ไดแก  จีน  เกาหลีและญี่ปุนและกลุมประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและ
ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาอ่ืน ๆ  ของอาเซียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่  14  ได
มอบหมายใหสํานักเลขาธิการอาเซียนจัดทํารางแผนยุทธศาสตร  5  ป  ดานการศึกษาสําหรับเปนกรอบ
การดําเนินการดานการศึกษาของอาเซียนดังนั้น  สํานักเลขาธิการอาเซียนจึงไดรวมกับองคการเพ่ือการ
พัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานการศึกษา  5  ป ของอาเซียน ระหวางวันที่  4 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมอมารี  วอเตอรเกต  
กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพิจารณายกรางแผนการศึกษา 5 ปของอาเซียนและนําผลท่ีไดเสนอ
ตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 5 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ประเทศไทย  สํานักเลขาธิการอาเซียนไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่  2  เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  โดยมีผูแทนกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน  ผูแทนเครือขาย

                                                 
96 กรมอาเซียน, กระทรวงการตางประเทศ, อาเซียนไฮไลทส  2554, พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  เพจเมคเกอร  จํากัด, 2554),50-51. 
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มหาวิทยาลัยอาเซียนและสํานักเลขาธิการซีมีโอไดรวมกันอภิปรายและการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ของยุทธศาสตร จําแนกประเด็นสําคัญของแผนปฏิบัติการ  5  ปดานการศึกษาของอาเซียนไดดังนี้             
 ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน  อาเซียนกําหนดเปาหมายใน
การเสริมสรางอัตลักษณของอาเซียนดวยการเสริมสรางความตระหนักและคานิยมรวมการเปนประชาชน
อาเซียนในสังคมทุกระดับรวมทั้งในสาขาการศึกษา ยุทธศาสตรในการดําเนินการดังกลาวประกอบดวย
การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทํารูปแบบโครงการอาเซียนศึกษาในภูมิภาค  การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การจัดทําโครงการฝกอบรม
ครูและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภายในภูมิภาค  รวมทั้งสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตรที่  2 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรคือ  ยุทธศาสตรที่ 2.1 เสริมสรางโอกาสในการ
ไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษายุทธศาตรนี้ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนที่สืบเนื่องจากการประชุมโลกวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน            
เมื่อป พ.ศ. 2533  ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนไดใหการรับรองการสรางโอกาสการเรียนรูและสงเสริมใหมีการ
จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาท่ัวโลกและใหมีการลดอัตราผูไมรูหนังสือและตอมาประชาคมโลกได
กําหนดเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนภายในป พ.ศ. 2558  นอกจากน้ีในแถลงการณรวมการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีไดตกลงรวมกันที่จะใหความสําคัญ
ตอการบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนภายในป  พ.ศ. 2558  โดยไดมอบใหองคการซีมีโอและ
สํานักเลขาธิการอาเซียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใตหัวขอ“การจัดการศึกษาสําหรับกลุม                   
ดอยโอกาส” (Reaching the unreached) เพ่ือแบงปนประสบการณที่ดีดานการศึกษาระหวางกัน  
ยุทธศาสตรที่  2.2  การเพ่ิมคุณภาพการศึกษายุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการจัดมาตรฐานการศึกษา  
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพดวยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนและมีผลตอบแทนครูที่มีผลงานเลิศการสงเสริมโอกาสใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหประชาชนทุกคนสามารถศึกษาอยางตอเนื่องการสงเสริมใหมีการประกันคุณภาพ
และการเพ่ิมคุณคาดวยการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ืออบรมครูและผูนําการศึกษา  รวมทั้งสงเสริมการใช
ประโยชนจากขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเคล่ือนยายขามพรมแดนและการจัดการศึกษาใหมีความเปนสากล
ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบันประกอบดวย  

 1. การจัดการศึกษาแกผูเรียนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและสภาพ
เศรษฐกิจของยุคโลกาภิวัฒน  ซึ่งจําเปนตองอาศัยแรงงานท่ีมีทักษะและความชํานาญการสูงและ
สามารถเคลื่อนยายไปสูภูมิภาคได  
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 2. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาในดานคุณภาพ  ใหบริการใน
สาขาวิชาตาง ๆ  ที่มีทางเลือกอยางหลากหลายและมีสาขาความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  

 3. สังคมเศรษฐกิจฐานความรูทําใหประเทศตางๆ มีความตองการแรงงานท่ีมีทักษะท่ีสูงจําเปน
จะตองไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญภายใตการจัดโครงการทางการศึกษาเฉพาะดาน  รัฐบาลของ
ประเทศตางๆ  ไดกําหนดเปาหมายเพ่ือใหเกิดการจัดการศึกษาขามพรมแดน  สงผลใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาท่ีตองคํานึงถึงดานการพัฒนาคุณภาพ การเสริมสรางเศรษฐกิจและมีความสัมพันธกับประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาค 

   ยุทธศาสตรที่ 4 การสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรรายสาขาอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการดําเนินงานรวมกันขององคกรรายสาขาอ่ืนๆ ของอาเซียนที่มีสวน
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการศึกษา  เชน  การศึกษาดานสภาพแวดลอม  การจัดการดานความ
เสี่ยงและภัยพิบัติ  การจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิมนุษยชน  การจัดการศึกษาเพ่ือปองกัน HIV/AIDS  ดังนั้น  
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนควรสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการศึกษาดานสภาพแวดลอมและ
เพ่ือใหเกิดความแนใจวาระบบการประกันคุณภาพสําหรับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมีการนํา
ประเด็น  การสอนดานการจัดการศึกษาเพ่ือสภาพแวดลอมและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
รวมอยูดวย  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสรางเครือขายขององคกรพัฒนาเอกชนมหาวิทยาลัยและ
สื่อมวลชนตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการดําเนินการดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืนอยางมี
ประสิทธิภาพ 97 
 

ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา 
 ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรวมมือเฉพาะดานของอาเซียน  
โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแตทศวรรษแรกของการตอตั้งอาเซียน  เมื่อมีการจัดประชุมการศึกษา ASEAN  

Committee on Socio–Cultural  Activities  ครั้งแรกในชวงเดือนตุลาคม 2518  อยางไรก็ตามความ
รวมมือดังกลาวมีพัฒนาการเปนลําดับอยางชาๆ  ทั้งในเชิงกลไกการบริหารการจัดการในเชิงสาระความ
รวมมือโดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้นมีความพยายามในการผลักดันใหความรวมมือดานการศึกษา
ของอาเซียนมีลักษณะทางการและมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติมากขึ้น  ตอมาเมื่ออาเซียนมีการ
ปรับตัวในเชิงโครงสรางเพ่ือใหความรวมมือในดานตาง ๆ ของอาเซียนเขมแข็งขึ้นมีการจัดตั้ง ASEAN  

Committee on Education (ASCOE)  เปนกลไกการบริหารความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาต้ังแต
ป พ.ศ. 2532  ตอมาในป พ.ศ.2549 ไดมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งแรกคูขนานกับ

                                                 
97 สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ,  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หนึ่งวิสัยทัศน  

หนึ่งอัตลักษณ  หนึ่งประชาคม, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง  
จํากัด (มหาชน).ม.ป.ป.),36-38. 
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การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ระหวางวันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่ประเทศ
สิงคโปรและมีการจัดตอเนื่องทุกป   
 การจัดการศึกษาในอาเซียนเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งและความเจริญรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก  นอกจากน้ีการอุดมศึกษาในอาเซียนไดกลายเปนภาคธุรกิจ
ขนาดใหญและไรพรมแดนเพ่ือตอบสนองการเปดเสรีทางการศึกษาท้ังในกรอบอาเซียนและการคาโลก  
เปนผลใหเกิดกระแสการแขงขันในการใหบริการการศึกษาและเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือน
บานในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสูความเปนนานาชาติและ World  

Class  University  เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติ
และภูมิภาค  การปรับตัวกอกระแสการเปดเสรีทางการศึกษา กฎบัตรอาเซียน ฯลฯ  แนวทางดังกลาว
กอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและประชาคมยุโรปในลักษณะ
ขอตกลงที่ทํารวมกันในระดับสถาบันตอสถาบันทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในดานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาสถาบันการศึกษารวมกัน  ในขณะเดียวกันการจัดตั้งเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียนไดชวยสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาอาจารย  นักวิชาการและนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารท้ังระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเองและความ
รวมมือกับประเทศคูเจรจาในอาเซียนบางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งญี่ปุน  เกาหลี  จีน  อินเดีย  รัสเซียและ
สหภาพยุโรปอีกดวย 98 

 ความสําคัญในการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฎรูปธรรมอยางชัดเจนใน
ปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน  ที่เนนย้ําความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปนกลไก
สําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศนอาเซียน 2020 โดยกําหนดใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอกมีสันติ
สุขและมีการเชื่อมโยงเขาดวยกันในการเปนหุนสวนในสิ่งแวดลอมของประชาธิปไตยและอยูรวมกันอยาง
กลมกลืน  การพัฒนาที่มีพลวัตและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดและสังคมที่เอ้ืออาทรที่ระลึกถึงสาย
สัมพันธแนนแฟนทางประวัติศาสตร  ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีรวมกันและ
เชื่อมโยงในอัตลักษณของภูมิภาค นอกจากน้ีวิสัยทัศนอาเซียน 2020ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
พัฒนามนุษย  โดยใหประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ การศึกษาการเรียนรู
ตลอดชีวิต  การฝกอบรม  นวัตกรรม  การสงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางานและการประกอบการ  
รวมถึงเขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 การวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภายใตประเด็นสําคัญไดแก  ความรวมมือ
ทางดานวิชาการและการพัฒนา  ซึ่งจะชวยสนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียน  การเสริมสรางขีด
ความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพ่ือลดชองวางการพัฒนาดังนั้น ความสําคัญของการ
                                                 

98 สํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ, กระทรวงศึกษาธิการ,  การศึกษา 
: การสรางประชาคมอาเซียน 2558 (ม.ป.ท., มป.ป.),7-8.   
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พัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียน  จึงไดทวีบทบาทมากขึ้นตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนาและแขงขันไดในระดับสากล  โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เคลื่อนไหวและเปล่ียนแปลง  ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องในหลากหลายดานที่สงผลใหโลกเขาสู
ยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุคของสังคมฐานความรู  กลไกความรวมมือดานการศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน
ในการสรางอาเซียนสูการเปนประชาคมท่ีมีความม่ันคงทั้ งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพื่อสรางอนาคตท่ีรุงเรืองของอาเซียน 99 
 

ประโยชนจากการเปนสมาชิกอาเซียน 

 ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลคาการคามากกวา 1.75 ลานลานบาทตอ
ปหรือรอยละ 19.2 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด โดยไทยเปนฝายไดดุลการคามาตลอด  การรวมตัวกัน
อยางใกลชิดยิ่งขึ้นทางเศรษฐกิจบวกกับการขยายความรวมมือเพ่ือเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน 
เสนทางคมนาคมขนสง  ระบบจายไฟฟา  เครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ  จะเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิม
โอกาสทางการคาและการลงทุน 100 
 

แผนพัฒนาของอาเซียนในกรอบความรวมมือดานการศึกษา 
 กรอบความรวมมือระดับรัฐมนตรี 
 นับแตประเทศไทยไดผลักดันใหมีการจัดตั้งกลไกความรวมมือดานการศึกษาระดับรัฐมนตรี
ของอาเซียนข้ึนเมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2548  ที่กรุงเทพมหานครและในปลายปเดียวกันที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียนคร้ังที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซียไดมีมติเห็นชอบใหการประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของ
อาเซียนเปนการประชุมประจําปของอาเซียน  โดยจัดประชุมคูขนานกับการประชุมสภารัฐมนตรีแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ASED เปนเวทีการหารือในระดับนโยบายเพ่ือใหรัฐมนตรีดานการศึกษาของ
ประเทศอาเซียนไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและผลักดันความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ  
ประเด็นความรวมมือที่ไดจากการประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนระหวางป พ.ศ. 2548-2552  

สรุปไดดังนี้ 
 การประชุมอยางไมเปนทางการของรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนที่กรุงเทพมหานครเมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 การประชุมครั้งนี้ไดมีการปรึกษาหารือและอภิปรายบทบาทสําคัญของ
การศึกษาในการพัมนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน  ซึ่งที่ประชุมมีความเชื่อมั่นวาการศึกษาเปนแกน
หลักของการพัฒนาท้ังปวงและมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
                                                 
 99 เรื่องเดียวกัน,8. 

100 กรมอาเซียน,  กระทรวงการตางประเทศ, มารูจักอาเซียนกันเถอะ, พิมพครั้งที่ 1  

(กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ, 2551),38. 
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อาเซียน  ที่ประชุมไดเห็นพองกันที่จะใหความสําคัญกับความพยายามในการพัฒนาการศึกษา โดยได
จัดทําคําแถลงรวมของที่ประชุมอยางไมเปนทางการของรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียนท่ีให
ความสําคัญกับการสรางประชาคมอาเซียนที่แข็งแกรงโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือใน  5  ประเด็นหลักคือ 

 1. การปลูกฝงการเปนอาเซียนในหมูพลเมืองอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนควบคูกับ             
การเสริมสรางความแข็งแรงในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสงเสริมความเขาใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสรางสันติสุขและเสถียรภาพในอาเซียน 

 2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางอัตลักษณของอาเซียน  โดยดําเนินมาตรการในการสงเสริมความ
เขาใจอันดีในหมูประชาชนอาเซียน การกําหนดชองทางธุรกิจใหมๆ ของอาเซียนควบคูกับการสราง
ภาพลักษณทางการศึกษาของอาเซียน 

 3. การเสริมสรางขีดความสามารถดานการศึกษาของทรัพยากรมนุษยอาเซียน  แลกเปล่ียนครู  
อาจารย  บุคลการดานการศึกษาและนักเรียน  นักศึกษา  การฝกอบรมครูและพัฒนาวิชาชีพครูดาน
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. การสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายของมหาวิทยาลัยภายใตกรอบเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน เพื่อสงเสริมการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาและปริญญาระหวางกันและการขยายหลักสูตร
อาเซียนศึกษาบนอินเตอรเน็ตใหแกนักเรียนในวงกวางมากข้ึน                                      

 5. การประสานความรวมมือระหวางอาเซียนกับซีมีโอ โดยเสนอใหมีการประชุม ASED และให
จัดคูขนานกับการประชุม  SEAMEC  เพ่ือใหมั่นใจวาประเด็นแนวทางความรวมมือดานการศึกษาจะไดรับการ
เสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 101 
 

การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 1. เพ่ือประชากรอาเซียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงภายในป พ .ศ. 2558  อันจะนําไปสูการ
ขจัดการไมรูหนังสือในภูมิภาค  สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ  จัดการศึกษาใหกับประชาชนทุก
เพศอยางเทาเทียมโดยปราศจากความเลื่อมล้ําทางสังคมเชื้อชาติ  ภูมิประเทศและความบกพรองทาง
รางกาย 

 2. การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเชน การใหการศึกษา อบรม เพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคนิค  
การอาชีวศึกษาในอาเซียน  การพัฒนาโครงการความชวยเหลือดานเทคนิคเชน การจัดการอบรมครูและ
โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรระดับอุดมศึกษา ภายในป 2552 โดยเฉพาะในกลุมประเทศ  CLMV 

                                                 
101 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความ

พรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน
จํากัด บางกอกบลอก,  2553),25-27. 
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 3. การสงเสริมการเขาถึงการศึกษาสําหรับสตรีและเด็กอยางเทาเทียม รวมทั้งสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตรดานความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 

 4. การสงเสริมความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศดานการศึกษา รวมทั้งความรวมมือขาม
ภูมิภาคเพ่ือสงเสริมคุณภาพดานการศึกษาในภูมิภาค 

 5. การแลกเปล่ียนการเรียนในสถานอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุมประเทศอาเซียน 
 เปนเวลา  1 ภาคเรียนหรือ  1  ป 
 6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเฉพาะใน
ชุมชน  โดยผานการศึกษาทางไกล  การเรียนดวยระบบ IT  
 

การสงเสริมทุนอาเซียนและเครือขายการศึกษา 
 1. การดําเนินการศึกษาเพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาของอาเซียนในป 
พ.ศ. 2555  
 2. การสงเสริมเครือขายการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งเครือขายสถาบันการศึกษา
อยางตอเนื่อง  ขยายเครือขายและใหการชวยเหลือนักเรียน 

 3. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและปฏิสัมพันธระหวางคณาจารยเชน การสงเสริมการวิจัยระหวาง
สถาบันการศึกษา 102 
 

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศใหความสําคัญแกการศึกษาในฐานะสวนหนึ่งของแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  โดยแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศอาเซียนในปจจุบันมี
จุดเดนในแงของการมีวิสัยทัศนและปรัชญา  อุดมคติทางการศึกษาทั้งในลักษณะที่สอดคลองไปใน
ทํานองเดียวกันและในลักษณะท่ีสอดคลองกับแนวโนมทางการแขงขันในระดับสากลในศตวรรษที่ 21 
ดวยสังคมเศรษฐกิจฐานความรู แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียนนั้นมีแนวโนมของการดําเนินทาง 
2 ประการคือ การขยายการศึกษาใหทั่วถึงและการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยน้ําหนักและสมดุลที่
แตกตางกันไป  ซึ่งการยกระดับคุณภาพของการศึกษาน้ันจุดรวมของประเทศสมาชิกอาเซียนแบงออกได 
5 ประการ 1. การมุงสูสังคมฐานความรู 2. เปาหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูระดับสากลโดย
บางประเทศไดกําหนดเปนเปาหมายหลักไวอยางชัดเจน เชน  สิงคโปรและเวียดนาม ในขณะที่ไมไดระบุ
ชัดเจนเชนนั้น เชน การที่พมามุงที่ความทัดเทียมทางการศึกษากับประเทศอาเซียนเปนตน ทว าโดยนัย
แลวหมายถึงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูระดับสากลเชนกัน  ในเมื่อการศึกษาในประเทศอาเซียน
                                                 

102 สํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ ,  กระทรวงศึกษาธิการ ,  

การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558 (ม.ป.ท., มป.ป.),9.   

 



98 

 

 
 

หลายประเทศมีเปาหมายอยูที่คุณภาพระดับสากล 3. การตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น 4. การศึกษาเปนแนวทางไปในการยกระดับศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 5.การศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยอยางรอบดาน 5.1 การปลูกฝง
และสรางเสริมความรูคูคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 5.2 การปลูกฝงคุณลักษณะที่เหมาะสมของเยาวชน
ในยุคศตวรรษท่ี  21 ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับอัตลักษณวิถีชีวิตปฏิบัติของคนในชาติ  5.3 การให
ความสําคัญกับความหลากหลายขององคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 103 

 

ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ราชอาณาจักรไทย 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ไดกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ในสวนท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไวในมาตรา 81 ใหรัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยจัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 เปนกฎหมายแมบทเชื่อมตอกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 กําหนดให
คนไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป จากรัฐอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายโดยรัฐตองจัดบริการเปนพิเศษใหแกผูพิการ  ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษทั้งนี้มาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดใหการจัดการศึกษา
ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรูที่เปนไปอยางตอเนื่อง 104 

 สําหรับรูปแบบการจัดการศึกษาน้ันอาจจัดได 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึงสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูได การศึกษาในระบบซ่ึงแบงออกได
เปน 2 ระดับคือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน สามารถจัดไดในสถานศึกษาท่ีมี
ลักษณะหลากหลาย ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งในสถานประกอบการหนวยงานอ่ืนของ
รัฐอาจจัดการศึกษาเฉพาะทางได ทั้งนี้มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  กําหนดใหมี

                                                 
103 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1. (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),ก-ง. 
104 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , 2549),12. 
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การศึกษาภาคบังคับจํานวน  9  ป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด  เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จนอายุยางเขาปท่ีสิบหก  เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 4 วาดวยแนวทางการจัดการศึกษามีเจตนารมณใหมีการ
ปฏิรูปการเรียนรู  โดยยึดหลักใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  โดยเนนทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและการบูรณาการความรูดวยหลักสูตร             
ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผูเรียน  มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู  ความคิด 
ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคมมีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นสําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับระดับอุดมศึกษานั้นมีสวนเนนเพ่ิมเติมดานการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
ชั้นสูงและการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูและพัฒนาสังคม  ทั้งนี้ไดมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2545-2559) ตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในมาตรา 33 แหงพระราช บัญญัติการศึกษาแหงชาติใน
ฐานะแผนยุทธศาสตรชี้นําในการจัดทําและดําเนินการอยางตอเนื่องแผนตาง ๆ อยางตอเนื่องสอดคลอง
กันทั้งประเทศไดแก  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษา  ตลอดจนแผนปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา  ตามรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล  โดยกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายเพ่ือการ
ดําเนินการรองรับ  ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล  มีแนวนโยบายเพ่ือการดําเนินการรองรับคือ 

 1.1  การพัฒนาทุกคนใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 
 1.2  การปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือผูเรียน 

 1.3  การปลูกฝงและสรางเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
 1.4  การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิม
สมรรถนะในการแขงขัน 

 2. การสรางสังคมคุณธรรม  ภมูิปญญาและการเรียนรู  แนวนโยบายเพ่ือการดําเนินการรองรับคือ 

 2.1 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพื่อสรางความรู  ความคิด  ความประพฤติและ
คุณธรรมของคน 

 2.2  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 2.3  การสรางสรรค  ประยุกตใชและเผยแพรความรูและการเรียนรู 
 3. การพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม  โดยมีแนวนโยบายเพ่ือการดําเนินการรองรับคือ  

 3.1  การสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  

 3.2  การจํากัด  ลด  ขจัดปญหาทางโครงสรางเพ่ือความเปนธรรมในสังคม  

 3.3  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
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 3.4  การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 105 
 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 การจัดการและสงเสริมการศึกษาใหประชาชนมีความรู  มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  
พัฒนาเศรษฐกิจ  พัฒนาสังคมฐานความรูและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

ปรัชญาทางการศึกษา 
 ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  การพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล  สรางสังคมคุณธรรม                 
ภูมิปญญาและการเรียนรู  พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม  
 

ระบบการศึกษา 
ปจจุบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม              

(ฉบับที่ 2 ) 2545  มีการจัดระบบการศึกษาข้ันประถมศึกษา 6 ป  (6 ระดับชั้น) การศึกษาข้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน  3  ป (3 ระดับชั้น) และการศึกษาข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  3  ป (3 ระดับชั้น) หรือระบบ 6-3-3 106 

 

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
การศึกษาระดับปฐมวัย 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546  และคูมือการใช
หลักสูตรเพ่ือใหสถานศึกษา สถานเลี้ยงดูเด็กและศูนยเด็กเล็กใชเปนแนวทางจัดประสบการณใหเปน
แนวทางเดียวกัน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งแบงออกเปน  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยนั้น มีการประกาศใช  “หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544” เปนหลักสูตรแกนกลาง 
นํารอง โดยเริ่มใชในทุกโรงเรียนต้ังแตปการศึกษา 2546 โดยสถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรู
ของตนเองได  ทั้งนี้เปนไปตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาดานหลักสูตรการเรียนการสอนของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางความพรอมและความเขาใจแกครูและผูบริหาร
นอกจากน้ียังมีการเตรียมการดานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการทุกประเภทท้ังในลักษณะ

                                                 
105 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. ,2549),134. 
106 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-ไทย, 

เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก http://www.bic.moe. 

go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=599&catid=50&Itemid=204. 
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ของหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพ่ิมพูนประสบการณ  การจัดทําแผนแมบทระยะสั้นและระยะ
ยาว  สําหรับปรับปรุงการเรียนการสอนผูมีความสามารถพิเศษโดยในระยะส้ันนั้น  เนนลักษณะการเรียน
รวมทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนแนวทางนํารอง  พรอมกับการจัดทําเอกสารคูมือและสื่อ
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนผูมีความสามารถพิเศษ 

 ในขณะเดียวกันไดมีการปรับปรุงการการดําเนินการใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูระหวาง
กันระหวางสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได โดยกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
กระทรวงเก่ียวกับการประเมินเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียน ตลอดจนการสงเสริมการศึกษา
เฉพาะทาง โดยในสวนแรกนั้นสงผลใหสถานศึกษาตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  มีการปรับตัวใหสอดรับการแนวทางในการเทียบระดับและโอนผลการเรียนจากการศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาในระบบ  สวนการจัดการศึกษาเฉพาะทางน้ันมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการ
จัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547 ในสวนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมี
การจัดทํากลยุทธการจัดการความรูและแหลงเรียนรู  พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนใหเปนศูนยกลางการ
เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาแหลงเรียนรูตางๆ จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาตอเนื่อง ทั้งนี้อยูระหวางการยกรางพระราชบัญญัติการศึกษา
นอกโรงเรียนเพ่ือเอ้ือตอแนวทางการจัดและการสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนดังกลาว 
 

การอาชีวศึกษา 
 สําหรับการอาชีวศึกษา มีการดําเนินการใน 3 สวนคือ 1) การปรับระบบการบริหารการอาชีวศึกษา
ในลักษณะการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังสถาบันและมีการใชทรัพยากรรวมกันโดย การรวมกลุม
วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งนี้อยูระหวางการยก
รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเพ่ือเอ้ือตอแนวทางดังกลาว  2) ความพยายามในดานการฝกอบรม
เพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยสามารถเทียบโอนความรูและประสบการณ
เปนคุณวุฒิ ตลอดจนการปรับคานิยมในลักษณะเนนคุณคาของการทํางาน ทั้งนี้อยูระหวางการยกราง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เชนกัน 3) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ดวยนโยบายเปดโอกาสใหผูที่ตองการเรียนอาชีวศึกษาทุกคนเขาเรียนไดโดยไมมีการสอบคัดเลือกการ
ปรับตัวขางตนดําเนินควบคูไปกับการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยอาศัยการ
ดําเนินการ 3 สวนคือ 1) การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนระดับ ปวช.และปวส. ใหเนน                
การบูรณาการระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการมากขึ้นโดยเริ่มตั้งแต 
ปการศึกษา 2546 2) การจัดทําแผนและยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา
แบงเปน 5  กลุมอาชีพเปาหมายคือ  อาหาร  การทองเท่ียว  ยานยนต  สิ่งทอและอัญมณีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  3) การ
จัดทํามาตรฐานสงเสริมการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการปฏิรูปการเรียนรู  เพ่ือปรับคานิยมและ
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เจตคติของสังคมใหเห็นคุณคาของการทํางาน โดยเนนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพรองรับ  4  ภาค  การผลิต
เบื้องตนคือ  เคร่ืองประดับ  อัญมณ ี การโรงแรม  การคาปลีกและสิ่งทอ 
 

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา 
 นอกจากการสงเสริมการศึกษาเฉพาะทางและการดําเนินการใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู
ระหวางกันได  ดังเชนการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสงผลใหใหสถานศึกษาตางๆ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  มีการปรับตัวใหสอดรับกับแนวทางในการเทียบระดับและโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาแลว ระดับอุดมศึกษายังไดมีการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย               
การอํานวยใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความคลองตัวในการบริหารจัดการในลักษณะสถาบันในกํากับ
ของรัฐ การกําหนดยุทธศาสตรดานการผลิตกําลังคนและกระจายโอกาสอุดมศึกษาในลักษณะที่สอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการสนับสนุนของรัฐตอการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
และจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนใหการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาและการปรับปรุงรูปแบบการจัดอุดมศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุนและหลากหลายเพ่ือ
การพัฒนาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องดวยการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 17 แหงในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
ประจําทองถ่ิน 

 สําหรับปรับระบบการบริหารและการจัดการศึกษาในสวนกลางนั้น ตั้งแตกลางป 2546 เปน
ตนมา ไดมีการปรับโครงสรางระบบการบริหารการศึกษา ในลักษณะการหลอมรวมหนวยงานตอไปนี้คือ  

กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเขามาอยูดวยกันเปนกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงปรับบทบาทใหเปนกระทรวงอํานวยการตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมีการปฏิรูปการจัดระเบียบบริหาร
ราชการ  ใหประกอบดวย  4  องคกรหลักคือ 

 1. สภาการศึกษามีหนาที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีในสวนของแผนการศึกษาแหงชาตินโยบาย  แผน
และมาตรฐานการศึกษา  นโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนดําเนินการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีออก
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 2. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
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ศึกษาแหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 3. คณะกรรมการอาชีวศึกษามีหนาที่เสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษา  โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

 4. คณะกรรมการอุดมศึกษามีหนาที่เสนอนโยบาย  แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อุดมศึกษาทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ
อุดมศึกษา  โดยคํานงึถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 ในแตละพ้ืนที่การศึกษานั้นคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหนาที่ กํากับ
ดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต ประสานสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน 

ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา  ตลอดจนทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว องคกรชุมชน  

องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดใหมีการศึกษาข้ันพื้นฐานในลักษณะอ่ืนในกรณีเขตพ้ืนที่
การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเขตการศึกษาเพ่ือเส ริมการบริหารและการ
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา แบงออกได  4  ลักษณะคือ  

 1. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  
อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ  

 2. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  

 4. การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาท่ีใหบริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันยังใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับทั้งภายในและภายนอกตามหมวด 6  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในฐานะสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาซ่ึงใชสถานศึกษาเปนฐาน  โดยสภาการศึกษาทําหนาที่พัฒนาและนําเสนอ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ จากน้ันองคกรหลักและกระทรวงตางๆ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงท่ี
เก่ียวของ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน  ทําหนาที่พัฒนามาตรฐานการศึกษาของแตละ
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ระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทั้งนี้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการ
จัดมาตรฐานการศึกษาของชาติอยางตอเนื่องตั้งแต ป 2545-2547 รวมกับหนวยงาน องคกรหลักและบุคคล
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศใหดียิ่งขึ้น 107 
 

ไทยกับความคืบหนาของการรวมตัวเปนประชาคมอาเชียนใน ป 2558 (ค.ศ.2015) 
1. เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 

1.1 อาเซียนมีเปาหมายจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 (ค.ศ. 2015)                     
ที่ประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม วิสัยทัศน
รวมของผูนําอาเซียนคือ  การสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง มีกฎเกณฑ
กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเปนศูนยกลางโดยเมื่อป 2551 ไดมีการจัดทํากฎบัตรอาเซียนหรือ
ธรรมนูญอาเซียน เพ่ือวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรและแผนงานการจัดตั้ งประชาคม
อาเซียน (Blueprints) ในทั้งสามเสาหลัก ทั้งนี้เปาหมายหลักและการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือ
การสรางประชาคมท่ีมีความแข็งแกรง  สามารถสรางโอกาสและรับมือทาทายท้ังดานการเมืองความ
มั่นคง  เศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหมโดยใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากขึ้นและประชาชนในอาเซียนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

1.2 ตอมาในป 2553 ไทยไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 

Connectivity)  เพ่ือเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียนและนําไปสู การเปนประชาคม
อาเซียนในป  พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) อีกท้ังเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันอาเซียนบนเวทีโลก 

1.3 นอกจากการสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงและมีประชาชน
เปนศูนยกลางแลว  อาเซียนยังใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับนอกภูมิภาคโดยมีเปาหมายท่ี
จะรักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมในภูมิภาคและเพ่ิมบทบาทของอาเซียนบน     
เวทีโลก  รวมทั้งการมีทาทีรวมกันในเวทีโลกในป 2565 (ค.ศ. 2022) 

 

 

 

                                                 
107 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , 2549),134-143. 
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 2. นโยบายรัฐบาล 

 จากคําแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา หนึ่งในจุดมุงหมายของนโยบาย
รัฐบาลคือ “เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนใน ป 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความ
พรอมและความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและการเมืองและความมั่นคง“ โดย
นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกยังรวมถึงการเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนในป  2558  ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง  ตลอดจนการเชื่อมโยง
เสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค  นอกจากน้ียังมีนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีก
หลายประการเพ่ือรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
 

3. กลไกสําคัญระดับชาติ 
 3.1 คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ  ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปน
ประธานเปนกลไกตัดสินและประสานงานระดับนโยบาย  เพ่ือบูรณาการดําเนินการของหนวยงานไทย
และเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ไดมีการจัดต้ังอนุกรรมการวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนเพ่ือ
ประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันอาเซียนที่
สอดคลองกับผลประโยชนของไทยและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธเพ่ือบูรณาการการเผยแพร
ความรูความเขาใจและการสรางความตระหนักรูเรื่องอาเซียนแกทุกภาคสวนของสังคมเพ่ือใหประชาชน
ไทยมีสวนรวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ 
 3.2 คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนในแตละเสาหลักโดยหนวยงานที่เปนผูประสานงานหลักของแตละเสาหลักเปนประธาน ไดแก 
กระทรวงการตางประเทศ–เสาการเมืองและความมั่นคง กระทรวงพาณิชย–เสาเศรษฐกิจและกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย–เสาสังคมและวัฒนธรรม 

 3.3 สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จัดตั้งขึ้นตามขอ 13 ของกฎบัตรอาเซียนโดยมีกรม
อาเซียน กระทรวงการตางประเทศทําหนาที่ดังกลาว เพ่ือเปนผูประสานงานกลางแหงชาติในเรื่องการ     
อนุวัติขอตัดสินใจของอาเซียนและเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน รวมทั้งใหมีสวนรวมใน
การสรางประชาคมอาเซียนและเก็บรักษาขอมูลตางๆที่เก่ียวกับอาเซียน 
 

 4. แนวทางการดําเนินการ  
 4.1 การสรางประชาคมที่มีความสามารถในการแขงขันสูงและมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
ภายในป  2558  (ค.ศ. 2015)                                                           
  4.1.1 ประเด็นความรวมมือสําคัญที่ไทยผลักดันและมีความเรงดวน  การรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือสรางตลาดและฐานการผลิตเดียว สําหรับประชากร 600 ลานคนในอาเซียนโดยใหมีการไหลเวียน
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อยางเสรีสําหรับ สินคา บริการ การลงทุนและบุคลากรวิชาชีพตาง ๆ และมีการไหลเวียนอยางเสรียิ่งขึ้น
สําหรับเงินทุน                                                                                       
           การเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) อาเซียนไดจัดทํา
แผนแมบทวาดวยความเชื่อโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN  Master  Plan  on  ASEAN Connectivity)  

ในป  2553  เพ่ือเปนกรอบในการรวมมือในการสรางความเชื่อมโยงระหวางกันใน 3 มิติคือดาน
โครงสรางพื้นฐาน  ดานกฎระเบียบและความเช่ือมโยงระหวางประชาชน  โดยความเชื่อมโยงดังกลาวจะ
เนนอาเซียนในเบื้องตนและจะเปนพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงไปภูมิภาคตาง ๆ อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต
และอ่ืนๆ ตอไป                                                                                                               
 การบริหารการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 19  ที่ผานมาไดมีการลง
นามความตกลงเพ่ือเร่ิมดําเนินการศูนยประสานงานอาเซียนเพ่ือใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมหรือ  
AHA  Center  ขึ้นที่กรุงจาการตา  อินโดนีเซีย  เพ่ือทําหนาที่ประสานความชวยเหลือระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนและความชวยเหลือจากนอกภูมิภาคกรณีเกิดภัยพิบัติ  นอกจากน้ี ไทยไดเปนผูริเริ่มใหมี
การออกแถลงการณวาดวยความรวมมือในการปองกันอุทกภัย การลดผลกระทบ การบรรเทา การฟนฟู 
และการบูรณะ (ASEAN Leaders’ Statement on Cooperation in Flood Prevention, 
Mitigation, Relief, Recovery and Rehabilitation ) ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่อาเซียนกําหนดความ
รวมมือดานการบริหารจัดการน้ําและการฟนฟูและบูรณะหลังภัยพิบัติอยางชัดเจน                                                
                4.1.2 ประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ไดแกความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางทะเล การปกปอง
และคุมครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน โรคระบาด ปญหาสิ่งแวดลอม 
อาชญากรรมขามชาติและการกอการรายเปนตน 

 4.2 การสรางความสัมพันธที่มีพลวัตและผลประโยชนรวมกันระหวางอาเซียนกับประเทศ
ภายนอก                                                                                

 4.2.1 การรักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค 
เพ่ือใหอาเซียนเปนผูขับเคลื่อนกรอบความรวมมือตางๆ ในภูมิภาค ไดแก ASEAN+1 ASEAN+2 
ASEAN+3 ASEAN Regional Forum (ARF) และ East Asia Summit (EAS) ซึ่งสหรัฐฯและรัสเซียเขา
รวมประชุม EAS เปนครั้งแรกเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ อาเซียนสามารถผลักดันใหกรอบความ
รวมมือตาง ๆ เกิดประโยชนสูงสุดกับอาเซียน ทั้งโดยการดึงประเทศคูเจรจาเขามาสรางความเชื่อมโยง
กับอาเซียน  โดยมีโครงการสําคัญ เชน เสนทางรถไฟคุนหมิง – สิงคโปรและการกอสรางทาเรือน้ําลึก
ทวายในเมียนมาร เปนตน นอกจากนี้ไทยสงเสริมการประโยชนจากความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) 
ตางๆ ที่อาเซียนมีกับ 6 ประเทศคูเจรจา (จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ) โดยระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 อาเซียนได
จัดทํา ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งจะเปน
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กรอบและหลักการพ้ืนฐานในการจัดทํา FTA ระหวางอาเซียนกับคูเจรจา FTA และประเทศอ่ืนๆ ที่สนใจ 
เพ่ือขยายเขตการคาเสรีในภูมิภาค                                                                                                       
                4.2.2 การเพ่ิมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก อาเซียนมีสวนรวมในการประชุม G20 อยาง
ตอเน่ืองและมีการประชุมระหวางผูนําอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งได
จัดทําความเปนหุนสวนรอบดานกับสหประชาชาติ (ASEAN–UNComprehensive Partnership) โดย
สงเสริมความรวมมือในประเด็นที่มีผลประโยชนรวมกัน เชน การปฏิบัติ การรักษาสันติภาพ การบริหาร
จัดการภัยพิบัติและการสงเสริมความม่ันคงทางทะเล เปนตน นอกจากนี้ อินโดนีเซียไดกําหนดหัวขอ
หลัก (theme) ของการเปนประธานอาเซียนในป 2554 วา“ASEAN Community in a Global 

Community of Nations”กลาวคือ การผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น ซึ่งจะถือเปน
เปาหมายที่สําคัญตอไปของอาเซียนภายหลังการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 (ค.ศ. 2015)  
โดยจะผลักดันใหอาเซียนมีทาทีที่เปนอันหนึ่งอันเดียวและสอดคลองกันมากข้ึนในประเด็นที่ทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหความสําคัญ 

 

 5. การเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูการเปนประชาคมอาเซียน                                                
            5.1 การเตรียมความพรอมของภาครัฐ  โดยกระทรวงการตางประเทศไดเสนอการจัดตั้งกลุม
งานหรือสวนงานที่รับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN Unit)ในแตละหนวยงาน  การ
พัฒนาศักยภาพขาราชการทั้งดานการทํางานในเวทีระหวางประเทศและทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบาน  นอกจากนี้สวนราชการที่เกี่ยวของกําลังเรงรัดการดําเนินการแกไขและปรับปรุงกฎหมายให
สอดคลองกับพันธกรณีของไทยภายใตกรอบอาเซียนในทั้งสามเสา                                                        
 5.2 การเตรียมความพรอมของภาคประชาชน  โดยการสรางความตระหนักรูและใหประชาชน
มีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน  ผานกิจกรรมอาเซียนสัญจร กิจกรรมวันอาเซียน  
โครงการสัมมนาครูตนแบบสูประชาคมอาเซียน  คายยุวทูตอาเซียนการจัดทําสื่อเผยแพรทั้งสื่อสิ่งพิมพ  
เว็บไซต  รายการโทรทัศน  วิทยุสราญรมยของกระทรวงการตางประเทศ รวมทั้งการจัดสัมมนาและการ
สงวิทยากรบรรยาย  ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการแลวปละกวา 200 ครั้ง  เครือขายศูนยอาเซียนศึกษาและ
หลักสูตรอาเซียนศึกษาภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ                                                            
            5.3 การเตรียมความพรอมของภาคเอกชน  มีผูแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการอาเซียน
แหงชาติ  ไดแก  สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย  
โดยกระทรวงการตางประเทศไดประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานทั้งสามขางตน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของภาคเอกชนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถใชโอกาสจากการเปดตลาดเสรี
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อาเซียนไดอยางเต็มที่  รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือลดทอนผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนตอภาคธุรกิจไทย  โดยเฉพาะกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 108 
 

    นโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน                                                                                
 รัฐบาลไทยไดรวมมือกับอาเซียนในการเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญรุงเรืองใน
ภูมิภาคทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมืองและความม่ังคงตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับกฎ
บัตรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดยใชการศึกษาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเปนรากฐานสําคัญในการเสริมสราง
ความเจริญรุงเรืองในทุกดาน ตอมาท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ไดใหการรับรองปฎิญญาชะอํา-
หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและ
แบงปน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืนและไดกําหนดใหสาขา
การศึกษาเปนสวนหนึ่งในการตอบสนองการสรางประชาคมการเมืองและความม่ังคง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม ภายใน พ.ศ. 2558  การกําหนดให “การศึกษาเปนวาระแหงชาติ”เพ่ือเตรียมคนไทย
เขาสูประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ. 2558  มีคําถามท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้คือ ประเทศไทยมีการเตรียมการ
อยางไรในการพัฒนาคนไทยเขาประชาคมอาเซียน  หากพัฒนาการดานคุณภาพการศึกษาของประเทศ
เปนไปอยางลาชาจะทําใหไมทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก  อาจทําใหเสียโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศ  สงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบประเทศสมาชิก
อาเซียนเม่ือกาวสูประชาคมในป พ.ศ.2558  ในขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มตัวดวยนโยบายและการวางแผนการศึกษาใหกับ
ประชาชนของประเทศไดศึกษาเรียนรูประเทศในภูมิภาคอาเซียน  การสอดแทรกความรูเกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร  ภาษาและวัฒนธรรมในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  โดยจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558  เชน  สิงคโปรกําหนดพัฒนาสังคมใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูเ พ่ือกาวสูการเปนผูนําแหงเอเชียดานศูนยกลางการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  
ฟลิปปนสวางแผนขยายการศึกษาสําหรับทุกคน  มาเลเซียเนนการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ  สวนประเทศไทย ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม  พัฒนาการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรองรับมีการปฎิรูป
การศึกษาท่ีเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและเนนคุณภาพการศึกษาสูสากล 

 กระทรวงการศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานงานดานตางประเทศเชิงรุก 
โดยเนนการกระชับความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศใน

                                                 
108 กรมอาเซียน, กระทรวงการตางประเทศ, อาเซียนไฮไลท  2554, พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  เพจเมคเกอร  จํากัด, 2554),22-23. 
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ภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตางๆ  โดยเฉพาะกรอบความรวมมือดานการศึกษาซึ่งเปนไป
ในทิศทางท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและ การขยาย
โอกาสทางการศึกษา  การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐานอํานวยความสะดวก
และเทคโนโลยีการสื่อสาร  รวมท้ังการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือสรางประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ. 2558  โดยกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการดานการศึกษาตามปฎิญญาชะอํา-หัวหินวา
ดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปน จาก
การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป  2558  เม่ือวันที่  23  สิงหาคม  2553 ณ  กระทรวงศึกษาธิการโดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบนโยบายเพ่ือดําเนินงานตามปฎิญญา
ชะอํา-หัวหิน ดานการศึกษาดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือสรางความ
ตระหนักและเตรียมความพรอมของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักเรียน  
นักศึกษาและประชาชนเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป  2558 

นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสม
เพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียนเชน  ความรูภาษาอังกฤษ  ภาษาเพ่ือนบาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 

นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและ
อาจารยในอาเซียน รวมทั้งใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน การสงเสริม
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน   การพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกลซ่ึงชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต  การสงเสริมและเพ่ิมพูนความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

นโยบายที่ 4 การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประกอบดวย  การจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การ
พัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคู
กับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน 

นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

2. ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2555-2558  
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวเขาสูประชาคม/ประชาคมโลก 

- สงเสริมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษา  การวิจัยและพัฒนา 
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  และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค 

- สงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับประเทศตาง ๆ และองคกรระหวางประเทศ 

- แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูเรียน ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
- กําหนดมาตรการเชิงรับและรุกเพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการคาและบริการดาน 

  การศึกษา 
- สงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเปนภาษาที่สอง  ตั้งแตระดับขั้นพ้ืนฐานและ 

  เรียนรูภาษาท่ีสาม 

- สงเสริมใหสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสมทบรวมกับ 

  สถาบันตางประเทศ 
 

การขับเคลื่อนโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมอบหมายใหสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาดําเนินการโครงการเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN เพ่ือเตรียมเยาวชนไทยใหมีความ
พรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน โดยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุก
ภูมิภาคจํานวน  54  โรง แบงเปนโรงเรียน 2 รูปแบบไดแก 
 1.1 โรงเรียน Sister school จํานวน 30  โรง เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนที่จัดการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีศูนยอาเซียนศึกษา เนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาประเทศในอาเซียน 9 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว พมา กัมพูชาและมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม 

 1.2 โรงเรียน Buffer School จํานวน 24  โรง เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและมีศูนยอาเซียนศึกษา  เนนการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ภาษา
ประเทศท่ีมีชายแดนติดที่ตั้งของโรงเรียน เชน ลาว พมา กัมพูชาและมาเลเซีย) 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนทั้ง 2 รูปแบบเปนศูนย
อาเซียนศึกษาที่มีความพรอมและศักยภาพในการจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจและความ
ตระหนัก  รวมทั้งจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียน  จัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูและแหลงการ
เรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซ่ึงประกอบดวยเสาหลัก 3 เสา ไดแก ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือเตรียมคนสู
ประชาคมในป พ.ศ. 2558 และสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในโครงการตนแบบในการขยายผลให
โรงเรียนทุกโรงท่ัวประเทศขับเคล่ือนการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน สรางความรูความเขาใจและความ
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ตระหนักเก่ียวของกับประชาคมอาเซียนใหแก  ผูเรียน  ผูปกครองและประชาชนท่ัวไป รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 225 เขตพ้ืนที่มีความ
พรอมในการเตรียมบุคลากรและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูประชาคมอาเซียน 

การดําเนินดังกลาวจะขยายผลโดยการสรางเครือขายการเรียนรูอาเซียนใหสถานศึกษาท่ีเปน
ศูนยอาเซียนศึกษาสรางเครือขายเพ่ิมขึ้น  ขยายผลการสรางความตระหนักใหแกชุมชนเพ่ิมขึ้น และ
ขยายผลไปยังสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตสํานักงานพ้ืนที่
การศึกษาท่ีไมมีศูนยอาเซียนศึกษา  เพื่อใหรองรับการเปนประชาคมในป พ.ศ. 2558 รวมทั้งจัดประชุม  
อบรม ชี้แจง สัมมนาสรางความรูความเขาใจและความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับการประชุม
อาเซียน  การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  การพัฒนาสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
การวัดการประเมินผล  ตลอดจนการศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคูเจรจาและการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
หรือองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครฐัภาคเอกชน  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

1.3 โครงการการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน: ASEAN Focus School เพ่ือพัฒนา
ศูนยอาเซียนศึกษาและการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 14 โรงเรียน พัฒนาเปนโรงเรียน
ตนแบบการพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน  โดยเนนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและจัดทําหนวยการ
เรียนรูอาเซียนศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาศูนย
อาเซียนศึกษาโรงเรียนเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนและชุมชนและ กําหนด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเยาวชนไทยในอาเซียนและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

 

บทบาทและหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 จากเปาหมายและความสําคัญของอาเซียน  รวมทั้งนโยบายทางการศึกษาเพ่ือรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  ทําใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองปรับตัว
และบทบาทในการเตรียมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนและพัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการ
เปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและมีสมรรถนะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และสังคมโลกไดแก 
         1. Personal Spirit ความเปนผูมีจิตวิญญาณแหงมิตรไมตรี สันติภาพและความสงบสุข  
จิตสํานึกแหงคนดี  เรียนรูและพัฒนาตนเองเพ่ือทําความดี  ทําคุณประโยชนแกผูอ่ืนเสมอ   

2. Problem Solving ความสามารถในการแกไขปญหา จําเปนตองเรียนรูและมีแผนใน
การศึกษาวิเคราะห  แกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนระบบ 
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3. Team Work การมีทีมทํางาน การมีที่ปรึกษาจะเกิดพลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยง  ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิสมควรลงได 

4. Communication  การติดตอสื่อสารระหวางกัน  เราตองเรียนรูและเขาใจซึ่งกันและกันทั้ง
ดานกวางและลึกโดยเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายภาษากลางท่ีสามารถติดตอกันไดเปนสิ่งที่
จําเปนมากเพราะทําใหเราพูดคุยกันรูเรื่องเขาใจกัน สามารถศึกษาแลกเปล่ียนศิลปะวิทยาการซึ่งกันและ
กันได 

5.Thinking ความฉลาดในการคิดมีพ้ืนฐานมาจากการรักการอานการศึกษาหาความรูอยูเสมอ
การส่ังสมความรูและวิทยาการทําใหเกิดไหวพริบ  มีปญญาเปนคนท่ีฉลาดในการคิดนอกจากนี้จําเปน              
ตองมีความสามารถในการใช  ICT และ WED  Community การแสวงหาความรูการใชกระบวนการกลุม 
การแกปญหา การสรางความตะหนัก มีทักษะชีวิต  กลาแสดงออกเอ้ืออาทรและแบงบันเขาใจตนเองและ
ผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลฯลฯ เพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาคและผลประโยชน รวมกันในการเสริมสรางความมั่นคงในดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถเตรียมนักเรียนเขาสูประชาคมได
เปนอยางดีคือ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
โดยหนวยงานแตละแหงมีบทบาทและหนาที่ดังนี้ 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

 2. จัดการทําเอกสารเพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน 

 3. ศึกษา วิจัยพัฒนาและการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 4. สรางความรูความเขาใจและสงเสริมความเขมแข็งเกี่ยวกับการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
ใหแกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน ประชุม อบรม ชี้แจง 
 5. สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสม 

 6. เสริมสรางความเขมแข็ง การพัฒนาโรงเรียนตนแบบการขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียน
เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูใหแกโรงเรียนทั่วไปในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียนและการ
จัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 7. ประชุมอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป 
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 8. จัดทําสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เพ่ือใชในกิจกรรมสรางความตระหนักและ
ความเขมแข็งเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 9. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมคายวิชาการประชาคมอาเซียนของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

10. ประชาสัมพันธการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน  โดยผานสื่อสารมวลชน แผนพับ/
โปสเตอรและเว็บไซด 
 11. สงเสริม  นิเทศ  กํากับ  ติดตามผลการดําเนินการพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียนของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป.และสพม.) 
 1. สรางความรูความเขาใจและสงเสริมความเขมแข็งและเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษา
เก่ียวกับการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

 2. สงเสริม  สนับสนุนใหโรงเรียนจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอยางเหมาะสม 

 3. ศึกษา  วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน การ
พัฒนาโรงเรียนตนแบบการขับเคล่ือนสูประชาคมอาเซียน เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูใหแกโรงเรียนทั่วไป
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียนและการจัดการความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 4. จัดทําสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เพ่ือใชกิจกรรมสรางความตระหนักและ
ความเขมแข็งเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 5. ประชาสัมพันธการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน  โดยผานสื่อสารมวลชน แผนพับ/
โปสเตอรและเว็บไซด 
 6. นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนศึกษา 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการและครูผูสอนเพ่ือทําหนาที่เปนครูผูรับผิดชอบศูนยอาเซียนศึกษา 
 2. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา เพ่ือเปนแหลงเรียนรูโดยจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู 
ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียนและการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

 4. สอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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 5. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียน ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

 6. จัดทําและบริการสื่อการเรียนรูภายในโรงเรียนเครือขาย 

 7. จัดงานวันอาเซียนเดย  สัปดาหอาเซียนหรือกิจกรรมคายวิชาการท่ีเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนที่เนนอัตลักษณ 
 8. ประสานสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน  9 ประเทศ 

 9. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการของศูนยอาเซียนศึกษาตอสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โรงเรียนทั่วไป 

 1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจ 

 2. จัดบรรยากาศการเรียนรูและจัดมุมอาเซียนหรือตั้งศูนยอาเซียนศึกษา  เพ่ือการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 3. จัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนานักเรียนสูประชาคมอาเซียนภายในและภายนอกโรงเรียน 
 4. จัดทําหรือจัดหาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

     5. จัดงานวันอาเซียนเดย  สัปดาหอาเซียนหรือกิจกรรมคายวิชาการท่ีเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

 6. ประสานสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ ตามความพรอมของตนเอง 
 

ชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน 

 ชุมชนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของมีสวนในการพัฒนาและเตรียมนักเรียนใหมีความพรอม
และมีสมรรถนะท่ีสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดตามบริบทและความเหมาะสมโดยการเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหรือเตรียมความพรอมอยางจริงจังและสงเสริม  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนตามความพรอมของชุมชนหรือหนวยงานตางๆ อยางเหมาะสม  109 
 

คุณลักษณะเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน 
 คุณลักษณะของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน  กําหนดคุณลักษณะ   3  ดานดังนี้ 

1.  ดานความรู 

                                                 
109 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
อักษรไทย , 2555),15-17. 
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 1.1 มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดานการเมืองและความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม 

 1.2 มีความรูเกี่ยวกับอาเซียนไดแก 
  1.2.1 จุดกําเนิดอาเซียน 

 1.2.2 กฎบัตรอาเซียน 

 1.2.3 ประชาคมอาเซียน 

 1.2.4 ความสัมพันธกับประเทศ/องคกรนอกประเทศในกลุมอาเซียน 

2.  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 2.1  ทักษะพ้ืนฐาน 

  2.1.1 สื่อสารไดอยางนอย  2  ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในอาเซียน
อยางนอย 1 ภาษา) 

  2.1.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
  2.1.3 มีความสามารถแกปญหาอยางสันติวิธี 
  2.1.4 มีความสามารถในการทํางานและการอยูรวมกันกับผูอื่น 

 2.2 ทักษะความเปนพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 

  2.2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

  2.2.2 มีภาวะผูนํา 
  2.2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  มีวิธีคิดอยางถูกตอง 
  2.2.4 มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง 
3.  ดานเจตคติ 
 3.1  มีความภูมิใจในความเปนไทย 

 3.2  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 

 3.3  มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 

 3.4  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  สันติวิธี  สันติธรรม 

   3.5  ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา 
 3.6  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัดคุณภาพครู 
 1. ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน (กฎบัตรอาเซียน  ประชาคมอาเซียน  ปญหา  
สัญลักษณ ฯลฯ) 
 2. ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสาร 
 3. ครูใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 
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 4. ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู  การวัดการประเมินผลและการ
เผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (online)  และออฟไลน (offline) 

 5. ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายโดยเนนกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการ
เรียนรู 
 6. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูระหวางประเทศในกลุม
อาเซียน 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา 
 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

 2. ผูบริหารมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ 
 3. ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการใช  ICT 

 4. ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมือในการจัดการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียน  เชน  โรงเรียน  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการ ฯลฯ 

 5. ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ  ติดตามผลดําเนินงาน 

 6.  ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุม
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 110 

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

 อินโดนีเซียเปนประเทศที่ประกอบไปดวยหมูเกาะถึง 13,677  เกาะ แตเกาะที่มีคนอยูอาศัยมี
ประมาณ  6,044  เกาะเทานั้น  รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวา  อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ 5,085,606  ตาราง
กิโลเมตร เปนแผนดิน 1,919,443  ตารางกิโลเมตร  เปนพื้นที่ทะเล  3,166,163 ตารางกิโลเมตรซึ่งพ้ืนที่
เกาะเหลานี้แบงออกเปน  4  สวน  คือ 

 1. หมูเกาะซุนดาใหญ  ประกอบดวยเกาะชวา  สุมาตรา  บอรเนียวและสุลาเวสี 

 2. หมูเกาะซุนดานอย  ประกอบดวยเกาะเล็ก ๆ  ที่ตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะชวาคือ เกาะ
บาหลี  ชุมบาวา  ชุมบา  ฟลอเรสและติมอร 
 3. หมูเกาะมาลุกุหรือหมูเกาะเคร่ืองเทศ  ตั้งอยูระหวางสุลาเวสีกับอิเรียนจายาบนเกาะนิวกินี  
 4. อิเรียนจายา อยูทางทิศตะวันตกของปาปวนิวกินีอินโดนีเซียอยูบนเสนทางเชื่อมตอระหวาง
มหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย  เปนสะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลียรอยละ 90  

                                                 
110 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

กระทรวงศึกษาธิการ, กาวสูอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก,  2554),25-35. 
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ของประชากรสามารถอานออกเขียนได  อินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 49 แหงและของเอกชนกวา  
950  แหง  ดานศาสนาชาวอินโดนีเซีย รอยละ  87  นับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ  6 นับถือศาสนาคริสตนิกาย
โปรแตสแตนท รอยละ 3.5  นับถือศาสนาคริสตนิกายแคทอลิก รอยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดูและรอยละ 1.3 

นับถือศาสนาพุทธ   
 อินโดนีเซียเปนพหุสังคมใหญ  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาความยาวนานของ
ประวัติศาสตรกลุมวัฒนธรรมและศาสนาแสดงวา วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมมีความสืบเนื่องอยางมั่นคง
และยอมหมายถึงการคงสภาพความหลากหลาย ลักษณะดังกลาวนี้ไดผนวกกับความหลากหลายทาง
สภาพภูมิศาสตรและภาษาของกลุมชนเชื้อสายตางๆ ซึ่งมีถึง 300 กลุม มีภาษาตางๆ  ถึง 583  ภาษา  
เชน ภาษาอาเจะห บาตัก (batak) ซันตัน ชวา ซาซัก ดายัก (dayak) มินาหาสา (minahasa) โตราจา (toraja) 

บูกิน ฮัลมาเหระ (halmahera) อัมบน (anbonese) เจอราม (ceramese) ภาษาทางการของประเทศ
คือภาษาอินโดนีเซียมีพ้ืนฐานมาจากภาษามาเลยและใชกันในทางแถบหมูเกาะเรียว (riau) ตอมาไดแผ
ออกไปและผสมผสานกับภาษาถิ่นอ่ืน ๆ รวมทั้งภาษาตางชาติคือภาษาสันสกฤต  อาหรับ  โปรตุเกส  ดัตช  
จีน  อังกฤษ ภาษาทองถ่ินตาง ๆ  ยังคงใชกันอยูตราบจนปจจุบันนี้  
 

แผนการศึกษาแหงชาติ / ระบบการศึกษา 
 ระบบและการบริหารการศึกษาของอินโดนีเซียมีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ  ป 1945                  

(พ.ศ. 2488)  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของรัฐดังที่ปรากฏในหลักปญจศีล  รัฐธรรมนูญ ป 1945 บทที่ 2 มาตรา 
31 ระบุวา 1) พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาและ 2) รัฐบาลจะตองจัดตั้งและดําเนินการระบบ
การศึกษาของชาติ ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญไดเปนที่มาของการปฏิรูปและการ
ปรับปรุงการศึกษาโดยตลอดมาตราบจนปจจุบัน ทั้งในเร่ืองหลักการแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบ
ปลีกยอยตางๆ ในการจัดการศึกษา  นอกจากน้ันการศึกษายังไดปรับไปตามแผนพัฒนาหาป (repelita) ซึ่ง
แผนท่ีเนนเรื่องการศึกษามากที่สุดคือแผนพัฒนาที่ 3 (1994/95-1998/99) ที่กําหนดยุทธวิธีการพัฒนา
การศึกษาไว  4 ประการ  ไดแก 
 1. ความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษา 
 2. การตอบสนองความจําเปนทางการศึกษา 
 3. คุณภาพของการศึกษา  
 4. ประสิทธิภาพของการศึกษา 

ปจจุบันอินโดนีเซียใชแผนพัฒนาที่ 8  (ค.ศ. 2003/2004-2007/2008)  สาระสําคัญเนนไปท่ี
การพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษยในฐานะที่เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง   ใน
แผนพัฒนาประกอบไปดวยเปาหมายการพัฒนาในดานตางๆ แตที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางการศึกษา
จะอยูในโครงการพัฒนาสองสวนคือสวนที่วาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (human resources  

development) โดยระบุวา ในยุคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสิ่งที่ตองเกิดขึ้นไปพรอมๆ กันคือ
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การมีทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ ซึ่งการพัฒนาเพ่ือใหไดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวจําเปนตองพัฒนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานศาสนา บุคลิกภาพ  สุขภาพสวัสดิการ การศึกษา  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สมุทรศาสตรและการบิน  
 อีกสวนหนึ่งระบุอยูในสวนของแผนพัฒนา center  for  building  the  training  and 

education of development planning  ซึ่งมีใจความสําคัญวา เพ่ือที่จะยกระดับการแขงขันและ
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหสูงขึ้น จึงใหการสนับสนุนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานดานการวางแผน
เพ่ือพัฒนาใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับสูงที่สุดเทาที่จะทําไดทั้งในประเทศและตางประเทศ   อีกทั้งยัง
สงเสริมใหมีการฝกอบรมงานดานการพัฒนาควบคูกันไปดวย 111 
 

ระบบการศึกษาของรัฐ 
 กระบวนการจัดการศึกษาอิงระบบโครงสรางการศึกษาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาป 1989 และพระราชบัญญัติการศึกษาป 2003 รัฐบาลอินโดนีเซียไดคํานึงถึงความสําคัญของ
กระบวนการเรียนรูทุกลักษณะครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  โดยจําแนกเปนการศึกษาในโรงเรียน (school  education) กับการศึกษานอกโรงเรียน (out-of-

school education) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาป 2003 แบงระดับการศึกษาในโรงเรียนออกเปน              

3 ระดับไดแก 1) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาและ 3) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนการศึกษาภาคบังคับมี  3  ระดับ  ไดแก 
 1.1 โรงเรียนประถมศึกษา (sekolah  dasar) ใหการศึกษาพ้ืนฐาน  6  ป สําหรับนักเรียน
อายุ  7-12  ป 
 1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  จัดการศึกษา 3 ป สําหรับนักเรียนอายุ 13-15  ป 
 1.3 โรงเรียนพิเศษจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีปญหาความผิดปกติทางดานรางกายและ
จิตใจการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีเปาหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนสมาชิกของสังคม  

พลเมืองและมนุษยชาติโดยรวมทั้งสามารถศึกษาตอในระดับสูงตอไป 

 2. การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา  เปนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3  ป สําหรับสาย
สามัญและ 3-4 ป สําหรับสายอาชีวศึกษา  ประกอบดวยการศึกษาในโรงเรียนสามัญ โรงเรียนอาชีวศึกษา  
โรงเรียนศาสนา  โรงเรียนการศึกษาเพ่ือบริการเฉพาะและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนอาชีวศึกษา
มีหลักสูตร  3  ปและ 4  ป แบงเปน 6 กลุมวิชาคือ  การเกษตรกรรมและการปาไม เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม  ธุรกิจและการจัดการ  สวัสดิการสังคม  การทองเที่ยวและศิลปะและหัตถกรรม  การศึกษา

                                                 
 111 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549) 65-66. 
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ระดับเตรียมอุดมศึกษาเนนการขยายความรู  การพัฒนาทักษะและการเตรียมนักเรียนสําหรับศึกษาข้ัน
สูงหรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 112 

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปนการศึกษาข้ันสูงตอจากการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาเปน
ระดับประกาศนียบัตร 3 ป ระดับปริญญาตรี  4  ป  ระดับปริญญาโท  2  ป  ระดับปริญญาเอก 3  ป สถาบัน
ระดับอุดมศึกษามีหลายแบบ  เชน  สถาบันโพลีเทคนิค  โรงเรียนการศึกษาข้ันสูง  สถาบันและมหาวิทยาลัย  
การศึกษาข้ันสูงในสายวิชาการมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการ  เทคโนโลยีและ
การวิจัยการศึกษาทางสายอาชีพมุงพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติการ 
 นอกเหนือจากการศึกษาทั้ง 3 ระดับดังกลาวแลวก็ยังมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยดวย
เปาหมายหลักของการศึกษาปฐมวัยคือ การพัฒนาดานรางกายและจิตใจของนักเรียนเมื่อเด็กตองออกมา
จากบานจากครอบครัวมาเขาสังคมที่โรงเรียน การจัดการศึกษาระดับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความ
พรอมของผูเรียนกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาเปนการเตรียมการพัฒนาการข้ันพ้ืนฐาน  พัฒนาทัศนคติ  
ความรู  ทักษะและความคิดริเริ่ม  รูปแบบของการศึกษาปฐมวัยที่ไดผลดีไดแก การจัดการศึกษาในโรงเรียน
อนุบาลหรือสถานอบรมเด็กเล็กและการเลนเปนกลุม เราจะเห็นไดวาการเรียนในโรงเรียนอนุบาลน้ันเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในระบบ ขณะที่การเรียนรูจากการเลนเปนกลุมนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
นอกระบบ 

 การจัดการศึกษากอนวัยเรียนนี้เปนการจัดการศึกษาใหกับเด็กอายุระหวาง 4-6 ขวบระยะเวลา
เรียน  1-2  ป ขณะที่การเรียนรูโดย“การเลนเปนกลุม”จัดใหกับเด็กอายุ  3  ขวบและต่ํากวา  3 ขวบ ทั้งนี้
การศึกษาในโรงเรียนดําเนินไปโดยสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นที่เกี่ยวโยงกันและ
เปนไปอยางตอเนื่องสวนการศึกษานอกโรงเรียน  เปนกิจกรรมการสอนและการเรียนรูซึ่งยืดหยุน อาจจะ
มีหรือไมมีระดับชั้นและความตอเนื่อง มีทั้งการศึกษาวิชาทั่วไป  ศาสนศึกษา  การศึกษาเพ่ือการบริการ
เฉพาะอาชีวศึกษา รวมทั้งกลุมการศึกษาท้ังชุด A และชุด B (Paket A,B) หลักสูตรเสริมรายไดหรืออ่ืน ๆ  
ที่สามารถศึกษาได  เชน  การฝกงานการศึกษาเรียนรูในครอบครัวถือวาเปนการศึกษานอกระบบโรงเรียน           
ซึ่งไดปลูกฝงคานิยมทางศาสนา วัฒนธรรม  ศีลธรรมและทักษะ  การศึกษาเชนนี้เกิดขึ้นนอกระบบโรงเรียนแต
อยูในระบบการศึกษาของชาติโดยรวม  ซึ่งรัฐมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญมากขึ้น 
 

ระบบการศึกษา 
 ในโรงเรียนประกอบดวยระดับการศึกษาข้ันตาง ๆ ดังนี้คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาชั้น
มัธยมและการศึกษาระดับสูง นอกเหนือจากระดับการศึกษาดังกลาวขางตนแลวยังมีการศึกษากอนวัย

                                                 
 112 Colin Brock. Education in South-East Asia (Publishing Bloomsbury 

Academic, 2013),9. 
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เรียนเพ่ือเตรียมความพรอมของเด็กดวยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑจะใชเวลา 9 ป  โดยเรียนชั้น
ประถมศึกษา 6 ปและชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มีเปาหมายเพ่ือจัดหาทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนา
ตนเองในฐานะท่ีเปนปจเจกชนสมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลกเทาๆ กับที่เตรียมกาวเขาสู
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 113 
 

รูปแบบของการจัดการศึกษา 
 การศึกษาในประเทศอินโดนีเซียมีทั้งการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  หมายถึง
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการจัดการศึกษา  7  ประเภท  ไดแก 

1. การศึกษาทั่วไป หลักในการจัดการศึกษาทั่วไปคือ  การจัดการศึกษาเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูทั่ว ๆ  ไปและพัฒนาทักษะในดานตางๆ  ของผูเรียนไปจนตลอดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 

2. อาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมผูเรียนใหมีความรูความสามารถ             

มีทักษะในการประกอบอาชีพมวลประสบการณตางๆ ในหลักสูตรจัดขึ้นอยางสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานเมื่อผูเรียนศึกษาจบหลักสูตรอาชีวศึกษาแลวสามารถทํางานไดจริง 

3. การศึกษาพิเศษ เปนการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ โดยมีหลักการจัดการศึกษาคือให
ผูเรียนมีทักษะความสามารถทางดานรางกายและจิตใจที่ชวยเหลือตัวเองไดและสามารถดํารงชีวิตอยูได
ในสังคมอยางมีความสุข 

4. การบริการศึกษาเฉพาะทางเปนการจัดการบริการการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมความ           
สามารถเฉพาะงานหรืองานเฉพาะอยางเพ่ือใหบุคคลสามารถทํางานในสํานักงานหรือการเตรียมเปน
เจาหนาที่ท้ังสวนงานภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ศาสนศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่เตรียมผูเรียนใหมีความรูสึกเกี่ยวกับศาสนาและวิชาอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวของและสามารถแสดงบทบาทของผูมีความรูดานศาสนาเปนอยางดี 

6. วิชาการศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถดาน
วิทยาศาสตร 

7. การศึกษาระดับวิชาชีพเปนการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถระดับมือ
อาชีพที่มีความสามารถเชื่อมโยงความรูและทักษะเขาดวยกันและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพในวิชาชีพ
ชั้นสูง 

                                                 
113 สํานักความสัมพันธตางประเทศ,  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  ระบบการศึกษา-

อินโดนีเซีย, เขาถึงเม่ือ  25 พฤศจิกายน 2554.  เขาถึงไดจาก
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=392&catid=61

&Itemid=193. 
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 นอกจากรูปแบบการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ซึ่งประกอบดวยการศึกษาท่ัวไปสําหรับเด็ก
ปกติและการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการแลว  ก็ยังมีการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาซ่ึงเปนโรงเรียน
ศาสนาอิสลาม  จัดการศึกษาโดยกระทรวงศาสนาโดยใชชื่อเรียกวา Madrasah Ibtidaiyah หรือ MI วุฒิที่
ไดรับจะเทียบเทากับวุฒิที่ไดจากโรงเรียนประถมศึกษาท่ัวไปและมีโรงเรียนศาสนาอิสลาม  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนดวยซ่ึงใชชื่อเรียกวา  Madrasah Tsanawlyah หรือ MTs วุฒิที่ไดก็เทียบเทากับวุฒิที่ไดจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทั่วไปเชนเดียวกันเนื้อหาวิชาแกนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหลักสูตรทุก
สถานศึกษาจะประกอบดวย เนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาปญจศีล  (การศึกษาระบบความคิดหรือมโนคติวิทยา) 
วิชาศาสนา  วิชาพลเมือง  วิชาภาษาอินโดนีเซีย  วิชาการอานและการเขียน  วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเบื้องตน  วิชาภูมิศาสตร  วิชาประวัติศาสตรชาติและประวัติศาสตรโลก วิชาหัตถกรรมและ
ศิลปะ วิชาวิทยาศาสตรกายภาพและสุขศึกษา วิชาวาดเขียน  วิชาภาษาอังกฤษและวิชาทองถิ่นศึกษา  
เนื้อหาเหลานี้ไมไดบงบอกเพียงชื่อวิชาเทานั้น  สิ่งที่มากกวานั้นก็คือ  บงชี้วาเปนการศึกษาเนื้อหาสาระที่
ตองการมุงเนนการสรางบุคลิกภาพและองคประกอบของความสามารถในดานตาง  ๆ ของทรัพยากร
มนุษยซึ่งผูเรียนจะไดรับการสอนในโรงเรียนผานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ทั้งนี้การจัดการศึกษาจัดแนว
บูรณาการหลากหลายวิชาเชื่อมโยงเนื้อหาซ่ึงกันและกันไมเนนการสอนเนื้อหารายวิชาใดวิชาหนึ่งอยาง
เด่ียวๆ  โดยไมมีการเชื่อมโยงกับวิชาใด 
 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 วิสัยทัศนทางการศึกษาของอินโดนีเซียมีดังนี้“สังคมอินโดนีเซียดํารงอยูอยางสงบสุขเปน
ประชาธิปไตย  มีความยุติธรรม  มีความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติ  มีความเจริญรุงเรืองบน
พ้ืนฐานเอกภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดวยการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีความสมบูรณ  สามารถ
พ่ึงตนเอง  ศรัทธาความยําเกรงตอพระเจา  คุณธรรม  จริยธรรม ความรักในประเทศชาติ  จงรักภักดีตอกฎหมาย
และแผนดิน  มีความรูและวิทยาการ  มีความพากเพียรและระเบียบวินัย”  นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติป  2003  ไดกําหนดเปาหมาย นโยบายและแผนการดําเนินงาน  ซึ่งครอบคลุมการขยาย
โอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาสงเสริมใหประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาทุก
ระบบและทุกระดับและปรับปรุงคุณภาพเก่ียวกับการศึกษาตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกับความ
ตองการของสังคมและเพ่ือพัฒนาการศึกษาท่ีใชชุมชนเปนพื้นฐาน 
 

ความเคลื่อนไหวและการปฏิรูปทางการศึกษา 
 กาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของอินโดนีเซียคือ  การประกาศแผนปฏิบัติการแหงชาติวา
ดวยนโยบาย “Education  for  All”  ใน  ค.ศ. 2002  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาและเพื่อสรางความม่ันใจวาคนอินโดนีเซียทุกคนไมวาจะเปนเพศใดจะมีฐานะยากจน  อยู
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หางไกลความเจริญหรือเปนผูดอยโอกาสทางสังคมตองไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ 9 ป  เพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายของนโยบาย “Education for All” รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรแหงชาติไวดังนี้ 
 

     นโยบาย 

 1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ยากจน 

 2. ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. เสริมสรางขีดความสามารถในระดับชุมชน โรงเรียนและทองถิ่น  ผานการจัดการใน 

โรงเรียนและการมีสวนรวมของของชุมชน 
 

      ยุทธศาสตร 
 1. นําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและเพ่ิมงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. ใหความสําคัญกับโครงการเรงดวนคือการจัดหาที่เรียนอยางทั่วถึงและปรับปรุงคุณภาพ  
การเรียนการสอน 

 3. ประสานความรวมมือระหวางรัฐบาลกับผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษาทุกกลุม รวมถึงเรื่อง
งบประมาณที่รัฐบาลทองถิ่นกับสมาชิกชุมชนตองเขามาจัดการรวมกันนอกจาก “Education for all”  แลว
กระทรวงศึกษาธิการยังไดเนนเรื่องการฝกอบรมมาตลอด โดยมีการจัดตั้ง“โปรแกรมการฝกอบรมผู
ฝกงานระบบทวิภาคี”ซึ่งมีลักษณะเปนการศึกษาในระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดมวลประสบการณตาม
หลักสูตรรวมกันระหวางสวนฝกอบรมหรือสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือฝกฝนใหผูเรียนหรือผู
ฝกงานมีความรูในเชิงทฤษฎีและมีทักษะที่จะปฏิบัติงานไดจริง อันเปนปรัชญาของการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาอยางแทจริง อยางไรก็ตามความสําเร็จในการจัดหลักสูตรการเรียนรูในระบบน้ีตองอาศัย
ความรวมมือและความเขาใจในปรัชญาทวิภาคีของท้ังสองฝายคือสถานประกอบการและสถาบัน     

การศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายสมตามเจตนารมณที่ตั้งไว 
 

จุดเดน 

 ความพยายามขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมหรือ “education for all” ถือ
เปนนโยบายท่ีรัฐสงเสริมและพัฒนาอยางจริงจัง แมวาจะยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจากโครงสราง
การจัดการที่ซับซอน จํานวนประชากรมากรวมถึงพ้ืนที่ประเทศท่ีกวางขวางและกระจัดกระจายเปนเกาะ
ตางๆ ทําใหรัฐบาลตองใชความพยายามอยางมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ  โดยใชวิธีจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ป โดยมุงหวังจะลดอัตราการไมรูหนังสือของประชากร  
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พรอมกับสรางคนที่มีความรู  ทั้งหมดนี้รัฐบาลอินโดนีเซียไดกําหนดไววาตองบรรลุเปาหมายภายใน            
ป 2008 และ 2009  นี้ 114 
 

ประเทศมาเลเซีย 
 

 ประเทศมาเลเซียตั้งอยูบนคาบสมุทรมาเลเซีย (11 รัฐ) และมีบางสวนอยูบนเกาะบอรเนียว               
(รัฐซาบาหและซาราวัค)ทิศเหนือติดกับประเทศไทย ทิศใตติดสิงคโปร เมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร  
ใชระบอบการปกครองแบบรัฐสภา คณะรัฐบาลประกอบดวยพรรค UMNO (United Malays National 

Organization) เปนพรรคการเมืองหลัก โดยเปนแกนนํากลุมแนวรวมแหงชาติ (Barisan Nasional) ซึ่ง
ประกอบดวยพรรคการเมืองสําคัญ  ไดแก  MCA (Malaysian Chinese Association), MIC (Malaysian 

Indian Congress), Gerakan, PPBB (Parti Pesaka Bumiputera Bersatu) และ  SNP (Sarawak 

National Party) 

 มาเลเซียมีประชากร 23,953,136 คน (กรกฎาคม 2548) รอยละ 83 อาศัยอยูบนคาบสมุทร  ขณะที่
อีกรอยละ  8  อยูในซาบาห และรอยละ  9  อยูในซาราวัค  ดานชาติพันธุประกอบดวยชาวมลายูและชน
พ้ืนเมือง รอยละ 58  จีน รอยละ 26 อินเดีย  รอยละ 7 และอ่ืนๆ รอยละ 9 ดานภาษาใชภาษามลายู
เปนภาษาประจําชาติและภาษาราชการ ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาธุรกิจ นอกนั้นมีภาษาจีน (กวางตุง  
แมนดาริน  ฮกเก้ียน  จีนแคะ) และทมิฬเปนตน คนมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ
คิดเปนสัดสวน รอยละ 60.4 ของประชากรทั้งหมด  ศาสนาพุทธ รอยละ 19.2  ศาสนาคริสต รอยละ 11.6  
ศาสนาฮินดู  รอยละ 6.3 และอ่ืนๆ  รอยละ 2.5 อัตราการรูหนังสือของประชากรคอนขางสูงคือ รอยละ 88.7 

ของจํานวนประชากรท้ังหมด  ทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญกับการศึกษาและการคนควาวิจัยตางๆ 

เปนอยางมากโดยจะเห็นไดจากนโยบายเศรษฐกิจปจจุบันที่มุงพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ อยูบนฐานความรู  
(knowledge-based  economy)  

 นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ (National Vision Policy: NVP)  ซึ่งมี
เปาหมายในการสรางมาเลเซียใหเปน“ประเทศที่มีความยืดหยุน คงทนและมีความสามารถในการ
แขงขัน”โดยจะลดความสําคัญของการลงทุนที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตที่ไมยั่งยืนและขาดประสิทธิภาพ
และใหความสําคัญตอประเด็นใหมคือ การเติบโตที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  
โดยจะเนนการลงทุนที่มีการคนควาและวิจัย (R & D) และเทคโนโลยีสูงทั้งนี้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานความรู กระตุนและเพ่ิมพลวัตรของภาคการเกษตร การผลิตและการบริการโดยการใชความรูและ
เทคโนโลยีวิทยาการ เพ่ิมการมีสวนรวมของภูมิบุตรในภาคเศรษฐกิจชั้นนําและปรับใหมีการพัฒนาการ
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับสังคมบนฐานความรู  
                                                 

114 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร :ม.ป.ท. ,2549),67-68. 
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สภาพการศึกษาโดยท่ัวไปและพัฒนาการทางการศึกษาในภาพรวม 

 นับตั้งแตเริ่มตนศตวรรษที่ 21 เปนตนมา รัฐบาลมาเลเซียกําหนดใหการพัฒนาการศึกษาของ
คนในชาติเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึง โดยมีเปาหมายใหนําการศึกษาเขาถึงประชากรทุกระดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมและมัธยมศึกษาซ่ึงถือเปนการศึกษาภาคบังคับ  ประสิทธิผลในเรื่องนี้
จะเห็นไดจากอัตราการเขาศึกษาระดับประถมใน ค.ศ. 2003 นั้นสูงถึงรอยละ 98.46 ในขณะเดียวกันใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลับมีอัตราที่ลดลงคือจากรอยละ 85.9 ใน ค.ศ. 1993  เหลือรอยละ 84.4  ใน 

ค.ศ.2003  แตอยางไรก็ดีแมจะมีจํานวนลดลงแตรัฐบาลมาเลเซียก็ไมไดกังวลมากนักเน่ืองจากตัวเลขการเขา
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชวงเวลาเดียวกันใหผลเปนที่นาพอใจโดยเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 17.7 

(รอยละ 55.7 ใน ค.ศ. 1993 และรอยละ 73.5  ใน ค.ศ. 2003) ซึ่งรัฐบาลเห็นวาเปนผลมาจากการ
สงเสริมใหมีการศึกษาครบ 11 ปที่ริเริ่มมาตั้งแต  ค.ศ. 1998 

 ทางดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับวิทยาลัยในชวงเวลาเดียวกันนั้นไดเพ่ิมขึ้น              
รอยละ 4.7 ขณะที่อัตราการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 12.8 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
จริงจังของรัฐบาลในความพยายามขยายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  รวมถึงการ
สงเสริมการเรียนรูชั่วชีวิต (life-long learning) ของคนมาเลเซียอันที่จริงรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะลด
จํานวนการออกไปศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยยังตางประเทศแตอยางไรก็ดีแมวารัฐจะพยายามดึงดูด
ใหคนเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาตอภายในประเทศ โดยการเรงสรางอาคารเรียนและสนับสนุนการต้ัง
สถาบันการศึกษาตาง ๆ  แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการจึงทําใหมีนักศึกษาราว  54,000  คนเดินทางไป
ศึกษาตอยังตางประเทศในชวงตนทศวรรษ  1990 

 นอกจากน้ี  รัฐบาลยังไดสงเสริมการศึกษาทางไกลเพ่ือยกระดับการศึกษาและทักษะของกําลัง
แรงงานโดยเฉพาะ ปรับหลักสูตรการศึกษาใหมีความหลากหลายและยืดหยุนเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง
โดยมีเปาหมายใหสามารถรับหรือบริการการศึกษาแกนักศึกษาทั่วโลกได   โดยไมจํากัดเฉพาะคน
มาเลเซีย  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวามาเลเซียมุงใหอุดมศึกษาของตนเปนสินคาสงออกเพ่ือนํารายไดเขา
พัฒนาอุดมศึกษาของตน 115 
 

ระบบการศึกษา  
 ระบบการบริหารการศึกษาประเทศมาเลเซียอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  แบง
ระดับการบริหารเปน  5  คือ  ระดับชาติ  ระดับรัฐ  ระดับอําเภอ  ระดับกลุมโรงเรียนและระดับโรงเรียน              
การบริหารการศึกษาระดับชาติอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง (federal  government) การศึกษาทุก 

                                                 
115 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน,  พิมพคร้ังที่ 1. (กรุงเทพมหานคร :  ม.ป.ท., 2549),47-50. 
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ประเภททุกระดับอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว  ยกเวน
การศึกษาท่ีมีลักษณะเปนการศึกษานอกระบบ (non-formal education) จะมีกรมจากกระทรวงอ่ืนๆ  ที่
เก่ียวของรับผิดชอบเชน  กรมแรงงาน  กรมเกษตรเปนตน 

 ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซีย  (national  education  system) เปนระบบ  6:3:2  คือ 
1. ระดับประถมศึกษา  หลักสูตร  6  ปการศึกษา  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หลักสูตร  3  ปการศึกษา  

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  2  ปการศึกษา  

4. ระดับเตรียมอุดมศึกษา  หลักสูตร  1 หรือ  2  ปการศึกษา  

5. ระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ  3  ปครึ่ง  ถึง  4  ปการศึกษาและแบงการศึกษา 
ออกเปน  5  ระดับ  ดังนี้  
 1. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (pre-school  education)  

 2. การศึกษาระดับประถมศึกษา  (primary  education)  

 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (secondary  education) 

 4. การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (post-secondary  education) 

 5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (higher Education) 

สวนสถานศึกษาที่ทําหนาที่จัดการศึกษาระดับตาง ๆ  นั้น แบงออกเปน  3  ประเภท  คือ  

   1. สถานศึกษาของรัฐบาล (government  education institutions)  

    2. สถานศึกษาในอุปถัมภของรัฐบาล (government-aided  educational institutions) 

    3. สถานศึกษาเอกชน (private  educational  institutes) 116 

 โดยสวนใหญเด็กมาเลเซียที่มีอายุระหวาง 4 – 6 ปเริ่มเขาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลท่ีมีอยูทั่ว
ประเทศท้ังที่เปนของรัฐและเอกชน เมื่ออายุครบ 6 ปขึ้นไปก็จะเขาเรียนระดับประถมศึกษาเปนเวลา      
6 ป  หลังจากนั้นจึงศึกษาตอในระดับมัธยมตอนตนเปนเวลา 3 ป ตอดวยระดับมัธยมตอนปลายอีก              

2 ป เมื่อจบระดับมัธยมแลวจึงจะเปนระดับอุดมศึกษา (post secondary educationหรือ higher 

education)  ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับคือระดับประกาศนียบัตรและระดับมหาวิทยาลัยในระดับ
ประกาศนียบัตรจะประกอบดวยการเรียนหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยและโรงเรียน 

                                                 
116 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-

มาเลเซีย, เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก http://www.bic.moe.go.th 

/th/index.php?option=com_content&view=article&id=393&catid=61&Itemid=193. 
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โปลีเทคนิค  หลังจากจบการศึกษาในระดับนี้แลวนักเรียนจึงจะมีสิทธิศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและมี
บางสวนที่เร่ิมทํางานเลย 117 

 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 รัฐบาลมาเลเซียโดยกระทรวงศึกษาธิการมีวิสัยทัศนทางดานการศึกษาดังนี้ 
 1. สรางพลเมืองมาเลเซียใหเปนคนรักชาติและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 2. สรางคนมาเลเซียซึ่งเปนผูศรัทธาในศาสนา ผูมีความรูและมีวิสัยทัศน ใหเปนผูมีมารยาทดีงาม
และมีความสุขในการดําเนินชีวิต 

 3. เตรียมทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสําหรับความจําเปนในการพัฒนาของชาติ 
 4. จัดหาโอกาสทางการศึกษาใหแกพลเมืองมาเลเซียทุกคน ทั้งนี้ วิสัยทัศนทั้งหมดจะอยู
ภายใตพันธกิจเดียวกันคือ การพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล โดยใหความสําคัญกับ
ศักยภาพสูงสุดของปจเจกบุคคลและการตอบสนองตออุดมการณแหงชาติ 
 

ปรัชญาทางการศึกษา 
 การศึกษาในมาเลเซียมีเปาหมายในการพัฒนานโยบายการศึกษาแหงชาติภายใตศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล ใหเปนคนท่ีมีความรู มีสติปญญาไตรตรอง  รูจักวิเคราะหดวยเหตุและผลท้ังนี้ ตองมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในพระเจา การศึกษาในมาเลเซียจะตองผลิตบุคลากรซ่ึงเปนพลเมืองแหงมาเลเซียใหมีความรู
และสมบูรณพรอมในทุกๆ ดาน มีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหประสบความสําเร็จทั้งเพ่ือตนเอง  เพ่ือครอบครัว  สังคมและเพ่ือชาติ 
 

การจัดการและโครงสรางระบบการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาของมาเลเซียมีลักษณะรวมอํานาจไวที่สวนกลาง โดยแบงโครงสรางการ
บริหารจัดการตามระดับการบังคับบัญชาออกเปน 4 ระดับคือ  ระดับรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ ระดับเขต
และระดับโรงเรียน  แตละระดับจะมีองคกรทําหนาที่กํากับดูแลตามลําดับดังนี้  
 กระทรวงศึกษาธิการ  กรมการศึกษาประจํารัฐ  สํานักงานการศึกษาประจําเขตและโรงเรียน
แตละแหง กระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลกลางโดยกระทรวงศึกษาธิการใชระบบของคณะกรรมการ  
กลาวคือมีคณะกรรมการวางแผนการศึกษา (Education Planning Committee – EPC) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการฯ
เปนประธาน เปนองคกรที่มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด โดยมีกองวิจัยและวางแผนเปนหนวยงานสนับสนุน 

อยางไรก็ดีอํานาจการประกาศใชนโยบายขั้นสุดทายจะอยูที่รัฐสภาซ่ึงตองมีการแถลงตอคณะรัฐมนตรี
กอนเสมอ 

                                                 
117 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพคร้ังที่ 1. (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),50-52. 



127 

 

 
 

 การบริหารจัดการระดับรัฐเปนการนํานโยบายจากสวนกลางไปปฏิบัติ  โดยผานกรมการศึกษา
ประจํารัฐทั้ง 14 กรม  ในขณะเดียวกันตองนําผลที่ไดจากนโยบายนั้นรายงานกลับขึ้นไปยังสวนกลางดวย 
สําหรับในระดับเขตนั้นมีสํานักงานการศึกษาอยูทุกรัฐยกเวนรัฐเปอรลิสและเมอละกา  ภารกิจของสํานักงาน
การศึกษาเสมือนเปนตัวเชื่อมที่มีประสิทธิภาพระหวางโรงเรียนและกรมการศึกษาธิการ  สวนการบริหาร
ในระดับโรงเรียนนั้นจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยใหญแตละโรงเรียน  ซึ่งอาจารยใหญไม
เพียงแตรับผิดชอบงานบริการเทานั้นแตยังรวมถึงงานดานการสอนดวย นอกจากนี้ยังตองมีสมาคม
ผูปกครองและครูในทุกโรงเรียนอีกดวย 
 

จุดเดน 

 ระบบการศึกษาของมาเลเซียใหความสําคัญกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมากโดย
รัฐบาลเชื่อวาในอนาคตโลกจะเชื่อมถึงกันดวยความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
ประเทศใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวจะถูกชี้นําดวยความเจริญทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษา      
อังกฤษ  ซึ่งมีเรื่องของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเก่ียวของดวย  ดังนั้นเพ่ือใหประเทศมีความเจริญเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวดังที่ตั้งเปาหมายไวและพลเมืองของตนสามารถกาวทันความทันสมัยของโลกใน
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ   รัฐบาลมาเลเซียจึงใหความสําคัญกับการศึกษาใน  3  วิชาดังกลาว โดย
สงเสริมใหมีการใชอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและใหใชภาษาอังกฤษซึ่ง เปนภาษาสากลเปนหลัก  
นักเรียนทุกคนที่เรียนใน 3 วิชานี้จะสามารถคนควาขอมูลโดยใชอินเตอรเน็ตไดอยางคลองแคลวและสามารถ
อานบทความท่ีเปนภาษาอังกฤษได ในดานครูผูสอนก็เชนเดียวกันรัฐไดสงเสริมใหเขาอบรมหลักสูตร
เฉพาะเพ่ือพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาและมีการใหทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก  (โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)  ซึ่งในประเทศไทยไมมีนโยบายสงเสริมใหครูในระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาตองจบการศึกษาถึงปริญญาเอกหรือแมแตปริญญาโทก็ตาม  ซึ่งในความเปนจริงนั้น 

ความสามารถของครูผูสอนยอมสงผลโดยตรงตอสาระและการเรียนรูที่นักเรียนจะไดรับโดยตรง  ดังนั้น
หากผูสอนมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถสูงก็จะทําใหนักเรียนไดรับสาระอยางเต็มที่จนกระทั่ง
พัฒนาตนเองใหเปนผูรูในเรื่องน้ันๆ ไดและในท่ีสุดก็จะกลายเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของชาติตอไป 118 
 

สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 

 ฟลิปปนสมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนหมูเกาะ ประกอบดวยหมูเกาะใหญนอยประมาณ 7,100 
เกาะ มีพ้ืนที่ที่เปนแผนดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนน้ํา 1,830 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 3 

หมูเกาะสําคัญ  ไดแก หมูเกาะลูซอน (Luzon) ซึ่งอยูทางตอนเหนือหมูเกาะวิซายาส (Visayas) ทางตอนกลาง

                                                 
118 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),53. 
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และหมูเกาะมินดาเนา (Mindanao) ทางตอนใต ฟลิปปนสมีจํานวนประชากร 87,857,473 คน (ป 2005)              
โดยประชากรมากกวารอยละ 65 อาศัยอยูบนเกาะมินดาเนาและเกาะลูซอน ซึ่งเปนที่ตั้งของกรุงมะนิลา 
เมืองหลวงของฟลิปปนส  ทั้งนี้ประชากรรอยละ 28.1 เปนชาวฟลิปนโนเชื้อสายตากาล็อค (Tagalog) 

นอกนั้นก็เปนเชื้อสายชาวพ้ืนเมืองตามหมูเกาะตาง ๆ อาทิ เชื้อสาย Cebuano  รอยละ 13.1 และเชื้อสาย 

Ilocano รอยละ 9  เปนตน ประชากรสวนใหญจะนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิค ถึงรอยละ 
80.9 สวนที่เหลือจะมีทั้งผูนับถือนิกายโปรเตสแตนท  รอยละ 9 และศาสนาอิสลามอีกราวรอยละ 5      

(มักอยูทางตอนใต) สําหรับดานเศรษฐกิจของประเทศฟลิปปนสกําลังอยูในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นโดยในปที่
ผานมามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงรอยละ 5.9 เนื่องจากภาคการเกษตรมีการฟนตัวและ
ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยางตอเนื่อง  อันเปนผลสงทอดมาจากการใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของ
รัฐบาล ซึ่งมุงเนนการปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโครงสรางทางเศรษฐกิจ  สงผลทําใหระดับ GDP อยูที่ 
430.6  พันลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งเฉลี่ยแลวประชากรมีรายไดตอหัว (GDP – per capita) ประมาณ 

5,000 เหรียญสหรัฐ (ป 2004) ทั้งนี้รายไดหลักของฟลิปปนสขึ้นอยูกับผลิตภัณฑทางการเกษตรและ
เคมีภัณฑรวมทั้งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ 

 เมื่อฟลิปปนสตกอยูภายใตการปกครองของสหรัฐ ทําใหระบบการเรียนการสอนตามแนวทางสเปนถูก
ระงับไวชั่วคราวแตตอมาก็ไดถูกนํามาใชอีกคร้ัง ระบบการศึกษาของฟลิปปนสในชวงที่สหรัฐอเมริกาปกครอง
นี้ยังคงเปนไปอยางเสรีไมเสียคาใชจายใดๆ แตไมมุงเนนในเรื่องศาสนานอกจากนี้ยังจัดตั้งกลไกและหนวยงาน
ทางการศึกษา รวมทั้งจัดตั้งการศึกษาข้ันตนภาคบังคับ (compulsory elementary education) ซึ่งการ
เรียนการสอนจะใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในถายทอด  สวนระบบโรงเรียนของรัฐขั้นสูงไดรับกอตั้งใน
ป 1901 และในปตอมา สถาบันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนดานศิลปะและการคา  โรงเรียนดานเกษตรกรรมและ
สถาบันพาณิชยนาวีไดถูกจัดตั้งขึ้นและที่สําคัญในป 1908 ยังไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส
และนับจากป 1916 กระทั่งเรื่อยมาไดมีการปรับโครงสรางหนวยงานทางการศึกษาอีกหลายครั้ง  จนมี
การจัดตั้งเปนกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา (Ministry of Education Culture and 

Sports) ตามกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1982 แตตอมาไดถูกปรับเปลี่ยนเปน Department of Education 

Culture and  Sports ในป 1987 (แตก็ยังเรียกวากระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา) โดยมีรัฐมนตรี 
(secretary)  ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดกระท่ังถึงป 2001 จนถึงปจจุบัน ไดมีการเปล่ียนแปลงชื่อ
ไปจากเดิมเล็กนอยเปนกระทรวงการศึกษา (Department of Education) 
 

นโยบายการศึกษาแหงชาติ (National Education Policy) 

 รัฐบาลฟลิปปนสไดแสดงถึงการมีภาระผูกพันตอการสรางความแข็งแกรงในดานการศึกษา
ตามที่รัฐธรรมนูญไดระบุไว ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากการท่ีงบประมาณดานการศึกษาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
หรือไมอยางนอยที่สุดก็ไมถูกตัดลด ถึงแมวาจะผานชวงเวลาที่ตองประสบปญหาทางเศรษฐกิจก็ตาม   
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ดังจะเห็นไดวาการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 13.6 ในป 1995 เปนรอยละ 
21.3 ในป 1998 

 ทั้งนี้ในระยะยาวนโยบายการศึกษามีเปาหมายท่ีจะใหการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาแกทุกคนโดยไมตองเสียคาใชจาย  รวมทั้งลดอัตราการไมรูหนังสือและพัฒนาทักษะความ
ชํานาญในสายวิชาชีพเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของภาวะเศรษฐกิจฟลิปปนส  โดยมีหนวยงานหลัก
ของรัฐ 3 หนวยงานคือ กระทรวงการศึกษา (Department of Education-DepED) คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (Commission on Higher Education-CHED) และกลุมการศึกษาดานวิชาชีพและการ
พัฒนาทักษะ (Technical Education and Skills Development Authority – TESDA) ทําหนาท่ีใน
การรวมกันรับผิดชอบในการกําหนด วางแผนและกํากับดูแลการศึกษาระดับเบื้องตน  ระดับอุดมศึกษา
และในสายวิชาชีพ  นอกจากนี้นโยบายการศึกษาแหงชาติของฟลิปปนสยังมุงเนนประเด็นสําคัญตางๆ 
ในทางการศึกษา  คุณภาพของการใหบริการทางการศึกษาและอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ในพ้ืนที่
การศึกษาที่หางไกลในชนบท  อยางไรก็ดีการใหน้ําหนักความสําคัญในดานการศึกษาของรัฐบาล
ฟลิปปนสจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  แตทั้งนี้และทั้งนั้นหลักสูตรการศึกษาตางๆ 

จะตองมีการสรางความแข็งแกรงใหมากขึ้น เพ่ือที่จะใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาและทําใหการศึกษา
เปนไปตามความตองการตอภาคอุตสาหกรรม  
 

ความมุงหมายของการศึกษา 
 1. ขยายการศึกษาโดยท่ัวไป  เพ่ือชวยใหบุคคลในสังคมไดรับการพัฒนาศักยภาพในตัวเองอัน
จะเปนการสงเสริมและยกระดับบุคคลและสังคม 

 2. ชวยใหบุคคลมีสวนรวมในหนาที่เบื้องตนของสังคมและเรียนรูความจําเปนของการสราง
รากฐานการศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาใหเปนประชากรของประเทศที่มีความสามารถรอบตัวและมี
คุณภาพ 

 3. ฝกอบรมกําลังแรงงานของประเทศในทักษะความชํานาญระดับกลางอันจะนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ 

 4. พัฒนาวิชาชีพระดับสูงเพ่ือใหเกิดภาวะผูนําสําหรับประเทศชาติ สรางความองคความรูให
กาวหนาผานการคนควาวิจัยและประยุกตองคความรูใหม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

 5. ตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอการเปลี่ยนแปลงความตองการและเงื่อนไขผานระบบการ
วางแผนและประเมินผลทางการศึกษา 119 

 
 

                                                 
119 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),54-55. 
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ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาของประเทศฟลิปปนสมีทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยการศึกษา
แบบที่เปนทางการนั้นมีลําดับข้ันตอนของการเรียนอยูสามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา  ในระดับประถมศึกษาน้ันจะใชเวลาศึกษาภาคบังคับหกปที่โรงเรียนของ
รัฐบาลหรือเจ็ดปในโรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งนักเรียนสามารถเลือก
เรียนได  โดยการศึกษาระดับนี้รวมไปถึงการเรียนชั้นอนุบาลและอาจเปนหลักสูตรเตรียมประถมศึกษาก็ได  
นักเรียนที่มีอายุระหวางสามหรือส่ีปจะเขาเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนจนกระทั่งมีอายุครบ  5-6  ป  
จึงจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่ง 120  ในประเทศฟลิปปนส โครงสรางของระบบการศึกษาเปนแบบ  

6-4-4  ดังนี้ 
 1. การศึกษาขั้นตนในระดับประถมศึกษา (primary education) ใชเวลาศึกษาเลาเรียน 6 ป 
(มีบางโรงเรียนเอกชนที่ใชเวลาเรียนในระดับนี้  7  ป) โดยมีการกําหนดใหเด็กที่มีอายุ 6 ป เขาศึกษาเลา
เรียนในระดับประถมศึกษา สวนการศึกษาเลาเรียนในชวงกอนระดับประถมศึกษาถือเปนทางเลือกใหกับ
พอแมผูปกครองท่ีจะใหเรียนหรือไมก็ได 
 2. การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (secondary education) ใชเวลาศึกษาเลาเรียน  4 ป 
สําหรับเด็กอายุระหวาง 12-15 ป การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภทคือ การศึกษา
สายสามัญ (general high education) และการศึกษาสายวิชาชีพ (vocational high education) ซึ่ง
ใชระยะเวลาศึกษาเลาเรียน  4  ป ทั้งนี้ในหลักสูตรของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะตองมีเรียนวิชาถูก
กําหนดใหมีการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษดวย 

 3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (higher education) ผูเขารับการศึกษาจะมีอายุระหวาง        
16 - 19 ป ใชเวลาศึกษาเลาเรียน  4  ป (ยกเวนหลักสูตรวิศวกรรม กฎหมาย แพทยและวิทยาศาสตรที่
ตองใชระยะเวลาศึกษาเลาเรียน  5  ปหรือมากกวานั้น) แบงระดับการศึกษาออกเปน ปริญญาตรี  โท 

และเอกในหลากหลายหลักสูตรวิชา นอกจากนี้นักศึกษาตางชาติยังสามารถเขาศึกษาไดในจํานวน 150  
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ  อีกมากในประเทศฟลิปปนส  
 

แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 1. วิสัยทัศน (vision) 

 มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด  การใหการศึกษาแกเด็กฟลิปปนสเปนการชวยใหเด็กคนพบ
ตัวเองในแบบท่ีเด็กเปนศูนยกลางและใหเกิดคุณคาจากสภาพแวดลอมในเร่ืองการเรียนการสอน  ทําใหเด็ก

                                                 
120 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  ระบบการศึกษา-

ฟลิปปนส, เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก http://www.bic.moe 

.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=660&catid=61&Itemid=193. 
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กําหนดเปาหมายของตนเองในชุมชนโลก  นอกจากน้ียังเปนการเตรียมใหเขาเปนประชาชนท่ีมีความ
รับผิดชอบและเปนผูนําที่รอบรู  เปนผูรักชาติและภูมิใจที่เกิดเปนชาวฟลิปปนส การจัดใหมีระบบโรงเรียน
เปนสิ่งที่ครูและครูใหญปรารถนาใหเกิดผลการเรียนรูไมเฉพาะการใหอํานาจการมีความสามารถและ
ความนาเชื่อถือ  แตเพราะวาเขาเอาใจใสและเปนสิ่งที่ผูบริหารตอบสนองผูนําที่มีวิสัยทัศนตอการเรียนรู
ที่จําเปนตอชาติ  มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ  มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู  
รวมถึงเปนสิ่งที่ครอบครัว  ชุมชนและสถาบันอ่ืนๆ ความพยายามตางๆ  ดังกลาวอยางกระตือรือลน   
ขอรับรองสิทธิของเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส 

 2. ภารกิจ (mission)   

 ใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกัน รวมท้ังวางรากฐานการเรียนรูแบบ
ตลอดชีวิต (life-long learning) พรอมไปกับการใหบริการทั่วไป 

 3. โครงสรางองคกร (organization) 

          หนวยงานหลักของรัฐบาลฟลิปปนสที่มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาของประเทศไดแก  
 1. กระทรวงการศึกษา (Department  of  Education -DepED) ซึ่งจะรับผิดชอบในการกํากับดูแล
โดยตรงตอการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รวมถึงกอนระดับประถมศึกษาดวย) มัธยมศึกษา และการศึกษา
อยางไมเปนทางการ  โดยมีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย  

 - สํานักงานเลขาธิการ (office  of  the secretary) 

 - ฝายบริการธุรการ (administrative  service) 

 - ฝายบริการดานการเงินและการจัดการ (finacial  and  management  service) 

 - ฝายบริการทรัพยากรมนุษย (human  resource development service) 

 - ฝายวางแผน (planing  service) 

 - ฝายเทคนิค (technical  service) 

 - สํานักงานการประถมศึกษา (bureau  of  elementary  education) 

 - สํานักงานการมัธยมศึกษา (bureau  of  secondary  education) 

 - สํานักงานการศึกษาไมเปนทางการ (bureau  of  non-formal  education) 

 -“สํานักงานการศึกษาทางกายภาพ และโรงเรียนกีฬา (bereau of physical education & 

school  sports) 

 - ศูนยทดสอบและวิจัยทางการศึกษาแหงชาติ (national  educational  testing and 

research  center) 

 -.คณะกรรมการเฉพาะกิจในการปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการศึกษา  (educational  
development  project  implementing  task  force) 
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 - สถาบันนักการศึกษาแหงชาติฟลิปปนส (national  educators academy of the 

Philippines) 

 - ศูนยกิจการหลักสูตรรวมสําหรับนักเรียน (center  for  students & Co-Curricular 

Affairs) 

 - ศูนยโภชนาการและสุขภาพของโรงเรียน (school  health  and nutrition center) 

 2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (commission on higher education-CHED) ทําหนาที่
กํากับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) สําหรับผูที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาแลว 
 3. หนวยการศึกษาดานวิชาชีพและการพัฒนาทักษะ (technical education and  skills 

development authority-TESDA) ทําหนาที่กําหนดและกํากับดูแลหลักสูตรรายวิชาตาง ๆ ใน
การศึกษาสายวิชาชีพ 
 

จุดเดน 

 1. ใหการศึกษาเกิดข้ึนกับทุกคน (Education  for  All) 

 2. เนนการเรียนรูแบบตลอดชีวิต (life – long  learning) 

 3. สรางความแข็งแกรงดานเทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศในทางการศึกษา (ICT in education) 

 4. มุงความสําคัญในดานการวิจัยและพัฒนา (research & development – R&D)  
 

สาธารณรัฐสิงคโปร 
 

 สาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งตอไปนี้จะเรียกสั้นๆ วา “สิงคโปร”  สิงคโปรเปนประเทศที่มีความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจในระดับแนวหนาของอาเซียนทั้ง ๆ ที่มีพ้ืนที่เล็กมากเพียง 647.5 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณปากทางเขาชองแคบมะละกา ซึ่งเพ่ิงจัดตั้งเปนสาธารณรัฐที่มีเอกราชโดยสมบูรณ
ไดเพียงประมาณ  30  ป อีกทั้งเปนพหุสังคมซึ่งประกอบดวยประชากรประมาณ  4.42  ลานคน ไมมีวัฒนธรรม
ประจําชาติหากแตใหความหลากหลายนั้นเปนคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมสิงคโปรเปนประเทศประชาธิปไตย
ในลักษณะที่รัฐบาลมีบทบาทนําในการกําหนดและควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  การปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐานสูประเทศพัฒนาแลวที่เนนทั้งภาคการผลิตดานอุตสาหกรรมและภาคการบริการที่ใช
เทคโนโลยีระดับสูง  ทั้งในการยกระดับความเชี่ยวชาญการผลิตและการบริการ  ดวยแนวคิดเรื่องเสนทางเดิน
ของเทคโนโลยี (technology corridor) การเปนเกาะแหงขาวสารขอมูล (intelligent Island) ในการ
สรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจตั้งแตกอนยางเขาสูศตวรรษท่ี 21 ตามดวยแผนพัฒนานวัตกรรม
สําหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ือความพรอมในการแขงขันในตลาดโลก ในการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
สิงคโปรใหความสําคัญกับการลงทุนดานกําลังคนหรือการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศเปนอยางมากมา
โดยตลอด  มีการทุมเทการลงทุนในการจัดระบบการศึกษาและระดับประสิทธิภาพทางการศึกษาในทุก
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ระดับในลักษณะที่พยายามสรางความเปนธรรมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม  เศรษฐกิจ
และการเมือง เพ่ือปองกันปญหาความแตกแยกในสังคมและดวยความปรารถนาใหสิงคโปรเปนศูนยกลาง
อุดมศึกษาระดับสากลแหงภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟกภายในป  2543 121 
 

ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาของสิงคโปรแบงออกเปนระดับประถมศึกษา  6  ป ระดับมัธยมศึกษา 4 ปซึ่งรวม
แลวเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางนอย 10 ป  แตผูที่จะเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะตองศึกษาข้ัน
เตรียมมหาวิทยาลัยอีก  2  ป  การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปรจะตองเรียนรู  2 ภาษาควบคูกันไป ไดแก  
ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักและเลือกเรียนภาษาแม (mother tongue)  อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) 
มาเลยหรือทมิฬ (อินเดีย)  รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญกับการศึกษามากโดยถือวาประชาชนเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคาที่สุดของประเทศ  ในการนี้รัฐบาลไดใหการอุดหนุนดานการศึกษาจนเสมือน
กับเปนการศึกษาแบบใหเปลา  โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาลวนเปนโรงเรียนของ
รัฐบาลหรือก่ึงรัฐบาล  สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร มีเฉพาะในระดับอนุบาลและโรงเรียนนานาชาติ
เทานั้น  มหาวิทยาลัยในสิงคโปรมี  3  แหงคือ   

 1. National University of Singapore (NUS)  

 2. Nanyang Technological University (NTU)  

 3. Singapore Management University (SMU) 

 วิทยาลัยเทคนิค (polytechnic) ของสิงคโปรมี 4 แหงไดแก  Singapore Polytechnic, 

Ngee  Ann Polytechnic, Temasek Polytechnic และ Nanyang Polytechnic สวนวิทยาลัยผลิต
ครูของสิงคโปรมีอยูเพียงแหงเดียว คือ National Institute of Education นอกจากน้ียังมี Institute of 

Technical Education : ITE เปนสถาบันที่จัดการศึกษาสําหรับผูตองการทักษะทางชางและชางฝมือ   
ผูปกครองนักเรียนของสิงคโปรจะสงบุตรหลานเขารับการเตรียมความพรอมในโรงเรียนเมื่อเด็กมีอายุได  
2  ขวบครึ่ง  เมื่อเด็กอายุได  6  ขวบก็จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 

 ระดับประถมศึกษาของสิงคโปรแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก  ป.1-ป.4 เรียกวา Foundation 

Stage และป. 5 - ป. 6 เรียกวา Orientation Stage ชั้นประถมตนจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ  ภาษา
แมและคณิตศาสตร  นอกจากนั้นจะมีวิชาดนตรี  ศิลปหัตถกรรม  หนาที่พลเมือง  สุขศึกษา  สังคมและ
พลศึกษา  แตในชวงประถมปลายหรือ Orientation Stage นั้น นักเรียนจะถูกแยกออกเปน 3 กลุมทางภาษา
คือ  EM 1  EM 2  และ EM 3 การแยกนักเรียนเขากลุมทางภาษานั้นขึ้นอยูกับความสามารถทางภาษา
ของแตละคนเม่ือจบ  ป.6 แลวจะมีการสอบท่ีเรียกวา  Primary 

                                                 
121 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),56-64. 
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 School Leaving Examination (PSLE) เพ่ือที่จะเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอไป  ผลการเขา
สอบมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา  
          การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาน้ันจะมี  3 หลักสูตรใหเลือกตามความสามารถและความสนใจ  
โดยใชเวลา  4-5  ป  หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ไดแก  

        หลักสูตรพิเศษ  (Special Course)  

          หลักสูตรเรงรัด  (Express Course)  

          หลักสูตรปกติ   (Normal Course)  

          เมื่อจบหลักสูตรจะมีการสอบ  โดยหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเรงรัดจะตองผานประกาศนียบัตร  
GCB (General Certificate of Education) ในระดับ “O” Level สวนหลักสูตรปกติจะตองผาน  GCB  “N”  

Level  แตถาตองศึกษาตอในระดับเตรียมอุดมศึกษาก็ตองสอบใหผาน  GCB  “O”  Level  เชนเดียวกัน             
เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแลว  ผูที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิคหรืออาชีวศึกษาก็สามารถแยก
ไปเรียนตามสถาบันตางๆ ได  สวนผูที่จะเรียนตอในมหาวิทยาลัยก็จะเขาศึกษาตอใน Junior College 

อีก 2 ป เมื่อจบแลวจะตองสอบ GCE “A” Level เพ่ือนําผลคะแนนไปตัดสินการเขาเรียนตอระดับ
มหาวิทยาลัย ผูที่เขามหาวิทยาลัยไมไดก็อาจศึกษาในสายอาชีพ หรือหางานทําตอไป  

         ปการศึกษาของสิงคโปรจะแบงออกเปน  4  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 10 สัปดาห เร่ิมเปดการศึกษา
ตั้งแตวันที่ 2 มกราคมของทุกป  ชวงระหวางภาคเรียนที่ 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4 จะมีการหยุด           
1 สัปดาห ระหวางภาคเรียนที่  2 กับที่  3 หยุด 4 สัปดาหและมีชวงหยุด  6 สัปดาหเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 122 
 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันของสิงคโปร เปนการเนนทําใหระบบการศึกษาอํานวย

ใหนักเรียนทุกคนคนพบปฏิภาณความสามารถของตนเอง กาวสูศักยภาพเต็มขั้นของตนและเกิดเปน
ความหลงใหลฝกใฝในการเรียนรูซึ่งฝงตัวไปตลอดชั่วชีวิตในยุคศตวรรษท่ี  21 

 

วิสัยทัศนทางการศึกษา 
 ในปจจุบันสิงคโปรไดกําหนดให “Thinking Schools, Learning Nation” เปนวิสัยทัศนทาง
การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงการท่ีสิงคโปรตองการฟูมฟกใหเด็กรุนใหมมีเจตนารมณที่จะ
คิดในวิถีใหม ๆ แกปญหาใหมๆ และสรางโอกาสใหมแกอนาคต 

 
 

                                                 
122 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  ระบบการศึกษา-

สิงคโปร, เขาถึงเม่ือ  25  พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก http://www.bic.moe.go.th 

/th/index.php?option=com_content&view=article&id=620&catid=61&Itemid=193. 
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ปรัชญาทางการศึกษา 
 การศึกษาทําหนาที่ 2 ประการคือ พัฒนาปจเจกชนและใหพลเมืองมีการศึกษาท้ังนี้ ความคิด
สรางสรรค  ทักษะในการคิดวิเคราะห  ความรับผิดชอบและสายสัมพันธอันแข็งแกรงตอครอบครัวชุมชน
และประเทศชาติเปนหัวใจสําคัญของอนาคตในยุคศตวรรษท่ี  21 
 

การปฏิรูประบบการศึกษา 
 สิงคโปรเปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษามาต้ังแตเริ่มไดรับอิสรภาพ
จากระบอบการปกครองแบบอาณานิคมของอังกฤษเม่ือป 2508 นับถึงปจจุบันนั้น สิงคโปรปฏิรูประบบ
การศึกษามาไดประมาณ 4 ครั้ง เริ่มจากนโยบาย Education for All  ซึ่งมีลักษณะของการศึกษาระบบ
มาตรฐานเดียวและหลักสูตรเดียวซึ่งกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองเรียนการศึกษาขั้น พ้ืนฐานภาคบังคับ
เปนเวลา 10  ป ประกอบดวยระดับประถมศึกษา  6  ป และระดับมัธยมศึกษา 4 ป  สวนการเรียนในระดับสูง
ขึ้นหลังจากนั้นขึ้นกับความสามารถของนักเรียนแตละคนประกอบกับความสามารถในการรับนักศึกษาและ
สาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แนวนโยบายดังกลาวเปนแนวทางเพ่ือความอยูรอด 

(Survival-driven) และการแกไขปญหาความไมเปนระบบ  คานิยมและภาษาที่แตกตางกันไปต้ังแตสมัย
อาณานิคม จากการมีโรงเรียนเอกชนจํานวนมากรองรับประชากรหลัก  4  ชาติพันธที่มีอยูในประเทศคือ  
จีน  มาเลย  อินเดียและเอเชียเชื้อสายยุโรป (Eurasians) ตอมาในชวงตนทศวรรษท่ี  2520 ระหวางที่
สิงคโปรมีเศรษฐกิจเจริญกาวหนากวารอยละ 9 ตอป กอนที่จะเขายุคเศรษฐกิจถดถอยในป 2528 นั้นมี
การปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งอยางเปนระบบมากข้ึนโดยเริ่มเปลี่ยนจากการเนนในเชิงปริมาณสูเชิงคุณภาพ  

ซึ่งการเนนในเชิงคุณภาพชวงน้ีเปนการเนนในเชิงประสิทธิผล (efficiency-driven) ซึ่งมีลักษณะที่เรียกวาระบบ
การศึกษาตามความสามารถอันหลากหลายของผูเรียน (ability-driven education system) เนนประสิทธิผล
ทางการศึกษาดวยตนทุนที่เหมาะสม มีโครงการทางการศึกษาท่ีทาทายความสามารถ ศักยภาพและ
ความสนใจซ่ึงแตกตางกันไปของผูเรียน  มีการลดขนาดชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนากาวไปตามความสามารถทางการศึกษาของตนเอง   โครงการ
ศึกษาสําหรับนักเรียนผูมีพรสวรรค (gifted  education  program) ซึ่งเริ่มดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
ในป 2527 เปนสวนหนึ่งของแนวทางการศึกษาตามแนวปฏิรูป  ตั้งแตชวงนั้นการปฏิรูประบบการศึกษา
ในระยะท่ี 3 อยูในชวงทศวรรษที่ 2535 ถึงกอนกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ดวยแผนพัฒนาทางการศึกษาซ่ึง
เนนในเชิงกระบวนการเรียนการสอนควบคูไปกับผลลัพธทางการศึกษา  เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
ความสามารถอันหลากหลายของผูเรียนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเนนจิตสํานึกและแรงจูงใจในการใฝ
เรียนรูดวยสัมฤทธิ์ผลหรือความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนแตละคนดวยการทุมทรัพยากรดานเงินทุน          
ทางการศึกษามากขึ้น มีการเนนการบริหารจัดการแบบรวมศูนยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขน
และมีการเปล่ียนจากการประเมินจากภายนอกสูการเนนประเมินจากภายในแตละโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาดวยความถี่มากขึ้น  เพ่ือใหสถานศึกษารูจักตนเองมากขึ้นดวยแรงสนับสนุนอยางแข็งขัน      



136 

 

 
 

จากครอบครัวของผูเรียน การพัฒนากําลังคนดานบุคลากรทางการสอนโดยเนนการฝกอบรมเพ่ือให
พัฒนาการทางการศึกษากาวไปอยางมั่นคงมากขึ้น 

 สําหรับในปจจุบันเปนการปฏิรูประยะที่ 4 ซึ่งมุงสูความเปนผูนําทางดานการผลิตทรัพยากร
มนุษยรองรับศตวรรษท่ี 21 จากวิสัยทัศนและปรัชญาทางการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ขางตน สิงคโปร
เห็นวาเปนความทาทายของประเทศในการท่ีจะพัฒนาและสรางเสริมใหเด็กนักเรียนมีศักยภาพในการคิด
สรางสรรคและในการปลูกฝงความฝกใฝในการเรียนรูอยางตอเนื่อง คนพบความสามารถและปฏิภาณ
ของตนเองไดและสามารถเปนทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติดวยความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเองดวยการปฏิรูประบบการศึกษาใหมีลักษณะแนวทางดําเนินการดังนี้ 
 1. การสานตอแนวทางเดิมในการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนในสิงคโปรไดรับการศึกษาทั่วไป 
(General education) เปนเวลาอยางนอย 10 ป โดยมีหลักสูตรระดับชาติและการสอบวัดผลระดับชาติเมื่อจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา(Junior college) ตามระบบการศึกษาซึง่
มุงสรางทุนมนุษยคุณภาพสูตลาดการจางงาน 
 2. การริเริ่มแนวทางใหมโดยการบูรณาการเสริมตอเขาไปในแนวทางเดิมขางตน เพ่ือเปด
โอกาสใหเด็กนักเรียนสามารถเลือกสถาบันการศึกษาตามจุดแข็งและความสนใจท่ีแตกตางกันหลังจากท่ี
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาแลว  ดังนี้ 
 2.1 ระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน (flexible) และหลากหลาย (diverse) มากขึ้นซึ่งมุง
ใหนักเรียนมีทางเลือก (choice) มากขึ้นและมีความเปนเจาของ (ownership) กระบวนการเรียนรูของ
ตนเองมากขึ้น 

  2.1.1 โครงการบูรณาการทางการศึกษา (integrated  programme) เปนโครงการท่ีริเริ่มข้ึน
ในป  2548  ในลักษณะของการศึกษาไรขอบ (seamless) หรือลดขั้นตอนเชิงโครงสรางทางการศึกษา
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีตองการมุงสูมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะโดยนักเรียนในโครงการน้ี
สามารถกาวสูระดับเตรียมอุดมศึกษาไดโดยไมตองผานขั้นตอนปกติคือ  การสอบรับประกาศนียบัตร
การศึกษาท่ัวไป (Singapore-Cambridge General Certificate of Education: GCE)  ระดับ O 

  2.1.2 ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางเปนอิสระ เพ่ือพัฒนานักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษเฉพาะดานการกีฬา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ศิลปะ ใหมีพัฒนาการเต็ม
ความสามารถ โรงเรียนเหลานี้อยูในสังกัดของกระทรวงอ่ืนนอกจากกระทรวงศึกษาหรือเปนสวนหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีอยูแลวเชน การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา (Singapore sports  school) ในป 
2547 ในสังกัดของ Ministry of Community Development and Sports การที่ National 

University of Singapore (NUS) จัดตั้งโรงเรียนที่เนนสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ
เรียกวา  NUS  High School for Maths and  Science และการที่ Ministry of Information, 
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Communication and the Arts จะจัดตั้งโรงเรียนศิลปะ (arts  school) สําหรับนักเรียนวัย 13-18  ป 
ในป 2550 

   2.1.3 เปดโอกาสใหโรงเรียนเปดสอนวิชาใหมสําหรับระดับ O โมดูลการเรียนการสอน
ที่เปนวิชาเลือก  ตลอดจนวิชาที่เปนการเรียนการสอนทางเลือก (alternatives) จากระบบหลักสูตรและ
การสอบท่ีมีอยูทั่วไป 

   2.1.4 เปดโอกาสใหมีโครงการใหม ๆ ในโรงเรียนเชน  โครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา  เปนตน 

   2.1.5 ใหมีความยืดหยุนตอการศึกษาเลาเรียน โดยในระดับประถมศึกษาน้ันเปดโอกาส
ใหมีการบูรณาการวิชาตาง ๆ  เขาดวยกัน สวนในระดับมัธยมศึกษานั้น  นักเรียนจะเรียนบางวิชาที่มีการ
เปดสอนในระดับที่สูงกวาที่เรียนอยูหรือขอกาวขามไปเรียนวิชาในชั้นท่ีสูงกวาเดิม 

   2.1.6 ใหมีความยืดหยุนในการเรียนการสอนดวยภาษาแมเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนซ่ึง
มีความสามารถหลากหลายพัฒนาไปไดไกลที่สุดตามความสามารถของตน 

   2.1.7 การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษากลาวคือภาคเอกชน
สามารถใชเงินทุนของตนจัดตั้งสถานศึกษาของตนเองได หากแตตองปฏิบัติตามขอบังคับและนโยบาย
ทางการศึกษาท่ีสําคัญบางประการเชน  นโยบายการสอนสองภาษา การนําวิชาการศึกษาเกี่ยวกับประเทศชาติ 

(national education) เขามาใสไวในหลักสูตรการเรียนการสอน  ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการคาดหมาย
วาจะมีนักเรียนอยางนอยรอยละ 50 เขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

   2.1.8 นับตั้งแตป 2550  เปนตนไป  นักเรียนมีอิสระในการเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงที่
ไมใชภาษาทองถ่ินเปนภาษาท่ีสาม 

2.2 ระบบการศึกษาท่ีมีฐานกวาง (broad-based education) มากขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียน
อยางเปนองครวม (holistic) ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

   2.2.1 โรงเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษามีความยืดหยุนมากข้ึนในการรับ
นักเรียนโดยตรงตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดขึ้นเอง ซึ่งอาจหลากหลายแตกตางกันไป 

   2.2.2 ตั้งแตป 2551 เปนตนไป  จะมีการใชระบบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของ
โรงเรียน (school graduation certification) โดยใหสะทอนถึงสัมฤทธิ์ผลทั้งการเรียนเชิงวิชาการและที่
ไมเก่ียวกับการเรียนเชิงวิชาการ 

   2.2.3 การยอมรับกิจกรรมท่ีเปนความคิดริเริ่มของนักเรียนและกิจกรรมการเรียนรูใน
ลักษณะที่มีชุมชนเปนฐาน 
 

หลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนของสิงคโปร 
 หลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนของสิงคโปร  ในยุคศตวรรษที่  21  มีลักษณะซ่ึงอาจ
กลาวในภาพรวมกวาง ๆ ได  ดังนี้ 
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ระดับประถมศึกษา 
 ในระดับประถมศึกษาน้ัน นักเรียนจะตองผานการเรียนพ้ืนฐาน 4 ป จากชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สู
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตอเนื่องดวยการเรียนตอยอดอีก 2 ป ในชั้นประถมศึกษาปที่  5-6  โดยในข้ัน
พ้ืนฐานนั้นเปนการเนนการอานออกเขียนไดพ้ืนฐานและทักษะการแจงนับเลข  ซึ่งรอยละ 80 ของเวลาที่
ใชในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเปนการเนนใหนักเรียนมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษในระดับที่ใช
งานในชีวิตประจําวันได  มีทักษะในการใชภาษาแมและคณิตศาสตรอยางดี  มีการเร่ิมสอนวิชาวิทยาศาสตร
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และเริ่มสอนวิชาทางสังคมศาสตรตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  4 ทั้งนี้เมื่อ
สิ้นสุดการศึกษาในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนทุกคนจะตองผานการสอบออกจากโรงเรียนประถม
เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการเขาสูระดับมัธยมศึกษาต้ังแตป  2548  เปนตนไปจะมีการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงซึ่งแบงออกเปน  การลดขนาดช้ันเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ความยืดหยุนในการที่
โรงเรียนจะอํานวยใหนักเรียนบรรลุสูผลลัพททางการศึกษาสูงสุดดวยการปรับเปลี่ยนหรือบูรณาการการ
เรียนการสอนและจัดสอบการจบการศึกษาของตนเอง  การเปดโอกาสใหโรงเรียนยื่นของรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการเปนวงเงินถึง 100,000 เหรียญสิงคโปรเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศ
เฉพาะดานที่โรงเรียนกําหนดขึ้น 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
 ในระดับมัธยมศึกษาน้ัน นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนวิชาพิเศษ/เรงรัด หรือวิชาสามัญตามท่ี
เหมาะกับความสามารถในการเรียนรูและความสนใจของตนดวยหลักสูตร  4-5 ปที่มีจุดเนนแตกตางกัน
ออกไปดังนี้ 
 1. วิชาพิเศษ/เรงรัด (special/express  course) เปนวิชา 4 ป เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาแม  
มนุษยศาสตร  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับสอบรับประกาศนียบัตรการศึกษาท่ัวไป (GCE) ระดับ O 

 2. วิชาปกติ (normal course) เปนวิชา 4 ป ซึ่งอาจเรียนวิชาทํานองเดียวกับวิชาพิเศษหรือ 
ที่เนนในทางเทคนิคปฏิบัติสําหรับสมรรถนะในการอานการพูด คณิตศาสตรและการใชคอมพิวเตอร
สําหรับสอบ GCE  ระดับ N  โดยนักเรียนที่ทําคะแนนสอบไดดีสามารถเรียนตอชั้นปที่  5 เพ่ือสอบ GCE ระดับ  O  
นับต้ังแตป  2548 เปนตนไป  นักเรียนในระดับนี้มีสิทธิ์เขาโครงการบูรณาการ (IP) เพ่ือมุงตรงสูระดับเตรียม
อุดมศึกษาโดยไมตองผานกระบวนการดาน GCE ระดับ O หากแตมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูดวย
ประสบการณที่กวางขวางกวาการเรียนแบบปกติขางตนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรค            
การคิดวิเคราะหและความเปนผูนําในปจจุบันโรงเรียนที่เปดสอนตามโครงการนี้ยังมีไมมากนัก ไดแก  
Anglo-Chinese School, National Junior College, Temasek Junior College, Victoria Junior 

College  โรงเรียนในเครือ Raffles เชน Raffles Girls School (Secondary), Raffles Institution, 

Raffles Junior College และโรงเรียนในเครือ Hwa Chong คือ The Chinese High School, Nanyang 

Girls’ High School และ Hwa Chong Junior College 



139 

 

 
 

ระดับเตรียมอุดมศึกษา 
 1. Junior Colleges/Centralised Institutes เปนการศึกษาในสายสามัญสําหรับผูที่มี
คุณสมบัติระดับ O แลว โดย  junior college เปนการศึกษา 2 ปกอนเขารั้วมหาวิทยาลัย (pre-university  

education) สวน Centralised institute ใชเวลาการศึกษา 3  ป  ผูที่จบการศึกษาใน 2 สวนนี้สามารถ
สอบ GCE ระดับ A ซึ่งผูที่สอบไดคะแนนดีสามารถเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่  National 

University of Singapore หรือ Nanyang Technological University หรือ Singapore Management 

University  หรืออาจเลือกเรียนฝกหัดครูที่ National Institute of Education 

 2. Polytechnics นอกจากบทบาทในการฝกอบรมแรงงานระดับกลางใหทันตอพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจแลว  ยังเปนสถานศึกษาสําคัญสําหรับนักเรียนในสายเทคนิคและพาณิชยซึ่ง
สอบผาน GCE ระดับ O สามารถเขาศึกษาตอที่  Singapore Polytechnic หรือ Ngee Ann Polytechnic 

หรือ Temasek Polytechnic หรือ Nanyang Polytechnic หรือ Republic Polytechnic ซึ่งเปดสอน
หลากหลายสาขาวิชา เชน  วิศวกรรม  ธุรกิจ การบัญชี พาณิชยทางทะเล  สื่อสารมวลชน  การพยาบาล  

เทคโนโลยีชีวภาพ  วิศวอุตสาหกรรม การออกแบบส่ือดวยระบบดิจิตอล  วิทยาศาสตรประยุกตการออกแบบ
ผลิตภัณฑเปนตน  นักเรียนที่ไดคะแนนดีๆ นั้นเมื่อเรียนจบมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 3. Institute of Technical Education (ITE) เปนการศึกษาในสายเทคนิคอาชีวะดานการ
ฝกหัดครู  สําหรับนักเรียนทั่วไปที่ผานการสอบระดับ O หรือ N แลว นักเรียนที่ไดคะแนนดี ๆ นั้นเมื่อเรียน
จบมีโอกาสศึกษาตอในระดับ  Polytechnic 

 สถาบันอุดมศึกษาในสิงคโปรมีการขยายตัวจาก  2  เปน 3 แหงประกอบดวยสถาบันของรัฐ
และของภาคเอกชน ดังนี้ 
 1. National University of Singapore  (NUS) ประกอบดวยคณะตาง ๆ ซึ่งเปดการเรียน
การสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไดแก Arts and Social Sciences, Business, Computing, 

Design and Environment, Dentistry, Engineering, Law, Medicine and Science ในขณะที่ 
Yong Siew Toh Conservatory of Music และ University Scholars Programme เปดสอนเฉพาะ
ระดับปริญญาตรีสําหรับระดับ  Postgraduate  มีเฉพาะที่ Lee Kuan Yew School of Public Policy 

และ NUS GraduateSchool for Integrative Sciences and Engineering 

 2. Nanyang Technological University (NTU) เปนการเนนในดานวิศวกรรมศาสตรหลาย
แขนง วิทยาศาสตร  ธุรกิจและการบัญชี  นิเทศศาสตรและการฝกหัดครู  ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
 3. Singapore  Management Univeristy (SMU) เปนสถานศึกษาเอกชนซ่ึงไดรับเงินทุน 

สนับสนุนจากภาครัฐที่เพิ่งจัดตั้งข้ึนเมื่อป 2543 เปดสอนเฉพาะในดานการบริหารจัดการและธุรกิจตั้งแต
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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 ในปจจุบันรัฐบาลสิงคโปร  ไดหันมาใหความสําคัญกับการเปดเสรีใหสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
จากตางประเทศ เชน  มหาวิทยาลัย  John Hopkins  มหาวิทยาลัยชิคาโก  Wharton School  ของ
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เปนตน  เขามาจัดการเรียนการสอนในสิงคโปร เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยผูเรียนไมตองจากบานเมืองไปไหน 
 

การพัฒนาครู 
 1. สิงคโปรเนนการฝกอบรมครูมากกวาการเรียนการสอนวิชาชีพครู  โดยกําหนดให  ป 2547 

เปนตนไปโรงเรียนตาง ๆ จะไดรับการอุดหนุนแบบใหเปลาในการเพ่ิมบุคลากรครู ครูจะมีโอกาสในการ
พัฒนาวิชาชีพของตนใหเขมแข็งแกรงและกาวหนามากขึ้น โดยคาดหวังใหครูในทุกโรงเรียนไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิม 30 -50 ชั่วโมง  ซึ่งสูงกวามาตรฐานในระดับสากล 

 2. การปฏิรูปทักษะและสมรรถนะดานการสอนสําหรับครูผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูหรือการฝกอบรม
และการสอนเพ่ิมเติมแกบุคลากรครู  เปนความรับผิดชอบหลักของ NIE (Nationnal  Institute  pf  Education)  

โดยศูนยวิจัยหลักสูตรจะทําหนาที่พัฒนาครู 123 
 

จุดเดน 

 จุดเดนที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรในปจจุบันคือการมุงกาวสูความเปน ผูนํา
ทางดานการผลิตทรัพยากรมนุษยรองรับศตวรรษท่ี 21  ดวยการสรางดุลภาพทางการศึกษาในเชิงปริมาณ
และในเชิงคุณภาพ  การเนนทําใหระบบการศึกษาอํานวยใหนักเรียนทุกคนคนพบปฏิภาณความสามารถ
ของตนเอง กาวสูศักยภาพเต็มข้ันของตน และเกิดเปนความหลงใหลฝกใฝในการเรียนรู  ซึ่งฝงตัวไปตลอด             
ชั่วชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ดวยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไวกับหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู  ควบคูกับความรับผิดชอบและสายสัมพันธอันแข็งแกรงตอครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ การใช
การศึกษาในการสงเสริมความเขาใจอันดีในชาติตลอดจนความตระหนักและความภาคภูมิใจในการเปนคน
สิงคโปร  ไมวาจะเปนเชื้อชาติใด  ดวยการนําหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับประเทศชาติ (national  education) 

ซึ่งสอดประสานกับการกําหนดคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับชั้นเพ่ือปูทางสูการเปนผูมี
ศักยภาพในการเปนผูนําบนแนวทางของการศึกษาที่มีความยืดหยุน (flexible) และหลากหลาย (diverse) 

มากขึ้น ซึ่งมุงใหนักเรียนมีทางเลือก (choice)  มากข้ึนและมีความเปนเจาของ (ownership) กระบวนการ

                                                 
123 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด  
ภาพพิมพ. 2549),45-46. 
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เรียนรูของตนเองมากขึ้น มีฐานกวาง (broad-based education) มากขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนอยางเปนองค
รวม (holistic) ทั้งในและนอกชั้นเรียน 124 
 

บรูไน ดารุสซาลาม 
 

 ในบรรดาประเทศกลุมอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ บรูไนจัดเปนประเทศท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะที่นาสนใจ ไมวาจะเปนขนาดเล็กที่สุดในแงพ้ืนที่คือ 5,765 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรนอย
ที่สุด ประมาณ  372,361 คน (ขอมูลจาก The World Fact Book ป 2005) แตกลับมีความมั่งคั่ง
มหาศาล  อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณของนํ้ามันและกาซธรรมชาติ โดยมีปริมาณน้ํามันสํารองถึง 
1.255 พันลานบารเรล (ป 2002) และมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองประมาณ 315 พันลานลูกบาศก
เมตร (ป 2002) อันทําใหรายไดหลักของประเทศข้ึนกับทรัพยากรท้ังสองประเภทดังกลาว สงผลใหระดับ  

GDP อยูที่ 6.842 พันลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งเฉลี่ยแลวประชากรมีรายไดตอหัว (GDP–percapita) 

ประมาณ 23,600 เหรียญสหรัฐ (ป 2003) และลาสุดมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับรอยละ 

3.2 (ป 2003) บรูไนมีนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนสรางความมั่งคั่งโดยอาศัยรายไดจากน้ํามันเขาไปลงทุน
ในตางประเทศหรือไมก็รวมทุนกับตางประเทศ ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจของบรูไนมีลักษณะตลาดเสรีภายใต
การกํากับดูแลของรัฐ นอกเหนือไปจากน้ีในดานการเมืองบรูไนยังเปนประเทศเดียวที่อยูภายใตระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยอยางเต็มรูปแบบ (absolute monarchy) ขององคสุลตาน ฮัซซัน บุลกียะห 
(Sultan Hassanal Bolkiah) ซึ่งมีแนวทางการบริหารประเทศที่ยึดหลักไตรลักษณคือ พระมหากษัตริย 
(monarchy) เชื้อชาติมาเลย (malay) และมุสลิม (muslim)  โดยองคสุลตานทรงดํารงตําแหนงทั้งประมุข
ของประเทศและนายกรัฐมนตรี สวนในดานสังคมและวัฒนธรรม บรูไนจัดเปนประเทศที่มีนโยบายในลักษณะ
รัฐสวัสดิการ โดยรัฐจะเขามาดูแลและใหหลักประกันดานการศึกษา  การรักษาพยาบาลและที่สําคัญไมมีการ
เก็บภาษีเงินไดจากประชาชนแตอยางใด 
 

สภาพการศึกษาโดยท่ัวไป 

 1. พัฒนาการศึกษาในภาพรวม (The Development of Education) 

 การศึกษาอยางเปนทางการของบรูไนเร่ิมตนในป 1912  ดวยการเปดโรงเรียนภาษาพ้ืนเมืองมาเลย
ในเมืองหลวงคือกรุงบันดาเสรีเบกาวัน และตอมาในป 1918 โรงเรียนลักษณะอยางเดียวกันก็ทําการเปด
ในเมือง  Muara , Belait และ Tulong แตทั้งนี้การเรียนการสอนในโรงเรียนภาษาพ้ืนเมืองมาเลย
ดังกลาวมีขอจํากัดคือ รับเฉพาะเด็กนักเรียนชาย อายุระหวาง 7 -14 ปซึ่งรายวิชาที่เปดสอนประกอบดวย 

                                                 
124 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1. (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),65. 
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คณิตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สุขศึกษา วาดเขียน กายวิภาค  รวมตลอดถึงวิชาการจัดสวนและการ
จักสาน  ก็ถูกบรรจุในการเรียนการสอนดวยสําหรับในชุมชนชาวจีน  ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนของพวกเขาเองใน
ป 1916 และตอมาในป 1931 ถือเปนครั้งแรกที่มีการจัดตั้งโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน
เมือง Serial และเพ่ือเปนการกระตุนใหผูปกครองสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาเลาเรียน  ทําให
จําเปนตองมีการศึกษาภาคบังคับในป 1929 ตามมา ผลที่ตามมาคือ ในชวงการเกิดสงครามภายใน
ดินแดนป 1941 จํานวนโรงเรียนในบรูไนไดเพ่ิมเปน 32 โรงเรียน (ประกอบดวยโรงเรียนภาษามาเลย  
24  โรงเรียน โรงเรียนเอกชนภาคภาษาอังกฤษ 3  โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนภาษาจีน 5  โรงเรียน  
โดยมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 1,746 คน (เปนนักเรียนหญิง  312  คน)  

 ตอมาภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ยุติลงบรูไนไดมีการปรับปรุงฟนฟูและเปลี่ยนแปลง
ประเทศในดานตาง ๆ  มากขึ้นซ่ึงรวมถึงดานการศึกษาของประเทศ  โดยในป 1951 โรงเรียนรัฐภาค
ภาษาอังกฤษในเขตเมืองไดจัดตั้งมากขึ้นอยางเห็นไดชัดและอาจกลาวไดวาบรูไนใชเวลา  3 ปเปนอยาง
นอยท่ีสามารถจัดตั้งโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นมา   สวนโรงเรียนภาคภาษา
มาเลยระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดตั้งขึ้นในป 1966  อยางไรก็ดีในชวงป 1954 รัฐบาลบรูไนภายใตพระราช
อํานาจขององคสุลตานไดจัดทําแผนพัฒนาประเทศ  5  ป  ซึ่งมีรายละเอียดที่มุงเนนสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ จนเปนที่มาของการจัดตั้งกระทรวงการศึกษาของประเทศในเวลา
ตอมาโรงเรียนที่จัดตั้งใหมจะถูกกําหนดเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาท่ีวางไว มีจํานวนครูที่ไดรับการ
ฝกหัดเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีการจางชาวตางชาติมาสอนในโรงเรียนดวยซึ่งตอมาในป 1959 แผนพัฒนา
การศึกษาไดเสร็จสมบูรณมีจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนในโรงเรียนรัฐบาลถึง 15,006  คนแตมีนักเรียน
หญิงเพียงรอยละ 30 แบงเปนโรงเรียนภาคภาษามาเลยในระดับประถมศึกษา 52 โรงเรียนและโรงเรียน
ภาคภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน กระทั่งในป 1984 ไดกําหนดนโยบายการศึกษาแบบ  
2  ภาษา (dwibahasa) เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะทั้งภาษามาเลยและภาษาอังกฤษและในปถัดมา  ระบบ
การศึกษาแหงชาติก็ใชทั้งภาษามาเลยและภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสําคัญที่สุดคือ 

ประชาชนและผูที่พํานักอาศัยอยูในประเทศบรูไนอยางถาวรสามารถเขาศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน
ระดับประถมของรัฐโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจะเห็นไดวาอัตราการอานออกเขียนได 
(literacy) เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 69  ในป 1971  เปนรอยละ 92.5 ในป  2001125 
 

ระบบการศึกษา บรูไน ดารุสซาลาม   

          ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม  ไมมีการศึกษาภาคบังคับ  แตการศึกษาเปนสากลและจัดใหฟรี
สําหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาแบงออกเปนระดับกอนประถมศึกษา 1 ป ระดับประถมศึกษา 6 ป 

                                                 
125 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , 2549),44. 
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ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ป ซึ่งแบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3  ป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2-3  ป  
และระดับเตรียมอุดมศึกษา  2  ป และระดับมหาวิทยาลัย  3-4 ป 

ระดับกอนประถมศึกษา เด็กทุกคนตองเขาศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา 1 ป  เม่ืออายุ  5  ป  
หลังจากนั้นจึงเขาศึกษาในระดับประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา  แบงออกเปนสองระดับคือ ระดับประถมตน  3  ป และประถมปลาย  2-3  ป 
หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  6  ป นักเรียนจะตองเขารับการทดสอบขอสอบกลาง (PCE : 

Primary Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับนี้มีจุดประสงคเพ่ือปูพื้นฐานดานการเขียน  
การอานและการคํานวณใหแกนักเรียน  เพ่ือจะไดนําความรูเหลานี้ไปใชในการพัฒนาตนเอง  

ระดับมัธยมศึกษา  การศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมใชเวลา  7-8  ป (มัธยมศึกษา 5 และเตรียม
อุดมศึกษา  2  ป)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีระยะเวลา  3  ป  หลังมัธยมศึกษาตอนตนแลวนักเรียนจะตอง
ทดสอบ BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเลือกเรียนวิชาดานชางและเทคนิคพ้ืนฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลา 2-3 ป นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลปสายวิทยหรือ
สายอาชีพ  ตามแตผลการสอบ  BJCE  หลักจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว (ระดับ 5) เด็ก
ตองสอบขอสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “O” level หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับ  6  เด็กตองสอบขอสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : 

BCGCE “A” level  แลวจึงจะมีสิทธิ์เรียนตอระดับเตรียมอุดมศึกษา  

ระดับเตรียมอุดมศึกษา มีระยะเวลา 2 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีจะจัดใหกับเด็กที่มีผล
การศึกษาดีมีศักยภาพในการศึกษาตอไดหรือศึกษาในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศซึ่งมีทั้ง
มหาวิทยาลัย  สถาบันอาชีวะและเทคนิคตางๆ วิทยาลัยตางๆ  

โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการชวยแบงเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐบาลโดยโรงเรียน
เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการมี 5 ประเภท ไดแก โรงเรียนภาคบังคับตามปกติ (ตั้งแต
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร โรงเรียนสอนดนตรี  
โรงเรียนสอนตัดเสื้อ 

กรมการศึกษาดานเทคนิค (Department of Technical Education–DTE) เปนผูรับผิดชอบดูแล
การจัดการศึกษาและการฝกหัดดานอาชีวะและเทคนิค (Technical and Vocational Education and 

Training) และโปรแกรมเก่ียวกับการศึกษาตอ (Continuing Education-CE) 

ระบบการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2528 กําหนดใหใชภาษาอังกฤษและภาษามาเลยในการสอน
ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปที่ 3 ครูจะสอนทุกวิชาดวยภาษามาเลย ยกเวนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งใชภาษาอังกฤษในการสอนสําหรับระดับประถมศึกษาปที่  4  ขึ้นไป โรงเรียนจะใชทั้งภาษามาเลยและ
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ภาษาอังกฤษในการสอนโดยภาษามาเลยใชสําหรับสอนวิชาเกี่ยวกับมาเลย ความรูเกี่ยวกับศาสนา
อิสลาม พลศึกษา ศิลปะและการชางและวิชาหนาที่พลเมือง สวนภาษาอังกฤษใชในการสอนวิชา
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรและภาษาอังกฤษ  เปนตน 126 

 

นโยบาย/จุดเนนดานการศึกษา  

 กระทรวงศึกษาธิการบรูไน  ดารุสซาลาม  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร  2007 – 2012  และการ
จัดทําวิสัยทัศนดานการศึกษาของบรูไน  ดารุสซาลาม 2035  โดยไดใหความสําคัญตอการสรางสังคมบน
พ้ืนฐานแหงทักษะและความรอบรูภายใตระบบการศึกษา “world class education system” ที่
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยใหการศึกษาเปนหนึ่งใน 8 ยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศ  พรอมทั้ง
ไดใชเงินกองทุนพัฒนาในการลงทุนการศึกษาในอัตรารอยละ 8.7 รวมทั้งการพัฒนาดานโครงสราง  ICT 

ระบบการศึกษาของบรูไน  ดารุสซาลาม  มุงตอบสนองความตองการของศตวรรษที่  21 โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนสาขาวิชาการตาง ๆ  ในระดับอุดมศึกษาที่มีเปาหมายในการสรางสรรค
สันติภาพและความรุงเรืองของชาติ  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาแหงชาติของบรูไน ดารุสซาลามเนนใน
เรื่องตางๆ ดังนี้  

 - การลงทุนทางการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  

 - การนําแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาชาติมาใชในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ  

 - การพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา  อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 - การสงเสริมสมรรถนะในการใช ICT สําหรับผูเรียน ครู  บุคลากรการศึกษารวมท้ังการ 
บูรณาการเร่ือง  ICT  ในหลักสูตรของโรงเรียน  

 - การดําเนินโครงการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และเปดโอกาสใหสามารถศึกษาตอได
ในระดับอุดมศึกษา 
 - การสงเสริมการวิจัย  การพัฒนาและนวัตกรรม  ทั้งจากงบประมาณภาครัฐ  เอกชนและ
ความรวมมือกับตางประเทศ  

 - การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 - การพัฒนาการจัดการของสถาบันการศึกษา 
นอกจากน้ี บรูไน  ดารุสซาลาม  ยังใหความสําคัญตอการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

                                                 
126 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-

บรูไนดารุสซาลาม, เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก  
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=599&catid=

50&Itemid=204. 
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 - การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
 - การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคมในปจจุบัน
และอนาคต  

 - การพัฒนาโรงเรียน เชน  การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการจัดการเรียน  การสอน เชน การ
ใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสมัยใหมในชั้นเรียน  

 - การพัฒนาผูนํานักเรียน  
 

นโยบายการศึกษา (Education on Policy) 

 1. ดําเนินการใหระบบการศึกษาแหงชาติ  มุงใหความสําคัญตอการใชภาษามาเลยเปนภาษา
ทางการประจําชาติ ควบคูไปกับการใชภาษาสําคัญอ่ืนๆ เชนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเปนภาษาที่สอง 
 2. จัดการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคนเปนระยะเวลา 12 ป  โดยแบงเปนการศึกษาระดับประถม 

(primary education)  7  ป (รวมกอนวัยเรียนดวย 1 ป) ระดับมัธยมตน (lower secondary) 3 ปและ
ระดับมัธยมปลาย (upper education) หรือในสายอาชีวะ (vocational / technical  education) อีก  2  ป 
 3. จัดหาหลักสูตรบูรณาการ เชน เดียวกับการทดสอบรวมใหเปนรูปแบบเดียวกันและมีความ
เหมาะสมตอระดับการศึกษาและความตองการพิเศษในทุกโรงเรียน 

 4. จัดการศึกษาศาสนาอิสลามในหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลัก                
Ahli  Sunnah Wal-Jamaah 

 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารทางการศึกษา เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับความรู
และความชํานาญตามความจําเปนอยางตอเนื่องในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงของการจางงาน 

 6. พัฒนาตนเองและจัดหาโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายผานกิจกรรมและหลักสูตรรวม
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาแหงชาติ 
 7. สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (higher education) ดวยคุณวุฒิและประสบการณที่
เหมาะสม 

 8. จัดหาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ  ทางการศึกษาใหดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ่ือเติมเต็ม 

ความตองการแหงชาติ 
 

แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
1. วิสัยทัศน (vision)  สรางความสามารถหลายดานใหกับชาวบรูไนเชื้อชาติตาง ๆ เพ่ือนํามา

ซึ่งความสมานฉันทและความสงบสุขในการดําเนินชีวิตบนโลกนี้และโลกหนา (arkhairat) 

 2. ปรัชญา (philosophy) ปรัชญาการศึกษาของบรูไนอยูบนหลักไตรลักษณ 3 ประการคือ 

เชื้อชาติมาเลย ศาสนาอิสลามและพระมหากษัตริย  โดยเฉพาะอยางยิ่งยึดตามหลักคัมภีรอัลกุรอาน 
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(holy quran) หะดิษ (hadith) และหลักเหตุผล (aqli) เพราะจะนํามาซ่ึงการพัฒนาบุคคลใหเกิด
ศักยภาพเต็มเปยม  รวมทั้งกอใหเกิดความรู  ความเชี่ยวชาญ  ความศรัทธา ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย
และบุคลิกลักษณะที่เปนเลิศอันจะเปนพื้นฐานในการนําไปสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติ 
 3. ภารกิจ (mission) กระทรวงการศึกษา (ministry of education) เปนหนวยงานที่มีภารกิจใน
การจัดการศึกษา ใหกับชาวบรูไน  โดยดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  ความเปนเอกภาพ  ความสมดุลของ
ระบบการศึกษาเพ่ือใหชาวบรูไนเช้ือชาติตาง ๆ  ไดรับการศึกษาโดยถวนหนาอันจะเปนการพัฒนาอยาง
ครอบคลุมสมบูรณท่ีสุด 

 4. โครงสราง/องคกรที่รับผิดชอบ (organization  structure) กระทรวงการศึกษา (ministry of 

education) ถือเปนองคกรหลักในการกํากับดูแลการศึกษาในภาพรวมของบรูไนทั้งประเทศในแงนโยบาย  

มีรัฐมนตรีวาการ (minister) เปนผูบริหารสูงสุดและมีรัฐมนตรีชวย (deputy  minister) เปนผูบริหารรวม 

รวมทั้งมีปลัดกระทรวง (permanent  secretary) ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจํา
และมีรองปลัดกระทรวง (deputy  permanent  secretary)  3  คนเปนผูชวยโดยมีหนวยงานที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงการศึกษาโดยตรง 127 

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

 เวียดนามมีพ้ืนที่ทั้งส้ิน 331,700 ตารางกิโลเมตร  แบงการปกครองออกเปน 61 จังหวัดมี
ประชากรประกอบดวยชนเชื้อชาติตางๆ  54  กลุม  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  คริสตคาทอลิก 
คาวไดและหัวฮาว  เวียดนามเปนประเทศที่มีประชากรอยูกันอยางหนาแนน  ผานการทําสงครามภายใน              
ประเทศอยูนาน  ความสูญเสียจากสงคราม การสูญเสียความสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพโซเวียตและ
ความแข็งตัวของระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมอยูที่ศูนยกลาง ทําใหเวียดนามตองใชเวลานานในการฟนตัว
และเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมเขมงวด  มาเปนระบบตลาดความกาวหนา ทางเศรษฐกิจเริ่ม
เห็นไดในระหวางป  1986-1997  การเติบโตทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 9 ในชวงป  1993-1997 ตั้งแตป  2001  
รัฐบาลเวียดนามทุมความพยายามอยางจริงจังที่จะปฎิรูประบบเศรษฐกิจ  สงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการ
สงออก  เปดเสรีและนําประเทศเขารวมกับระบบนานาชาติแตก็มีอุปสรรคมากมายจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ การเขาเปนภาคีของการคาเสรีกับ ASEAN และการริเริ่มการคาแบบทวิภาคีกับ
สหรัฐอเมริกาเปนประโยชนอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของเวียดนาม  การสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่ิมสูงขึ้น
อยางมากในป  2002 และ 2003  ในขณะนี้เวียดนามกําลังพยายามดําเนินการเขาเปนสมาชิกของ WTO ใน

                                                 
127 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),28. 
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ป 2004 ประมาณการณวาเวียดนามมีปริมาณแรงงาน  42.98  ลานคน รอยละ 63 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และอีกรอยละ 37 ประกอบอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมและการบริการ อัตราการวางงานรอยละ 1.9 ประมาณ
ประชากรของเวียดนามในป  2005  คิดเปน  83, 535, 576  คน อัตราการเพ่ิมของประชากรรอยละ  
1.04  โดยประมาณ  เวียดนามประกอบดวยชนเชื้อชาติตางดังนี้  ชาวเวียดนาม  รอยละ 85-90  นอกนั้น
เปนชาวจีน  มง  ไทย  เขมร  จามและชาวเขา  
 

สภาพการศึกษาโดยท่ัวไป 

 ในป 1997 เวียดนามมีจํานวนนักเรียน  22  ลานคนทั่วประเทศ  ประชาชนเวียดนามมีอัตรา
การอานออกเขียนไดอยูในระดับสูง  ถึงรอยละ  92 ของจํานวนประชากร   
 

พัฒนาการทางการศึกษาในภาพรวม 

 การศึกษาเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งของสังคมชาวเวียดนาม เปนกิจกรรมที่ไดรับการยกยอง
และเปนสิ่งทําสําคัญอันดับแรกของการเขารับราชการและการมีอาชีพที่มีเกียรติ  ในยุคที่เวียดนามอยูภายใต
การปกครองของฝรั่งเศส  เฉพาะเด็กในกลุมผูนําชาวเวียดนามเทานั้นที่จะสามารถเขาเรียนในโรงเรียนของ
รัฐซึ่งอยูภายในตัวเมือง ดวยเหตุนี้จึงมีการตั้งโรงเรียนของเอกชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศอีกจํานวนหนึ่ง  
แตคนยากจนบางคนเทานั้นที่จะสามารถสงลูกไปเขาเรียนได  อัตราการรูหนังสือในยุคนั้นจึงอยูในระดับ
ต่ํามาก  จนกระทั่งในป  1945  โฮจิมินหบุกเบิกใหมีการศึกษาในระดับรากหญาในพ้ืนที่ที่กองกําลังของ
เขาสามารถควบคุมได  เมื่อสงครามกับฝรั่งเศสสิ้นสุดลง  โรงเรียนเอกชนในตอนเหนือของประเทศจึงได
ถูกรวมเขาเปนโรงเรียนของรัฐ  ซึ่งวิธีการน้ีถูกนํามาปฏิบัติตอมาอีกถึง 30 ป  กระนั้นก็ตามยังมีความ
แตกตางอยางมากในการเขาถึงการศึกษาของประชากรในพ้ืนที่ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในเขต
ภูเขาจะมีการเขาโรงเรียนในสัดสวนนอยกวาสวนอ่ืน ๆ ของประเทศ  ในป 1997 มีนักเรียนชาวเวียดนาม
ถึง  22  ลานคนและมีครูอาจารยประมาณ  500,000  คน  พรรคคอมมิวนิสตและรัฐบาลเองก็ใหความ
สนใจเปนพิเศษตอการศึกษาในปณิธานของการประชุมวาระที่  2 ของคณะกรรมการกลางพรรคในการ
ประชุมสมัยที่ 8 กลาวถึงการศึกษาวาพรรคคอมมิวนิสตถือวาการศึกษาและการพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศ  งบประมาณดานการศึกษาก็ไดรับการ
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  สัดสวนของงบประมาณดานการศึกษาสูง
ถึงรอยละ 15 ของงบประมาณในป  2000 128 

 

 
 

                                                 
128 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),47-53. 
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ระบบการศึกษา  
 ปจจุบันเวียดนามแบงลักษณะของการจัดการศึกษาไว  5  ลักษณะคือ   

 1. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (pre-school  education) ประกอบดวยการเล้ียงดูเด็ก 
สําหรับเด็กอายุ  6  เดือน ถึง  3  ปและอนุบาลสําหรับเด็กอายุ  3-5  ป   

 2. การศึกษาสามัญ (5 - 4 – 3)  

  -  ระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ  5  ป  ชั้น 1-5   

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คือชั้น  6-9  

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือชั้น  10-12  

 3.  การศึกษาดานเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  
 4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนระดับอนุปริญญา (associate  degree) และระดับ
ปริญญา  

 5. การศึกษาตอเนื่อง เปนการศึกษาสําหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสาย
สามัญและสายอาชีพ  

 การศึกษาสามัญ 12 ป (general  education) ของเวียดนามนั้นเวียดนามมีวัตถุประสงคที่จะให
ประชาชนไดมีวิญญาณในความเปนสังคมนิยม  มีเอกลักษณประจําชาติและมีความสามารถในดานอาชีพ 129 

 เปาหมายของการศึกษาคือการครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเวียดนามมีคุณธรรม
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีและซื่อสัตยตอความเปนอิสระของชาติและสังคมนิยมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
และความสามารถในการสรางและการปองกันประเทศ  เปาหมายท่ีกําหนดไวสําหรับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามีทั้งหมดตลอดการพัฒนาของนักเรียนดานคุณธรรม  รางกาย  ศิลปะและทักษะพ้ืนฐาน  
เพ่ือใหสามารถเตรียมการศึกษาเพ่ิมเติมหรือเปนพลเมืองที่รับผิดชอบอยางเต็มที่รวมกับการสรางประเทศ 

 มีวัตถุประสงคเฉพาะออกแบบมาสําหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในแตละพ้ืนฐาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  เพ่ิมความแข็งแกรงและชวยเพ่ิมความสําเร็จของนักเรียนที่ไ ดรับจาก
การศึกษาท่ีต่ํากวาการพัฒนาความรูพ้ืนฐานของพวกเขาและแนะนําความรูดานเทคนิคและอาชีวศึกษา
เพ่ือใหพวกเขาสามารถทําตามการศึกษาในอนาคตของพวกเขาที่โรงเรียนมัธยม  วิทยาลัยการอาชีพหรือ
ไปทํางาน  การพัฒนาความรูของนักเรียนหลังจากศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการวางแนวสาย
อาชีพเพ่ือที่หลังจบการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเขารวมหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยการอาชีพหรือสามารถไปสมัครงานไดโดยตรง   
                                                 

129 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-
เวียดนาม, เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก  
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=391&cati

d=61&Itemid=193. 
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 ระบบการศึกษาเปนแบบ 5-4-3 กลาวคือประถมศึกษา 5 ป มัธยมตน  4 ปและมัธยมปลาย  
3  ประดับอุดมศึกษาอาจใชเวลา  2-6 ป  อัตราการรูหนังสือรอยละ 92 ในสวนของผูไมรูหนังสืออีกรอยละ  
8  นั้น  แบงเปนผูที่อยูในพ้ืนที่หางไกลรอยละ 80  และเปนหญิงรอยละ 60 ในป 1989  ไดริเริ่มมีการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีเรียกวา “Doi Moi” ซึ่งเปนการเปดเสรีใหเอกชนเขามามีสวนรวมได
ในทุกภาคสวนของการพัฒนา  หลังจากการปฏิรูป “Doi Moi” การศึกษาไดรับผลกระทบอยางสําคัญ  
กลาวคือประการแรกการใชจายของรัฐบาลในดานการศึกษาเพ่ิมขึ้นทั้งในปริมาณและโดยสัดสวนของ
งบประมาณตลอดทศวรรษ 1990  ประการท่ีสองมีการยกเลิกกฎระเบียบที่ควบคุมบทบาทของเอกชนใน
ดานการศึกษา  สงเสริมใหเอกชนเขามาจัดการศึกษาแบบก่ึงรัฐและการศึกษาโดยประชาชน  ทําใหเกิด
สถานศึกษาของเอกชนเพ่ิมขึ้น  สถานศึกษาโดยเอกชนเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางมากโดยเฉพาะในระดับอนุบาล  
สถานฝกวิชาชีพและระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเหลานี้มีรายไดจากคาเลาเรียนของนักเรียน
โดยตรง  ประการท่ีสามไดมีการปรับนโยบายท่ีอนุญาตใหสถานศึกษาเอกชนสามารถเก็บคาเลาเรียนได
เองแมจะอยูในการควบคุมอยางเขมงวดโดยรัฐแตสถานศึกษาเอกชนสามารถเรียกเก็บคาบริการอ่ืน ๆ ไดดวย 
 ระบบการอุดมศึกษาในเวียดนามคลายคลึงกับระบบของอดีตประเทศโซเวียตรัสเซีย  
ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางเปนจํานวนมากในหลากหลายสาขาความรูไมคอยมีการเชื่อมโยง
ระหวางการวิจัยกับการเรียนการสอน  ระบบน้ีเปนผลมาจากยุคที่การศึกษายังถูกควบคุมโดยสวนกลาง  
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะถูกแบงออกตามภาคสวนตางๆ ของระบบเศรษฐกิจโดยมีสถาบันเฉพาะทางท่ี
หลากหลายตางๆ ขึ้นตรงตอกระทรวงท่ีรับผิดชอบและเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับมอบหมาย
ใหทํางาน  จึงเปนระบบท่ีรับประกันการจางงานแตระบบนี้ถูกยกเลิกไปเพ่ือปรับใหตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาในตนทศวรรษ 1990  มี
สถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นมากมายจาก 120 แหงในตนทศวรรษเปน  157 แหงในป 1998 ทั้ง ๆ ที่มีไดมี
การรวมสถานศึกษาหลาย ๆ แหงเขาไวดวยกันใหเปนสถาบันแบบสหสาขาวิชา 
 มหาวิทยาลัยในเวียดนามแบงออกเปน 3 ประเภท  สองประเภทแรกเปนการเรียนการสอน
แบบปดคือ  มีการเขาหองเรียนตามปกติ ประกอบดวย1) มหาวิทยาลัยที่เนนวิชาเฉพาะเชนเศรษฐศาสตร  
ศิลปะ วิศวกรรมและกฎหมาย 2) มหาวิทยาลัยแบบสหสาขาวิชา เปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม 5 แหงซ่ึง
เปนทั้งมหาวิทยาลัยระดับชาติและระดับทองถิ่น  สวนมหาวิทยาลัยซึ่งเพ่ิงเปดใหมในเวียดนามเปน
มหาวิทยาลัยเปดท้ังท่ีฮานอยและโฮจิมินห  หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยเปดไดเพียง 1 ป ในป 1995  มีจํานวน
นักศึกษาถึง 52,583 คน คิดเปนสัดสวน 1 ใน 7 ของนักศึกษาเวียดนามทั้งหมดในป 1998  มีสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา 157  แหง  78 แหงสอนในระดับปริญญาตรี (10 แหงเปนมหาวิทยาลัยเอกชน) จํานวนนี้
รวมถึง 69 วิทยาลัย (ยกเวนวิทยาลัยในกํากับของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการตางประเทศ) 
วิทยาลัยประกอบดวยวิทยาลัยครู 45 แหง  นอกนั้นเปนวิทยาลัยสายอาชีวะ เชน  เกษตร  ศิลปะ  การธนาคาร 
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แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเวียดนามไดรับเอาโครงการ Education for All หรือการศึกษา
เพ่ือคนทั่วไป  ซึ่งเปนการมติของการประชุมนานาชาติที่กรุงดาการในเดือนเมษายน 2000  ดวยความ
รวมมือกับ UNESCO ซึ่งจะใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค  เวียดนามไดเริ่มวางแผนแหงชาติเพ่ือ
การศึกษาของคนท่ัวไประหวางป  2003-2015  กลไกสถาบัน/โครงสรางองคกรเวียดนามไดจัดการ
ปฏิรูปโครงสรางของหนวยงานทางการศึกษามาต้ังแตป 1987 ในปจจุบันกระทรวงท่ีรับผิดชอบดู
การศึกษาแหงชาติคือ  กระทรวงการศึกษาและการอบรม (Ministry of Education and Training : 

MOET) ซึ่งแบงออกเปนกรมตาง ๆ มากมาย  
 ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวง MOET คือการกํากับดูแลและวางแผนระบบการศึกษาของ
เวียดนาม  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและจัดหาอุปกรณการศึกษา นอกจากน้ีกระทรวง MOET ยังตอง
รวมมือกับสํานักงานรัฐบาล (the office of the government) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสํานักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลังและกระทรวงการวางแผนและการลงทุนในการวางแผนการศึกษาในภาพกวางซึ่งตอง
สอดคลองกับงบประมาณนาสังเกตวาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาสายอาชีพ (ยกเวนในมหาวิทยาลัย) 
รัฐบาลทองถ่ินตองมีความรับผิดชอบกํากับดูแลในระดับใกลเคียงกับหนาที่ของรัฐบาลกลาง  แตเนื่องจากยัง
ขาดระบบกฎหมายรองรับ  ทําใหสถาบันการศึกษาเหลานั้นตองพ่ึงพิงตอ MOET ซึ่งทําใหสถาบันการศึกษา
เหลาน้ันไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่น   อีกประการหนึ่งคือขณะน้ี
เวียดนามมีสถานศึกษาเอกชนเพ่ิมข้ึนมากแตกระทรวง MOET  ไมใชหนวยงานที่จะสามารถกํากับดูแล
มาตรฐานของสถาบันการศึกษาเอกชนซ่ึงเปนจุดที่กระทรวง MOET กําลังพิจารณาปรับปรุงแกไข 130 
 

จุดเดน 

 เวียดนามไดมีความพยายามจัดการศึกษาเพ่ือคนทั่วไป (Education  for  All) โดยเฉพาะ 
กับผูดอยโอกาสเชน  ชาวเขาที่อยูหางไกล โดยใหสิทธิพิเศษแกคนเหลานี้ เชน ใหทุนการศึกษาและใช
เกณฑการพิจารณารับเขาที่ต่ํากวาชาวเมืองเพ่ือใหไดเขามาศึกษาในเมือง   ซึ่งมีโอกาสทางการศึกษา
ดีกวาอยางไรก็ตามผลของการปฏิรูปการศึกษาจะดีหรือไมตองแลวแตการมองของแตละคนเพราะการ
ปลอยใหมีการจัดการศึกษาของเอกชนมากขึ้นหรืออนุญาตใหมีการเก็บคาเลาเรี ยนเปนการชวยให
การศึกษาโดยรวมไดรับการพัฒนาแมวาอาจกอใหเกิดความเหล่ือมล้ําในการศึกษามากขึ้น 131 

 
 

                                                 
130 Colin Brock. Education in South-East Asia (Publishing Bloomsbury 

Academic, 2013),23-24. 
131 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),82. 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาว  เปนประเทศที่ตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ํา
โขง  มีเนื้อที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสวนใหญเปนภูเขาและท่ีราบสูงมีระบบการเมืองแบบ
สังคมนิยม มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Lao People’s Revolutionary 

Party: LPRP) ประเภทของรัฐบาลเปนรัฐบาลเดี่ยว  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนมีนอย  สปป.ลาว 
มีประชากรท้ังหมด  6.22 ลานคน ถึงแมวาลาวเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธสูงถึง  47 

ชาติพันธแตประชาชนลาวทั้งประเทศพูดและเขียนภาษาเดียวกันคือ ภาษาลาว ภาษาอ่ืนที่ใชในประเทศ
ไดแก ฝรั่งเศส  อังกฤษ จีน ไทยและเวียดนามทั้งนี้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  เปนภาษาที่ใชในการ
ติดตอระหวางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการคา  ประชาชนประมาณรอยละ 90 นับถือศาสนา
พุทธนิกายเถรวาท  ซึ่งเปนศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะตอการดํารงชีวิตของประชาชนลาวและมีอิทธิพลที่
แข็งแกรงในสังคมลาว 
 จากรายไดตอหัวที่ประมาณ 400 เหรียญสหรัฐในป 2540  สปป.ลาว จัดอยูในกลุมประเทศ
ดอยพัฒนาโดยมีประชากรเกือบคร่ึงหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะความยากจน  ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ในปจจุบันประมาณ 9 พันลานเหรียญสหรัฐ ดวยอัตรา
การขยายตัวที่ยังคงต่ํากวาเปาหมายคือ ประมาณรอยละ 6 ดวยอัตราคาจางแรงงานต่ํา อัตราการรู
หนังสือของประชากรเฉลี่ยประมาณรอยละ 57 และขาดแคลนแรงงานฝมือ ดัชนีทางสังคมตางๆ  ยังคงอยูใน
ระดับต่ํา  เห็นไดจากการมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเพียง 51 ป  มีอัตราเจริญพันธุโดยรวม  6.7 ตอสตรีแตละ
คนและอัตราการเติบโตทางประชากรลดลงเหลือรอยละ 2.4   

 นับตั้งแตที่ไดสถาปนาเปนประเทศเอกราชในป 2518 สปป.ลาวใหความสําคัญกับการศึกษา
เรื่อยมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการประถมศึกษา  เทคนิคศึกษาและการรูหนังสือของประชาชนท่ีมีอายุ 14-

15 ป แนวทางดังกลาวยังสานตอแมเม่ือ สปป.ลาว ไดเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศ  จากระบบ
ที่มีการวางแผนจากสวนกลางมาเปนการดําเนินนโยบายตลาดเสรี  ในป  2529 ทวาดวยจุดเนนที่แตกตาง          
ไปจากอดีตคือ  เปนการเนนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมุนษยและแกปญหาความยากจนเพ่ือกอใหเกิด
ความเจริญอยางยั่งยืนและพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ซึ่งกําหนดใหการศึกษาเปนความจําเปนทาง
สังคมท่ีจะตองฝกใหประชาชนพัฒนาไปในลักษณะที่สอดรับกับการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจที่อิงกลไก
ตลาดการยกระดับฐานะของประเทศใหพนจากการเปนประเทศดอยพัฒนาโดยรักษาอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลางและคงท่ี  เปนเปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศในชวงตนศตวรรษท่ี  21 132 
 

                                                 
132 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),83-93. 
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ระบบการศึกษา  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) เปนประเทศท่ีอยู
ในวงลอมของ 5 ประเทศคือ เวียดนาม กัมพูชา ไทย  พมาและจีน  เปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล พ้ืนที่
ประเทศท้ังหมด  236,800  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งสวนใหญเปนเขาและที่ราบสูงใชภาษาลาวเปนภาษา
ราชการ  เมืองหลวงชื่อเวียงจันทน (Vientiane) ปกครองในระบบสังคมนิยม  การจัดการศึกษาของลาว
เริ่มดวยการศึกษาในระดับอนุบาลและกอนวัยเรียน  โรงเรียนอนุบาลในประเทศลาวจะมีทั้งโรงเรียนที่เปน
ของรัฐบาลและเอกชน  เปดรับนักเรียนต้ังแตอายุ 3-6  ป ใชเวลาเรียน 3  ป แบงเปนชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อ
จบชั้นอนุบาลแลวจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอไปนับ  ตั้งแตลาวไดเปลี่ยนการปกครองเม่ือป  
ค.ศ.1975 (พ.ศ.2528) เปนตนมา ลาวไดใชระบบการศึกษาเปนแบบ 11 ป คือระบบ  5 :3 :3  ดังนี้  133  
 

ประถมศึกษา  

 ใชเวลาในการศึกษา 5 ป  เด็กจะเร่ิมเขาเรียนเม่ืออายุ  6  ป การศึกษาในระดับนี้คือเปนการศึกษา
ภาคบังคับ  เด็กทุกคนตองจบการศึกษาในระดับนี้แตในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแตเฉพาะ
เด็กในเมืองใหญเทานั้น เนื่องจากลาวมีพ้ืนที่ประเทศกวางขวางและประชากรกระจายกันอยูมัธยมศึกษา 
 - มัธยมศึกษาตอนตน  ใชเวลาในการศึกษา  3  ปและในอนาคตจะใหเด็กไดเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม
มากข้ึน  

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใชเวลาในการศึกษา 3 ป การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ 5 -3 -3 นี้
อยูในความดูแลและรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

อุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูง   
 รวมถึงการศึกษาดานเทคนิค สถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในความดูแลและ
รับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย  กระทรวงศึกษาธิการ  ยกเวนการศึกษาเฉพาะทางซ่ึง
อยูในความดูแลของกระทรวงอ่ืน  โดยเมื่อเด็กจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแลวจะมี
การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเสนอกระทรวงศึกษาธิการใหเด็กไดเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ไดแก สายอาชีพ             
ใชเวลาศึกษา  3  ป ในวิทยาลัยเทคนิคตางๆ เชน ทางดานไฟฟา กอสราง ปาไมเปนตน 134 
 

                                                 
 133 Southeast Asian Ministers of Education Organization. Journal of Southeast 

Asian Education: The Official Journal of SEAMEO., Volume 1, Issue 1. SEAMEO, 2000. 
134 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-

ลาว, เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554.  เขาถึงไดจาก  
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=390&cati

d=61&Itemid=193. 
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แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 ในปจจุบันวิสัยทัศนทางการศึกษาเรียกวา  วิสัยทัศน  พ.ศ. 2563  ทางการศึกษาของ สปป. ลาว  
ซึ่งมีจุดเนน  5 ประเด็นตอไปน้ี  คือ 

 1. การจัดใหมีการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงในระดับประถมศึกษา โดยยังคงทําใหการมีสวน
รวมในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมมากข้ึนตอไป เพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับโอกาสในการสมัครเขา
รับการศึกษาในลักษณะที่สนองตอบตอสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 2. การพยายามขจัดความไมรูหนังสือใหหมดไปอยางสิ้นเชิงในกลุมประชากรเปาหมาย ซึ่งเปนการ
อํานวยใหประชากรท่ีตกอยูในภาวะความยากจนสุทธิไดมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

 3. การขยายการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในลักษณะที่สอดรับกับความจําเปนของ
ตลาดแรงงานสมัยใหมและเอ้ือตอการปรับปรุงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตอภาคการเกษตรใหเพิ่มสูงขึ้น 

 4. การฝกอบรมแรงงานฝมือ  ชางเทคนิค  วิชาชีพและปญญาชนใหมีความสามารถในการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในลักษณะท่ีสนองตอบตอความจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมได 
 5. การยกระดับการศึกษาชาติใหใกลมาตรฐานสากลมากข้ึนเปนลําดับ 

 6. การใหการศึกษาเปนแกนสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใหมีการลงทุนดานการศึกษา
ในสัดสวนที่เหมาะสมวิสัยทัศนดังกลาวมีฐานแนวคิดท่ีวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหพรอมดวยความรู
และความสามารถท่ีเหมาะสมตอการอํานวยใหประเทศกาวพนจากการเปนประเทศดอยพัฒนา  โดย
รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางและคงท่ี เปนวิสัยทัศนทางการศึกษาของ 
สปป.ลาว  ในชวงตนศตวรรษท่ี  21 นี้  ซึ่ง สปป.ลาว เล็งเห็นความจําเปนของทุนมนุษยที่มีทักษะพรอม
ในดานคณิตศาสตร ความสามารถในการอานและสื่อสารดวยลายลักษณอักษร  วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  
ความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูทางอิเลคทรอนิคและสิ่งตีพิมพตางๆ เปนฐานสําคัญสําหรับ
การนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาใชและการสงเสริมใหสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
 ในการผลักดันการพัฒนาทางการศึกษาใหสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจใหมของ
ประเทศตามนโยบายตลาดเสรีนั้น คณะบริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและสภารัฐมนตรี
ไดมีมติใหจัดทํายุทธศาสตรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2530 เปนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมตั้งแต
ป  2530 ถึงป  2543 ครอบคลุมถึงการพัฒนาการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพในทุกระดับ
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  การพัฒนาครู  การลงทุนเพ่ือการศึกษา  ความรวมมือจากตางประเทศและ
การบริหารจัดการทางการศึกษา โดยในระยะแรกนั้นมีการกําหนดทิศทางและแผนดําเนินการถึงป 2533 ซึ่ง
มีลักษณะที่เปนระบบแบบแผนในการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนขั้นตอนมากขึ้น ในการยกระดับการศึกษา
แหงชาติใหสูงขึ้น  ในป 2536 คณะบริหารศูนยกลางพรรค ไดมีมติเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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ของ สปป.ลาว จากการท่ีเล็งเห็นวา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการใหการศึกษา  พัฒนาคนและการ
ใชทรัพยากรมนุษยเพ่ือการผลิต ใหสอดรับกับเปาหมายในการมุงยกระดับความกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยกําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 3 แนวทาง 1) การพัฒนาในแนวทางที่เรียกวาการศึกษา
สําหรับทุกคน (Education  for  All) และใหการศึกษาไดรับความสําคัญในเชิงนโยบายเปนลําดับตนเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและการสรางความ
รวมมือระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียนกับการศึกษาในสังคมและครอบครัวและ 3) การปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษาใหทันสมัยในทุกระดับทั้งสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ทั้งในสวนของภาครัฐและในสวน
ของภาคเอกชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียนในลักษณะที่สอดรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ตอมา ในป 2540 คณะกรรมการวางแผนรัฐแหง สปป.ลาว (State Planning Committee 

of Lao PDR) ไดจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระยะกลาง 2540-2543 ขึ้นเพ่ือเปนกรอบแนวทาง
กวาง ๆ ในการจัดลําดับความสําคัญการดําเนินการตาง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาใหสอดรับกับแนว
ทางการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยมีปรัชญาวา “จะสงเสริมการพัฒนาอยางเปนองครวมและ
บูรณาการซ่ึงครอบคลุมวิธีการตางๆ หลากหลายในลักษณะที่สอดรับกันระหวางภาคสวนตาง ๆ” โครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยกําหนดแนวทางใหภาคการศึกษาเนนความสนใจและแนวทางการปรับปรุงไปที่ 3 

สวนหลักคือ 1) ความสามารถของผูบริหารในทุกระดับ 2) คุณภาพของครูในทุกระดับ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในระดับจังหวัดและ 3) แรงจูงใจจากชุมชนโดยเฉพาะอยางในพ้ืนที่หางไกลความเจริญและในบรรดาชน
กลุมนอยตางๆ  เมื่อยางเขาศตวรรษใหมการปฏิรูปการศึกษายังคงดําเนินตอไปในแนวทางขางตน  สวน
ระบบการศึกษาของ ส.ป.ป.ลาว ยังไมมีการปฏิรูปนักหากแตยังคงเนนในแนวทางที่ผานมาคือเปนระบบ
การศึกษาท่ีประกอบดวย การศึกษากอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  อาชีวศึกษา เทคนิคศึกษาและอุดมศึกษาอาจกลาวไดวาแนวทางหลักในการปฏิรูปการศึกษา
สําหรับศตวรรษใหมของ  สปป.ลาวน้ัน เปนการเนนตามกรอบนโยบายทางการศึกษาชวง 5  ป  ตั้งแต             
ป 2544  ถึง  2548  ซึ่งแบงวัตถุประสงคออกไดเปน 4 สวนหลัก ดังนี้  

 1. การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

  2.การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 3.การปรับปรุงความเชื่อมโยงสวนตาง ๆ  ในระบบการศึกษาใหสอดคลองกัน 

 4. การทําใหการบริหารจัดการและการวางแผนแข็งแกรงมากข้ึน 
 

กลไกสถาบันและโครงสรางองคกร 
 การบริหารจัดการทางการศึกษานั้น  แบงออกเปนการบริหารสวนกลางและสวนทองถิ่นโดย
กระทรวงศึกษาธิการ (ministry of education) ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเม่ือป 2536 มีหนาที่
รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการดานการศึกษาในทุกสวนของประเทศดวยรูปแบบการ
ตัดสินใจและการวางแผนนั้นมักเปลี่ยนแปลงสลับกันไปเนือง ๆ ระหวางการบริหารจัดการจากสวนกลาง
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และการกระจายอํานาจจากสวนกลาง  โดยในระยะหลังนี้เปนการเนนที่การกระจายอํานาจจากสวนกลาง  
ซึ่งยังคงไมชัดเจนนักและจําเปนตองมีการปรับปรุงตอไปดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เปนความรับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับอําเภอในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดตั้งระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการทางการศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร  แบงออกเปน  4  สวน คือ 1) ระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการทางการศึกษา 2) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการดานบุคลากร 3) ระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการดานการกอสรางและ 4) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทางการคลัง ซึ่งในสวน
หลังนี้อยูระหวางการพัฒนา  ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนท่ีจะบูรณาการทั้ง  4  สวนดังกลาวเขา
ดวยกันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางเทคนิคในการวางแผนและการบริหารจัดการตาง ๆ  สําหรับการบริหาร
การศึกษาสวนทองถิ่นแบงออกเปน  2 ระดับคือ  ระดับจังหวัด (แขวง) และระดับอําเภอ (เมือง) 
 

พัฒนาการดานคุณภาพทางการศึกษา 
 1. ความพยายามในการขจัดความไมรูหนังสือมีพัฒนาการดีขึ้นเห็นไดจากอัตราการรูหนังสือ
ของประชากรวัย  15-40 ป  เพ่ิมจากรอยละ  69.2 ตามขอมูลที่ปรากฏในสํามะโนประชากรป  2538  

เปนรอยละ  82 ในป  2541-2542 

 2. อัตราการเรียนซํ้าชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนตนลดต่ําลงเหลือรอยละ 4 ในขณะที่อัตรา
การเรียนซ้ําชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดต่ําลงเหลือรอยละ 2 ในป  2541-2542 

 3. ปญหาการลาออกจากสถานศึกษากลางคันในระดับมัธยมศึกษาลดตํ่าลงจากรอยละ 14 ในป  
2534-2535 เปนรอยละ 12.7  ในป 2541-2542 สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและจากรอยละ 18  เปน
รอยละ 10 สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชวงเวลาเดียวกัน  เมื่อเปรียบเทียบกับการลาออกกลางคัน
ในระดับประถมศึกษาซ่ึงเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  จากรอยละ  11  เปนรอยละ 11.7 ในชวงดังกลาว 
 

การพัฒนาครูและการเรียนการสอน  

 ในระดับอุดมศึกษามีความสอดรับกันมากข้ึนอยางมีจุดเนนและแผนงานจากการปฏิรูป
หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงชาติขึ้นในลักษณะการผนวกรวมสถาบันการสอน
ในระดับสูงตางๆ เขาไวดวยกันและการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ รองรับดวยการจัดตั้งระบบ
สารนิเทศดานการบริหารจัดการทางการศึกษาในการตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 135 

 

 

 
 

                                                 
135 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),78-79. 
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สหภาพพมา 
 

 ประเทศสหภาพพมาเปนประเทศที่มีอาณาบริเวณใหญที่สุดในพ้ืนทวีปประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น  261,228  ตารางไมล  เมืองหลวงไดแก  ยางกุง  ศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมอยูที่เมืองมัณฑะเลย 
 

การเมือง 
 ในวันที่  18  กันยายน 1988 กลุมทหารโดยสภาเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบ (State Law 

and Order Restoration Council : SLORC) ไดเขามาปกครองประเทศแทนระบบการปกครองเดิม 

SLORC ประกาศวาจะรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมโดยสมาชิกสมัชชาแหงชาติ  485  คน  ซึ่งไดรับเลือกขึ้นมา
จากการเลือกต้ังทั่วไปในพฤษภาคม 1990 และในป 1993 ไดมีการประชุมแหงชาติโดยกลุมสมาชิก 
SLORC และผูแทนจากพรรคฝายคานแตการประชุมนี้ถูกเลื่อนออกไปตั้งแตป 1996 จนถึงปจจุบัน  
ตอมาในป 1997 SLORC ไดเปลี่ยนรูปไปเปนสภาเพ่ือการพัฒนาและสันติภาพ (State Peace and 

Development Council : SPDC) SPDC ประกาศวาจะรื้อฟนการประชุมแหงชาติเพ่ือริเริ่มการราง
รัฐธรรมนูญในป  2004 
 

เศรษฐกิจ 

 การเกษตรกรรมเปนภาคการผลิตที่สําคัญของประเทศ  นอกจากนี้พมายังมีทรัพยากร             
ธรรมชาติที่ยังไมไดนํามาใชอีกมากมาย  ตั้งแตป  1988 นโยบายทางเศรษฐกิจไดรับการผอนผันไปทาง
เสรีมากข้ึนจากท่ีเคยเปนระบบที่ควบคุมโดยรัฐที่สวนกลาง  ซึ่งเม่ือระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมีการลงทุน
มากขึ้น  ความตองการในดานทรัพยากรมนุษยก็สูงขึ้น  มีงานท่ีตองการแรงงานมีฝมือซึ่งนําไปสูความ
ตองการท่ีจะมีระบบการศึกษาและอบรมท่ีดีข้ึน 
 

ประชากร 
 ประชากรของประเทศพมาประกอบดวยชนกลุมตาง ๆ ถึง 135 กลุม โดยมีกลุมใหญ ๆ ไดแก 
คะฉิ่น  คะยา  คะหยิ่น  ฉิน บามา  มอญ ยะไขและไทยใหญ  ประชากรทั้งประเทศมีประมาณ  54.3  
ลานคน ในป  2004  รอยละ 26.6  อาศัยอยูในเขตเมือง เปนชายรอยละ 49.6 และหญิงรอยละ 50.4 ประชากร  
ประมาณรอยละ 64.1 มีอาชีพเกษตรกรรมในชวงที่อยูภายใตอาณานิคมของอังกฤษมีชาวอินเดียเขามามี
อิทธิพลอยางมากในธุรกิจตาง ๆ แตในปจจุบันชาวอินเดียมีจํานวนนอยลง สวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูทาง
ตอนกลางของประเทศและในบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศบังกลาเทศในปจจุบันชาวจีนที่เกิดใน
ประเทศพมามีมากข้ึนและเขามาทดแทนชาวอินเดียในภาคธุรกิจ 136 

                                                 
136 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),80-81. 
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ระบบการศึกษาสหภาพพมา  
 กระทรวงศึกษาธิการของพมา  เปนผูรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาของประเทศใชระบบ
การศึกษาเปนระบบ  5 :4 : 2  ดังนี้  

 -  ประถมศึกษา  5  ป (อนุบาล  1  ปและประถมศึกษา  4  ป)  

 -  มัธยมศึกษาตอนตน  4  ป   

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ป  

- อาชีวศึกษา  1- 3 ป   
 -  อุดมศึกษา  4 -6 ป  

  กรมการศึกษาพ้ืนฐานของพมา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการวางนโยบายและบริหาร
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา รวมทั้งการฝกหัดครูแตเดิมนั้นเปนระบบบริหารซ่ึงรวม
อํานาจไวที่ศูนยกลาง  ตอมาไดมีการกระจายอํานาจการบริหารออกไปสูระดับรัฐและหัวเมืองตาง ๆ  โดย
มีหัวหนาสวนการศึกษาน้ัน ๆ  เปนผูควบคุมดูแลและประสานงาน  รัฐเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณของ
ทุกโรงเรียน  โดยนักเรียนจะเสียคาเลาเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น  การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของพมานั้น  พมาพยายามท่ีจะจัดใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศแตยังมีปญหาที่ไมสามารถ
จัดหาอาคารสถานที่ วัสดุและอุปกรณใหกับโรงเรียนในบางทองที่ได  รัฐบาลพมาไดตั้งเปาหมายท่ีจะใหมี
โรงเรียนอยางนอยหนึ่งแหงในทุกหมูบาน  

 กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่ดูแลจัดการศึกษาดานเกษตรกรรม  

พณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง คหกรรมและการฝกหัดครูทางดานชางเทคนิคการเรียนการ
สอนมีทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา มีทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้นเพ่ือรองรับความตองการของ
ตลาดแรงงานในสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพมาท่ีกําลัง เปลี่ยนแปลง  

 กรมอุดมศึกษาทําหนาที่วางแผนนโยบายและดําเนินการดานอุดมศึกษาของประเทศจัดการศึกษา 
ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยใน 3 เมืองสําคัญคือ มหาวิทยาลัย Yangon  Mandalay และ Manlamyine   

นอกจากน้ียังมีสถาบันเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาวิชาชีพระดับสูงที่ใชเวลาในการศึกษา  4-6  ป ตาม
ลักษณะวิชาอีกดวย 137 

 

 
 

                                                 
137 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-

พมา,  เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก  
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=394&cati

d=61&Itemid=193. 



158 

 

 
 

ระบบการศึกษา 
 กฎหมายที่ควบคุมการศึกษาในปจจุบันคือ กฎหมายการศึกษาพ้ืนฐานป 1966 (Basic 

Education Law) และกฎหมายการศึกษาของสหภาพพมาป 1973 (Union of Burma Education 

Law) เด็กพมาตั้งแตอายุ  5-10 ปตองเขาโรงเรียนซึ่งเปนบริการท่ีรัฐมีใหโดยไมตองเสียคาใชจายชั้น
ประถมศึกษาใชเวลา 5 ปตั้งแตอนุบาล  เด็กที่เรียนดีสามารถเรียนตอในระดับมัธยมตนอีก  4  ปและ
ระดับมัธยมปลายอีก  2  ป  หลังจากนั้นเด็กที่คะแนนดีในวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  วิศวกรรมและ
การแพทยสามารถสมัครสอบเขาในมหาวิทยาลัยของรัฐไดซึ่งประมาณกันวารอยละ  3 ของนักเรียน
ทั้งหมดตั้งแตชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเลือกที่จะศึกษาตอในระดับนี้ 
 

การศึกษาพื้นฐาน 

 การบริหารการศึกษาพ้ืนฐานของประเทศดําเนินการโดยสํานักงานการศึกษา 3 แหง ไดแก  
สภาการศึกษาพ้ืนฐาน (basic  education council) คณะกรรมการหลักสูตร รายวิชาและแบบเรียน
สําหรับการศึกษาพ้ืนฐาน (basic  education  curriculum, syllabus and textbook committee) และ
คณะกรรมการกํากับดูแลการศึกษาของครู (teacher education supervisory committee) สํานักงาน 

ทั้ง 3 แหงนี้ดูแลรับผิดชอบกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
การนิเทศและตรวจตราโรงเรียน  การวางแผน  การบริหารจัดการโครงการตาง ๆ  และกิจการนักเรียน 
 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 หนวยงานที่ดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือกรมการอุดมศึกษา (department fo higher  

education) ซึ่งแบงออกเปนสวนพมาตอนบนและพมาตอนลางทั้งสองสวนนี้ถือเปนฝายบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการในการกํากับดูแลการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สวนวิชาการถูกควบคุมดูแลโดยสภา
มหาวิทยาลัยสวนกลาง (universities central counci) และสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
(council of university academic  bodies) ในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระะดับอุดมศึกษา 58 แหงที่อยู
ภายใตกระทรวงศึกษาธิการและอีก  47 แหงที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ
กับกิจการนั้น ๆ เชน กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูและการศึกษาเก่ียวกับแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุขอ่ืน ๆ กระทรวงเกษตรและการชลประทานรับผิดชอบสถาบันการเกษตรกรรม  กระทรวงกลาโหม
รับผิดชอบดูแลวิทยาลัยการปองกันประเทศ กระทรวงการปาไมรับผิดชอบกิจการของสถาบันการปาไม  
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชนเผาตาง ๆ อยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการคัดเลือกการบริการ
สาธารณะและการฝกอบรมและเริ่มตั้งแตป 1994  ยังมีวิทยาลัยสหกรณและวิทยาลัยในภูมิภาคตาง ๆ  
เร่ิมเปดบริการภายใตการดูแลของกระทรวงการสหกรณ 
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แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
 เพ่ือใหสอดคลองกับคําประกาศในการประชุมระหวางประเทศที่ประเทศไทยในป  1990

เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือคนทั่วไป (Education for All) รัฐบาลพมาไดตั้งเปาหมายที่จะจัดการศึกษา
พ้ืนฐานใหแกชาวพมาทุกคนภายในป  2000 และลดจํานวนการไมรูหนังสือในกลุมประชากรผูใหญลงไป
อีกครึ่งหนึ่งโครงการการศึกษาเพ่ือคนท่ัวไปไดเริ่มขึ้นตั้งแตป 1996-1997 ใน 30  เมืองและขยายออกไป
อีก 80 เมอืงในชวงป  1997- 1998 หลังจากนี้ยังไดขยายผลออกโดยต้ังเปาวาจะดําเนินโครงการในทุกๆ เมือง
ภายในป 2000 ในเดือนมีนาคม 2000 รัฐบาลไดจัดตั้งศูนยแหลงการรูหนังสือแหงพมาเพ่ือสงเสริม
กิจกรรมเพ่ือการรูหนังสือและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยม
และอุดมศึกษา โดยความรวมมือกับหนวยงานของสหประชาชาติตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดจัดตั้ง
ศูนยแหลงการรูหนังสือแหงพมาเพ่ือสงเสริมกิจกรรมเพ่ือการรูหนังสือและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สําหรับการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมและอุดมศึกษา  โดยความรวมมือกับหนวยงานของสหประชาชาติ
ตางๆ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย “Free Education for All” นอกจากน้ียังไดมีการเรงพัฒนาการใชเทคโนโลยี
ขาวสาร (IT) อยางกวางขวาง  แผนแมบทเก่ียวกับเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (IT Master Plan) ตั้งแตป 
2001-2010 ไดแถลงเปาหมายในการจัดตั้งโครงสรางพ้ืนฐานในการจัดเก็บขอมูลและริเริ่มการใช
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขอมูลขาวสารอยางเขมขนไวดังนี้  
 1. ริเริ่มการใช IT ในวงการธุรกิจเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและใหบริการลูกคา 
 2. ริเริ่มการใช IT เปนโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพทางการคาการลงทุน 

 3. พัฒนา IT เพ่ือใหเปนหลักของเศรษฐกิจแหงชาติ 
 4. ใหมีการใช IT กันอยางกวางขวางในการศึกษา ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
 5. รวบการพัฒนาการใช IT เขาดวยกันเพื่อใหทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมสามารถเขาถึง
ตลาดในตางประเทศ 

 6. วางแผนและริเริ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 

 7. เปลี่ยนสังคมชาติใหเปนชุมชนที่ใช IT 
 

แผนการปฏิรูปเพื่อใหมีความทัดเทียมกับประเทศ ASEAN 

 ในการประชุมครั้งที่ 3 ในป 2004  ที่สภามหาวิทยาลัยสวนกลาง ในวันที่  28 กันยายน                
นายพล  ขิ่นยุน ประธานคณะกรรมการการศึกษาแหงพมาไดกลาววากระทรวงตาง  ๆ ตองเรงระดม
ความรวมมือวางแผนแมบทเพ่ือยกระดับการศึกษาของประเทศใหทัดเทียมกับมาตรฐานของประเทศ
สมาชิก ASEAN การยกระดับดังกลาวนี้  ควรทําดวยการแลกเปลี่ยนหลักสูตร ความรวมมือดานหลักสูตร  
การทัศนศึกษาโดยนักเรียนระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก
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ควรจะสามารถเขียนวิทยานิพนธที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ใหมีทั้งนักวิชาการในประเทศและ
ตางประเทศเปนผูตรวจสอบงานของนักศึกษาเหลานี้ นโยบายการสงเสริมการศึกษาควรจะสอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติและเปาหมายทางการศึกษาซ่ึงรัฐเปนผูกําหนดไว 
 

จุดเดน 

 มีความพยายามท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็คโทรนิคสอยางจริงจัง การศึกษาผาน
สื่ออีเล็คโทรนิคสเริ่มขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2001 แตการศึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอรในพมาไดริเริ่มมา
ตั้งแตป  1971  เมื่อมีการกอต้ังศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยยางกุง  เร่ิมมีการศึกษาระดับปริญญา
โทในป 1973 แตจํานวนนักศึกษายังคงมีจํากัด สวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเริ่มเปดในป  1986  ซึ่งมี
นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนปละ 90 คนจึงถึงป 1988 ในปจจุบันมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร
ศึกษา (University of Computer Studies, Yangon : UCSY) ที่ยางกุงและท่ีมัณฑะเลย (UCSM) อยู
ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนเพิ่มถึงปละ  800  คน 

 นอกจากน้ียังมีโรงเรียนเอกชนถึง 70 แหงที่เปดสอนเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง 
ๆ จากขอมูลในป  2001  พมามีวิทยาลัยสอนเก่ียวกับคอมพิวเตอร  24 แหงและมีสถาบันการศึกษาที่เรียก
ไดวาเปนโรงเรียนท่ีใชสื่ออิเล็คโทรนิคสถึง 164 แหง  สถาบันเอกชนท่ีเปดสอนวิชาคอมพิวเตอรมีบทบาท
อยางมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดาน IT ในพมาในปจจุบันมีสถาบันเชนนี้ถึงกวา 65 แหงใน
กรุงยางกุง  สถาบันเหลานี้เปดสอนหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับกันในระดับนานาชาติที่เรียกวา  IDCS 

และ HDCS  ดวยความรวมมือกับหนวยงานของประเทศอังกฤษ  ซึ่งหลักสูตรเชนนี้สามารถเทียบเทาได
กับหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอรศึกษาท่ียางกุง (UCSY) โดยใชบุคลากรอาจารยจาก 

UCSY และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียางกุง 138 

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

 กัมพูชาเปนประเทศสมาชิกอาเซียนลําดับที่  10   เมื่อป  2542  ตั้งอยูทางภาคใตของคาบสมุทร 
อินโดจีนเปนประเทศที่เล็กที่สุดในคาบสมุทรนี้  โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตรประกอบดวย
ประชากรประมาณ 13 ลานคน ถึงแมวา ประชาชนในกัมพูชาแบงออกเปนชนชาติตาง ๆ ประมาณ 20 

เชื้อชาติ แตสวนใหญรอยละ 90  เปนชาวเขมร  ชนกลุมนอยที่มีจํานวนมากไดแก ชาวญวน  ชาวจีนและ
ชาวจาม  ซึ่งมีปญหาความขัดแยงทางการเมืองมากกวาทางวัฒนธรรม  สวนใหญรอยละ 95 นับถือศาสนา
พุทธ นอกน้ันเปนศาสนาอิสลามและคริสต กัมพูชาไมมีปญหาความหลากหลายทางภาษาในทองถิ่น 

ภาษาประจําชาติคือ  ภาษาเขมร  อีกทั้งเปนภาษาราชการ สวนภาษาท่ีใชในการติดตอธุรกิจประกอบดวย
                                                 

138 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),76. 
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ภาษาอังกฤษ  ภาษาเวียดนามและภาษาจีนในทางการเมืองนั้น  กัมพูชาเปนประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสังคมนิยมสูระบอบประชาธิปไตยเม่ือ ป 2532  โดยในปจจุบันนั้นประกอบดวย                
2  พรรคการเมืองคือ พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party) และพรรคฟุนซินเปค 

(National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia: 

FUNCINPEC) จากการที่กัมพูชาเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสังคมนิยมสูระบอบประชาธิปไตยน้ัน
ในทางเศรษฐกิจไดมีการปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจการตลาดดวยโดยยังคง
ดํารงฐานะเปนประเทศเกษตรกรรมและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางชา   เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  ของอาเซียนแลวนับไดวากัมพูชาเพ่ิงใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศมาไดไม
นาน หลังจากที่ตองเผชิญกับปญหาความขัดแยงและความไมสงบทางการเมืองนับทศวรรษ   ซ่ึงมีผลตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมาก กัมพูชานับเปนประเทศที่ประสบภัยพิบัติจาก
ภาวะสงครามยาวนานท่ีสุดในคาบสมุทรอินโดจีนการพัฒนาประเทศเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหาร
ประเทศใหพนจากปญหาความยากจนไปสูความเจริญรุงเรือง  โดยเร่ิมตั้งแตการเนนความสนใจไปที่
“ความตองการข้ันพ้ืนฐาน” ในชวงตนทศวรรษท่ี 1990 สูการฟนฟูและพัฒนาประเทศทั้งในเชิงกายภาพ 

และในเชิงคุณภาพในชวงหลังของทศวรรษที่ 1990 โดยการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่รอยละ 6-7 ตอปการกระจายความเจริญไปสูชนบท การจัดการดานสิ่งแวดลอมและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและย่ังยืนซึ่งในทางปฏิบัตินั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชายัง
ไมถึงเปาหมายท่ีกําหนดไวอีกทั้งมีแนวโนมลดลงในชวง 2544-2547  ที่อัตราเฉลี่ยรอยละ 5 ในขณะเดียวกัน
กัมพูชายังประสบปญหาทางสังคมที่ซับซอนมากขึ้น โดยมีปญหาสําคัญคือความยากจนและการพัฒนาที่
เหลื่อมล้ําระหวางเมืองกับชนบท 139 
 

ระบบการศึกษา  
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม  นําไปสูการปฏิรูปดานการศึกษาของกัมพูชา  
กอนป พ.ศ. 2518  ประเทศกัมพูชายึดระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสซึ่งใหมีการศึกษาภาคบังคับ 13  ป 
(6+4+2+1) ภายหลังป พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการใชระบบการศึกษาแบบ 10 ป (4+3+3)  และ
ตอมาไดขยายเปนแบบ  11  ป และใชสืบเนื่องจากป พ.ศ.2529 ถึง2539  

 กระทรวงศึกษาธิการยังคงดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษามีการปฎิรูปหลักสูตรมีการพัฒนาตํารา
เรียนใหมและนําเทคนิคการสอนใหม ๆ มาใหกับครูเพ่ือเตรียมสําหรับการนําระบบการศึกษาแบบ 12 ป
มาใช (6+3+3) ในปการศึกษา 2539–2540 โดยระบบใหมนี้จะแบงเปนการศึกษากอนประถมศึกษา 3 

ป ประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย  3  ป และระดับอุดมศึกษา 4–7 ป 

                                                 
139 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),77-78. 



162 

 

 
 

สวนการจัดการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคจัดใหตั้งแต 1 ป ไปจนถึง  3–5 ปการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาน้ีบางสถาบันการศึกษาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรสาธารณสุขหรือแรงงาน  
การจัดการศึกษานอกระบบจะเนนการฝกทักษะใหกับประชาชน 140 
 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 วิสัยทัศนทางการศึกษาของกัมพูชาในปจจุบันคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูงสุด
เพ่ือทําใหกัมพูชาเปนสังคมฐานความรู 
 

ปรัชญาทางการศึกษา 
 การทําใหประชากรวัยเยาวชาวกัมพูชามีพัฒนาการอยางเปนองครวม (holistic) ดวยการศึกษา
และทักษะทางเทคนิคที่ดีขึ้น  ดวยความรูสึกภาคภูมิใจในชาติ  ดวยคุณธรรมและจริยธรรมในระดับ
มาตรฐานสูงและดวยความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในความรับผิดชอบตออนาคตของตน 
 

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
 การปฏิรูปทางการศึกษาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม  จากระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสซ่ึงกําหนดระยะเวลาใน
การศึกษา 13 ป (6+4+2+1) ในชวงกอนป  2518 กัมพูชาไดนําระบบการศึกษา 10 ป (4+3+3) มาใชใน
ป 2522 ตามดวยการขยายเปน 11 ปในชวงป 2529-2539 ตอมาในป 2540 มีการนําระบบการศึกษา 
12  ป (6+3+3) มาใชควบคูกับการปฏิรูปหลักสูตร การปรับปรุงตําราการเรียนการสอน ทักษะการสอน
ระบบการศึกษา 12  ปดังกลาวยังคงใชตอมาจนถึงปจจุบันซึ่งตามกรอบของระบบการศึกษานี้กําหนดใหป
การศึกษาหน่ึงๆ มีระยะเวลาการเรียน 38 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ  6 คาบ  ซึ่งนับไดวาเปน                
การเพ่ิมชวงระยะเวลาแหงการเรียนรูแกนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกาซึ่งมีระยะเวลาการเรียน
เพียง  32-33  สัปดาห  แบงออกเปนวันละ 4 ชั่วโมง  ถึงแมวาระบบการศึกษา 12  ปดังกลาวยังคงใช
ตอมาจนถึงปจจุบัน แตไดมีการปรับปรุงเร่ืองชั่วโมงการเรียนการสอนใหเหลือเพียง 5 คาบ  คาบละ 40  

นาที เพ่ือใหรองรับกับปญหาการขาดแคลนหองเรียนเปนที่นาสังเกตวาการปฏิรูปการศึกษาท่ีรัฐบาล
กัมพูชาใหความสําคัญมากที่สุดในปจจุบันคือ  การปฏิรูปการศึกษาในแนวทางที่เรียกวา Education  

for All  ซึ่งเปนแนวทางในการรองรับนโยบายของรัฐบาลที่เนนคนจนเปนศูนยกลาง 
 ในการปฏิรูปการศึกษาแนวทางที่เรียกวา Education for All ดังกลาวนั้น  มิใชเพียงการ
ขยายการศึกษาใหทั่วถึงแกประชาชนทุกคน  หากแตยังเนนการยกระดับคุณภาพของการศึกษาสูระดับ

                                                 
140 สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-

กัมพูชา,  เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก  http://www.bic.moe.go.th 

/th/index.php?option=com_content&view=article&id=395&catid=61&Itemid=193. 
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มาตรฐานสากลและภูมิภาคสําหรับประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ ทุกพ้ืนที่ทุก
เชื้อชาติแมผูพิการทางรางกาย แนวทางดังกลาวใชควบคูกับแนวทางการมีสวนรวมในลักษณะหุนสวน 

(partnership) จากสวนทั้งในและนอกภาครัฐ  การสงเสริมการศึกษาภาคเอกชน ตลอดจนการสงเสริม
การศึกษานอกระบบแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีชุมชนเปนฐาน (community-based lifelong learning) 

ทั้งนี้เพ่ือใหสอดรับเปาหมายระยะยาว  2  ประการคือ 1) เปาหมายแหงชาติ: การลดจํานวนคนยากจน
ภายในประเทศลงไปใหไดรอยละ 50 ภายในป 2558 และ 2) เปาหมายท่ีกัมพูชาไดผูกพันไวกับระดับพหุ
ภาคีคือ  Millennium Development Goals: การศึกษาข้ันประถมศึกษาอยางทั่วถึงและความเทาเทียมกัน
ดานการศึกษาระหวางเพศชายและเพศหญิงภายในป 2558 
 

การปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 1. การศึกษาระดับมัธยมปลาย (upper secondary) การปฏิรูปการศึกษาในระดับมัธยม
ปลายน้ีเปนการเนนที่การริเริ่มโรงเรียนตนแบบสําหรับระดับเกรด 10-12  จํานวน 30 แหง และการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับดังกลาวไปยังพื้นท่ีดอยพัฒนา  ดังนี้ 
 1.1 การเพ่ิมจํานวนผูเขารับการศึกษา (enrolment) ระดับเกรด 10-12 โดยใหเพศหญิงมี
สัดสวนเพ่ิมสูงขึ้น  โดยมีเปาหมายใหมีผูเขารับการศึกษาท้ังหมดเพ่ิมขึ้นเปน 300,000 คนภายใน                       
ป  2551 และใหมีสัดสวนของเพศหญิงถึงรอยละ 40  คิดเปน net enrolment rate  รอยละ  25 

 1.2 การริเริ่มเครือขายโรงเรียนตนแบบที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินใหดํารงอยูไดอยาง
ยั่งยืนตามระบบการคัดสรร  ทั้งนี้มีเปาหมายใหไดโรงเรียนตนแบบจํานวน 30 แหงภายในป 2549 (อยาง
นอยจังหวัดละหนึ่งแหง) โดยมีเปาหมายดานผูเขารับการศึกษาทั้งหมดจํานวน 40,000 คนภายในป 
2551 คิดเปนเพศหญิงรอยละ 40 และผูที่มาจากครอบครัวยากจนรอยละ 20 

 1.3 การริเริ่มโครงการทุนการศึกษาท่ีมีเงินทุนสูงสําหรับผูยากจนท่ีสอบผานระดับเกรด  9 

และผูที่ผานเกณฑการคัดเลือกของโรงเรียนตนแบบ ทั้งนี้ไดตั้งเปาหมายสําหรับทุนการศึกษาไวที่จํานวน  

1,000  ทุนตอป ดวยสัดสวนของเพศหญิงที่รอยละ 40 

 1.4 การริเริ่มโครงการทุนการศึกษาท่ีมีเงินทุนต่ําสําหรับผูยากจนท่ีสอบผานระดับเกรด  9 

ในโรงเรียนมัธยมอื่น จํานวน 3,500 ทุนตอป ดวยสัดสวนของเพศหญิงที่รอยละ 40 

 2. การศึกษาระดับอาชีวศึกษา (TVET) และการฝกอบรมดานทักษะแกเยาวชน (youth skills 

training) การปฏิรูปการศึกษาในสวนนี้ เนนหลักการสนองความตองการของตลาด (Demand-side 

approach) ประกอบกับหลักการมีสวนรวมอยางแข็งขันในลักษณะหุนสวนของภาคเอกชน  ตลอดจน
การประสานงานในการจัดการทางนโยบายและการดําเนินโครงการตาง ๆ กับกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวของซ่ึง
ในกรณีนี้คือ  Ministry of Labour and Vocational Training โดยขยายตอโครงการที่มีอยูแลวเชน  
โครงการฝกทักษะโดยผูฝกไดรับคาตอบแทนจากบรรษัทเอกชน โครงการความรวมมือกับองคกรพัฒนา
เอกชนและโครงการของภาครัฐดังนี้ 
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 2.1 การเพ่ิมจํานวนเยาวชนผูเขารับการฝกทักษะในสถานประกอบการและองคกรพัฒนา
เอกชนท่ีเกี่ยวของ 250,000 คนตอป นับตั้งแตป 2549 โดยใหเพศหญิงมีสัดสวนรอยละ 40 และผูที่มา
จากครอบครัวยากจนมีสัดสวนรอยละ  50 

 2.2 การเพ่ิมจํานวนเยาวชนผูเขารับการฝกทักษะและ community-based informal 

education ตามศูนยตาง ๆ ในหมูบานที่เครือขาย Community Lifelong Learning Centres (CLLC)  

250,000 คนตอปนับตั้งแตป 2549 โดยใหเพศหญิงมีสัดสวนรอยละ 40 และผูที่มาจากครอบครัวยากจน
มีสัดสวนรอยละ 50 

 2.3 การรักษาอัตราการเขารับการศึกษาระดับเทคนิคในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของ
ภาครัฐ 2 แหงไมใหลดต่ําลงไปกวาเดิมดวยเปาหมายผูเขารับการศึกษาจํานวน 2,000 คนตอปนับตั้งแตป 
2547 โดยใหเพศหญิงมีสัดสวนรอยละ 40 และผูที่มาจากครอบครัวยากจนมีสัดสวนรอยละ 30 

 3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (higher  education) การปฏิรูปการศึกษาในสวนนี้เปนไปตาม
นโยบายของประเทศกัมพูชาซ่ึงตองการใหมีการขยายการศึกษาคุณภาพระดับอุดมศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายของชาติ  ความจําเปนในการจางงาน (employment needs) และความตองการของ
ตลาด (market  demands) ตลอดจนการกระชับความรวมมือในลักษณะหุนสวนระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมีความแข็งแกรงมากข้ึน โดยอาศัยแนวทาง 7 ประการตอไปนี้คือ 

 3.1 การสงเสริมการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานการขยายและยกระดับคุณภาพของ
อุดมศึกษาควบคูกับนโยบายการเนนคนจนเปนศูนยกลาง   เพ่ือพัฒนาจังหวัดตางๆ ใหมีความ
เจริญกาวหนา 
 3.2 การริเริ่มกลไกทางสถาบันและกลไกทางการเงิน ตลอดจนโครงการตางๆ ในการทําให
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสอดรับกับความตองการของตลาดไดมากข้ึน 

 3.3 การนํามาตรฐานท่ีแข็งแกรงและโปรงใสมาใชในการจัดทําและประเมินโครงการตาง ๆ ใน
ระดับอุดมศึกษา  โดยสงเสริมใหสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภาครัฐออกจากระบบราชการไดในที่สุด 

 3.4 การสงเสริมใหเยาวชนยากจนท่ีมีคุณภาพและมุงมั่นดานการศึกษาไดรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน 

 3.5 การยกระดับความสามารถของกลไกตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกํากับดูแล วิเคราะหและ
จัดทํานโยบายอยางเปนระบบ ทั้งในลักษณะที่เอ้ือตอการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้นทั่ วถึง  
ประชาชนในสวนตาง ๆ อยางเทาเทียมกันและในการบริหารจัดการกลไกสถาบันที่เหมาะสม 

3.6 การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนระบบโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  บุคลากรทางวิชาการ  วิชาชีพ  ผูเชี่ยวชาญและผูบริหารระดับสูง 
 3.7 การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร  รูปแบบการเรียนการสอน  ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เชน  หองสมุด  คอมพิวเตอรและหองทดลอง เปนตน 
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 4. Pre-Service Teacher Training and Staff Development กัมพูชามีนโยบายที่จะ
ยกระดับความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากรผูสอนซึ่งไดแก  วิทยาลัยครูตาง ๆ  
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  รวมทั้งกลไกทางสถาบันที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้นเรียกวา สถาบันแหงชาติ
เพ่ือการศึกษา (National Institute for Education: NIE) ดังนี้ 
 4.1 การสงเสริมใหครูที่ผานการฝกอบรมจากวิทยาลัยครูตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับภูมิภาคออกไปทําการสอนในพ้ืนที่ดอยพัฒนาและพื้นที่หางไกลความเจริญ  ตลอดจนการสงเสริม
ใหคนในพ้ืนที่นั้นเขารับการฝกอบรมเปนครูและกลับไปสอนในพ้ืนท่ีดังกลาวมากขึ้น โดยตั้งเปาหมายใหมี
ครูเขาไปสอนในพ้ืนท่ีดังกลาวถึงรอยละ  95 ของผูที่ผานการฝกอบรมจากวิทยาลัยครูตาง ๆ  ทั่วประเทศ  
ดวยสัดสวนท่ีเทาเทียมกันระหวางเพศหญิงและเพศชายภายในป 2551 

 4.2 การขยายโครงการพัฒนาระดับวิชาชีพที่ NIE จัดขึ้นใหครอบคลุมระดับผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ  บุคลากรฝายวางแผน  บุคลากรดานการบริหารจัดการ  ตลอดจนบุคลากรดานเทคนิค ของ
โรงเรียนตาง ๆ ดวยเปาหมายที่จะรับผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาในสวนนี้ปละ 1,500 คนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
  4.3 การขยายโอกาสใหผูมีสวนรวมในการจัดการชุมชนไดเขารับการฝกฝนทักษะดานการ
เรียนการสอนตามสถานศึกษาอบรมที่มีอยูใหมากขึ้นถึง 5,000 คนภายในป 2551 โดยมุงใหสัดสวนของ
เพศชายอยูที่รอยละ 25 ของผูเขารับการอบรมจากชุมชนทั้งหมด 141 
 

จุดเดนในการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดเดนในการปฏิรูปการศึกษาของกัมพูชาแบงออกได 
 1. การประสานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหสอดรับและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการลดปญหาความยากจนและการยกระดับศักยภาพการ
แขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศสูระดับสากลซึ่งมีทรัพยากรมนุษยเปนฐาน 

 2. การเนนแนวทาง Education for All ซึ่งมิใชเพียงการขยายการศึกษาใหทั่วถึงแกประชาชน
ทุกคน  หากแตยังเนนการยกระดับคุณภาพของการศึกษาสําหรับประชาชนท้ังปวงอยางทั่วถึงทุกระดับ
สถานะทางเศรษฐกิจ  ทุกเพศ  ทุกพ้ืนที่  ทุกเชื้อชาติ  แมผูพิการทางรางกาย  เพ่ือใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศและความผูกพันที่ทางรัฐบาลมีตอ U.N. Convention on the Rights of the Child และ  
Millennium Development Goals 

                                                 
 141 Southeast Asian Ministers of Education Organization. Journal of Southeast 

Asian Education: The Official Journal of SEAMEO., Volume 1, Issue 1. SEAMEO, 2000. 
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 3. ความพยายามในการปรับปรุงสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการเรียนการสอนตาม
เปาหมายอยางครบองคคือ  การจัดสถานศึกษาใหทั่วถึงมากข้ึน การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน การ
ฝกหัดครู  หลักสูตร  ตลอดจนตําราการเรียนการสอน 

 4. การเนนแนวทางการกระจายอํานาจจากสวนกลางประกอบกับการมีสวนรวมในลักษณะ
หุนสวน (partnership) จากสวนทั้งในและนอกภาครัฐ  ตลอดจนแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีชุมชน
เปนฐาน 

 5. ความรวมมือดานเงินทุนเพ่ือการศึกษาและความรวมมือจากองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยสูระดับสากล 

 6. พัฒนาการดานโอกาสทางการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงอุดมศึกษาและ
บทบาทของการศึกษาภาคเอกชน 

 7. ความพยายามในการปรับปรุงกลยุทธดวยแผนยุทธศาสตรทางการศึกษาอยางตอเนื่องหลัง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีชุมชนเปนฐานและบทบาทของเครือขายทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามศูนยกลางชุมชนในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),68-69. 
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ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 

ประเทศ 
การจัดการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับสูงหรืออุดมศึกษา 
ราชอาณาจักรไทย การศึ กษา ระ ดับประถม

ศึกษา โดยปกติใชเวลาเรียน 
6 ป 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ใชเวลาเรยีน 3 ป 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ใชเวลาเรียน 3 ป แบงเปน
สองประเภทดังนี ้1) ประเภท
สามัญศึกษาเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับ 

อุดมศึกษา 2) ประเภท
อาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู
และทักษะในการประกอบ
อาชีพ หรือศึกษาตอในระดับ
อาชีพช้ันสูง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบงเปนสองระดับคือระดับ
ต่ํากวาปริญญาและระดับ
ปริญญา การใชคําวา 
"อุดมศึกษา" แทนคําวา 
"การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั"  ก็เพื่อจะให
ครอบคลมุการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรหรือ
อนุปริญญาทีเ่รียนภายหลัง  
ที่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 

ระยะเวลา 6 ปซึ่งโรงเรียนจะ
มีลักษณะแตกตางกัน 2 

แบบคือ โรงเรียน
ประถมศึกษาแบบท่ัวไป และ
โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษ
สําหรับเด็กพิการ 
 

- มัธยมศึกษาตอนตนจะ
กําหนดการเรียนเปนเวลา 
3 ป มีโรงเรียนแบบท่ัวไป
และโรงเรียนพเิศษสําหรับ
เด็กพิการ 
- มัธยมศึกษาตอนปลายใช
เวลาเรียน 3 ป โดยมรีูปแบบ
ของการจัดการศึกษาหลาย
แบบ เชน แบบสามัญทั่วไป 
สามัญวิชาชีพ สามญัทาง
ศาสนา และการศึกษาพิเศษ 

เปนการขยายไปจาก
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ระดับปริญญาตรีใชเวลาเรียน 
3-4 ป ปริญญาโท 2 ป และ
ปริญญาเอก 3 ป สถาบันท่ีให
การศึกษาระดับสูงนี้มี
ลักษณะเปนสถาบันวิชาการ 
โพลีเทคนิคสถาบันการศึกษา
และมหาวิทยาลัย   
 

 
มาเลเซีย 

 

ระดับประถมศึกษาเปนเวลา 
6 ป 

ระดับมัธยมตอนตนเปนเวลา 
3 ป ตอดวยระดับมัธยมตอน
ปลายอีก 2 ป 
 

 

 

 

 

 

แบงออกเปน  2  ระดับคือ
ระดับประกาศนยีบัตร 
และระดับมหาวิทยาลยัใน
ระดับประกาศนยีบัตร 
จะประกอบดวยการเรียน
หลักสตูรเตรียมมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย และโรงเรียนโปลี
เทคนิค หลังจากจบ
การศึกษาในระดับนี้แลวจึง 
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 ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอ) 
   

 

ประเทศ 
การจัดการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับสูงหรืออุดมศึกษา 
  

 
 

 
จะมีสิทธิศึกษาตอใน
มหาวิทยาลยั 

สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส   

ในระดับประถมศึกษานั้นจะ
ใชเวลาศึกษาภาคบังคับหก
ปท่ีโรงเรียนของรัฐบาลหรือ 

เจ็ดปในโรงเรียนของเอกชน
นอกเหนือจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยซึ่ง
นักเรียนสามารถเลือกเรียน
ได 

ระดับมัธยมศึกษาใชเวลาสี่ป
โดยนักเรียนตองเรียนจบช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย กอน 
นักเรียนสวนใหญที่เรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาจะมีอายุ  12 ป
และเรียนจบเมื่ออายุ 15 ป 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ระดับประถมและ
มัธยมศึกษา) นั้นจะเปนของ
แผนกการศึกษา วัฒนธรรม
และกีฬา 

ระดับอุดมศึกษานั้น นักเรยีน
สวนใหญจะมีอายุประมาณ 
16 ป การศึกษาระดับนี้
แบงเปนระดับปริญญาตร ี
ปริญญาโทและปรญิญาเอก
ในหลายสาขาวิชา 
นอกจากน้ัน การศึกษาระดับ
หลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึง
หลักสตูรอาชีวแบบสองหรือ
สามปที่อาจไมมีการมอบ
ปริญญา 

สาธารณรัฐสิงคโปร 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษาของ
สิงคโปรแบงออกเปน 2 

ชวง ไดแก ป.1-ป.4 และ  
ป.5-ป.6 ช้ันประถมตนจะ
เรียน 3 วิชาหลัก คือ 

อังกฤษ ภาษาแม และ
คณิตศาสตร แตในชวง
ประถมปลายจะถูกแยก
ออกเปน 3 กลุมทางภาษา
ขึ้นอยูกับความ 

สามารถทางภาษา 

การศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษานั้น จะมี 3 

หลักสตูรใหเลือกตาม
ความสามารถ และความ
สนใจ โดยใชเวลา 4-5 ป 
หลักสตูรในระดับมัธยมศึกษา 
ไดแก  1.หลักสูตรพเิศษ    

2.หลักสูตรเรงรัด  3.หลักสูตร
ปกติ 

ผูที่จะเรียนตอใน
มหาวิทยาลยัก็จะเขาศึกษา
ตอใน Junior College อีก 
2 ป เมื่อจบแลวจะตองสอบ 
GCE “A” Level เพื่อนําผล
คะแนนไปตดัสินการเขา
เรียนตอระดับมหาวิทยาลัย 

ผูที่เขามหาวิทยาลัยไมไดก็
อาจศึกษาในสายอาชีพ 

 

บรูไน ดารุส            

ซาลาม 
การศึกษาระดับประถม
ศึกษาแบงออกเปนสอง
ระดับคือ ระดับประถมตน 
3 ป และประถมปลาย 2-3 

ป หลังจากจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 6 ป
นักเรียนจะตองเขารับการ
ทดสอบขอสอบกลาง 

ตอนตน มีระยะเวลา 3 ป 
หลังมัธยมศึกษาตอนตนแลว 
นักเรียนจะตองทดสอบ BJCE 

จึงสามารถเรียนตอระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เลือกเรยีนวิชาดานชาง และ
เทคนิคพ้ืนฐานที่
สถาบันการศึกษาทางเทคนิค 

มีระยะเวลา 2 ป 
การศึกษาระดับปรญิญาตรี
จะจัดใหกับเด็กที่มีผล
การศึกษาด ีมีศักยภาพใน
การศึกษาตอได หรือศึกษา
ในสาขาท่ีเปนความตองการ
ของประเทศ ซึ่งมีท้ัง
มหาวิทยาลยั สถาบันอาชีวะ 
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  ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอ)   
 

 

ประเทศ 
การจัดการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับสูงหรืออุดมศึกษา 
  และอาชีวศึกษามีระยะเวลา 

2-3 ป นักเรียนจะเลือกเรียน
สายศลิป สายวิทย หรือสาย
อาชีพตามแตผลการสอบ 
BJCE 

และเทคนิคตาง ๆ วิทยาลยั
ตาง ๆ 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม   

การศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา ประกอบดวย
การเลีย้งดูเด็ก สําหรบัเด็ก
อายุ 6 เดือนถึง 3 ป และ
อนุบาลสําหรับเด็กอายุ  
3-5 ปและประถมศึกษา 
เปนการศึกษาภาคบังคับ 5 

ป ช้ัน 1-5 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
คือช้ัน 6-9 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คือช้ัน 10-12 

มีวัตถุประสงคที่จะ ให
ประชาชนไดมีวิญญาณใน
ความเปนสังคมนิยม มี
เอกลักษณประจําชาติ และมี
ความสามารถในดานอาชีพ 

การศึกษาระดับอุดม 
ศึกษา แบงเปนระดับ
อนุปริญญา (Associate 

degree) และระดับปริญญา 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ใชเวลาในการศึกษา 5 ป 
เด็กจะเริ่มเขาเรยีนเมื่ออายุ 
6 ป การศึกษาในระดับนี้คือ
เปนการศึกษาภาคบังคับ 

เด็กทุกคนตองจบการศึกษา
ในระดับนี ้แตในทางปฏิบัติ
การศึกษาภาคบังคับจะมี
ผลดีแตเฉพาะเด็กในเมือง
ใหญเทานั้น เนื่องจากลาวมี
พื้นที่ประเทศกวางขวาง
และประชากรกระจายกัน 

มัธยมศึกษาตอนตน  

ใชเวลาในการศึกษา 3 ป 
และในอนาคตจะใหเด็กได
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมาก
ขึ้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ใชเวลาในการศึกษา 3 ป  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนี้อยูใน
ความดูแลและของกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
สายอาชีพใชเวลาศึกษา 
 3 ป ในวิทยาลัยเทคนิค 

สถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือ
มหาวิทยาลยั ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกรม
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 

กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวน
การศึกษาเฉพาะทางซ่ึงอยูใน
ความดูแลของกระทรวงอ่ืน 

โดยเม่ือเด็กจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาแลวจะมี
การคัดเลือกนักเรยีนเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ 

สหภาพพมา ประถมศึกษา  5  ป 
(อนุบาล  1  ป และ
ประถม  4  ป) และ 
อาชีวศึกษา  1- 3 ป 

มัธยมศึกษา 4  ปและ 2  ป 
ตามลาํดับและพยายามที่จะ
จัดใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ
ประเทศแตยังมีปญหาที่ไม
สามารถจัดหาอาคาร
สถานท่ี และอุปกรณใหกับ
โรงเรียนในบางท่ี รัฐบาลได
ตั้งเปาที่จะใหมโีรงเรยีนอยาง 

อุดมศึกษา 4 -6 ป 
ทําหนาที่วางแผนนโยบาย
และดําเนินการดาน
อุดมศึกษาของประเทศ   

จัดการศึกษาในรูปแบบของ
มหาวิทยาลยั นอกจากน้ียังมี
สถาบันเทคโนโลยีที่จดั
การศึกษาวิชาชีพระดับสูงที่ 



170 

 

 
 

   ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอ)   
 

 

ประเทศ 
การจัดการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับสูงหรืออุดมศึกษา 
  นอยหน่ึงแหงในทุกหมูบาน ใชเวลาในการศึกษา 4-6 ป  
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

ประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป 
สวนการจัดการศึกษาดาน
อาชีวะและเทคนิคจดัให
ตั้งแต 1 ป ไปจนถึง 3 – 5 ป 

ระดับอุดมศึกษา 4 – 7 ป 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ี 

บางสถาบันการศึกษาอยู
ภายใตการกาํกับดูแลของ
กระทรวงเกษตรสาธารณสุข
หรือแรงงาน การจัดการ
ศึกษานอกระบบจะเนนการ
ฝกทักษะ ใหกับประชาชน 

 

ที่มา : สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เขาถึงเมื่อ 5 ธันวาคม  
        2554, เขาถึงไดจาก http://www.bic.moe.go.th/ 
 

จุดเดนรวมดานการปฏิรูปการศึกษา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศใหความสําคัญแกการศึกษาในฐานะสวนหนึ่งของ                 

แนวทางการในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  โดยแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศอาเซียนใน
ปจจุบันมีจุดเดนในแงของการมีวิสัยทัศนและปรัชญา  อุดมคติทางการศึกษาทั้งในลักษณะที่สอดคลองไป
ในทํานองเดียวกันและในลักษณะที่สอดคลองกับแนวโนมการแขงขันในระดับสากลในศตวรรษท่ี  21 ดวย
สังคมเศรษฐกิจฐานความรูดังสะทอนในตารางที่  3  ตอไปน้ี  
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ตารางที่  2   แสดงวิสัยทัศนทางการศึกษา  ปรัชญา  ปณิธาน  อุดมคติ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศ วิสัยทัศนทางการศึกษา ปรัชญา/ปณิธาน/อุดมคติ 
ไทย การจัดการและสงเสริมการศึกษาให

ประชาชนมีความรูมีคณุภาพมศีักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองพัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาสังคมฐานความรู และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูการพัฒนา
คนอยางรอบดานและสมดุล สรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู พัฒนา 
สภาพแวดลอมของสังคม 

 
บรูไน การสรางความสามารถหลายดานใหกับ 

ชาวบรูไนเช้ือชาติตางๆ เพื่อนํามาซึ่ง 
ความสมานฉันทและความสงบสุขใน 
การดําเนินชีวิตบนโลกนี้และโลกหนา 

การศึกษาบนหลักไตรลักษณคือ 
เชื้อชาติมาเลย ศาสนาอิสลามและ 
พระมหากษัตริย ตามหลักคัมภีรอัล 
กุรอาน หะดิษ และหลักเหตผุล 

มาเลเซีย การพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคณุภาพ 
ระดับสากล โดยใหความสําคญักับ 
ศักยภาพสูงสุดของปจเจกบุคคลและการ 
ตอบสนองตออุดมการณแหงชาติ 

การศึกษาตามศักยภาพของบุคลากร 
เพื่อผลิตคนท่ีมีความรู มีสติปญญาไตรตรอง 
รูจักวิเคราะหดวยเหตุและผล สมบูรณ
เพียบพรอมในทุกดาน  มีมาตรฐานสูงทาง
ศีลธรรม เชื่อมั่นและศรัทธาตอพระเจา มี
ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จเพ่ือตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติมิไดเนน
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูเพียงอยาง
เดียว หากแตเนน 

ฟลิปปนส การจัดการศึกษาตองมีทรัพยากรที่ 
เพียงพอ  มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม สราง 
บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู เดก็ทุก 
คนไดรบัการรับรองสิทธ์ิในการเรียนรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กดอยโอกาส 

มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคญัที่สดุการศึกษา
มีความจําเปนตอประเทศชาต ิชวยใหเด็ก
คนพบตัวเองในแบบท่ีเด็กเปนศูนยกลาง 
ทําใหเด็กกําหนดเปาหมายของตนเองใน
ชุมชนโลก เปนการเตรยีมใหเปนประชาชนท่ี
มีความรับผิดชอบและเปนผูนําท่ีรอบรูเปนผู
รักชาต ิและภูมิใจท่ีเกิดเปนชาวฟลิปปนส 
ผูเรยีนเปนศูนยกลางของการเรียนรู 

สิงคโปร “Thinking Schools, Learning 

Nation”ซึ่งหมายถึง การทีส่ิงคโปร
ตองการฟูมฟกใหเด็กรุนใหมมี
เจตนารมณที่จะคิดในวิถีใหม ๆ 
แกปญหาใหม ๆ และสรางโอกาส           
ใหมแกอนาคต 

การศึกษาทําหนาท่ี 2 ประการ คือ 
พัฒนาปจเจกชน และใหพลเมืองมีการศึกษา 
ทั้งนี ้ความคิดสรางสรรคทักษะในการคิด
วิเคราะห ความรับผิดชอบและสายสัมพันธ
อันแข็งแกรงตอครอบครัว ชุมชน และ 
ประเทศชาติ เปนหัวใจสําคญัของอนาคตใน 
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ตารางที่ 2  แสดงวิสัยทัศนทางการศึกษา  ปรัชญา  ปณิธาน  อุดมคติ ของประเทศสมาชิกอาเซียน  (ตอ)   
 

ประเทศ วิสัยทัศนทางการศึกษา ปรัชญา/ปณิธาน/อุดมคติ 
  ยุคศตวรรษที่ 21 ผูเรียนเปนศูนยกลางของ

การเรียนรู 
เวียดนาม การศึกษาท่ีเขาถึงการศึกษาระดับสูง 

ของโลก เหมาะกับวิธีปฏิบัติของชาว 
เวียดนาม ตอบสนองตอการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภูมิภาค
และทองถิ่น มุงสูสังคมแหงการเรียนรู 
เพื่อนําการศึกษาของประเทศใหหางไกล
จากความดอยพัฒนา 

การศึกษาและการพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีปน 

ยุทธศาสตรสําคญัของประเทศ 

ลาว การศึกษาเปนแกนสําหรับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย โดยใหมีการศึกษาภาค 

บังคับอยางท่ัวถึง การขจัดความไมรู 
หนังสือ การขยายการศึกษาในระดับ 

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในลักษณะที ่
สอดรับกับความจําเปนของตลาด           
แรงงานสมัยใหมและเอื้อตอการ 
ปรับปรุงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตอ 

ภาคการเกษตรใหเพิม่สูงขึ้น  ยกระดับ 

การศึกษาชาติใหใกลมาตรฐานสากล 

มากขึ้นเปนลําดับ  มีการลงทุนดาน 

การศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

การศึกษา เปนการพัฒนาทางดานรางกาย 

สติปญญาและคุณสมบัติของมนุษยทั้งใน 
และนอกโรงเรียน 

กัมพูชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ 

สูงสุดเพื่อทําใหกัมพูชาเปนสังคม 

ฐานความรู 
 

 

 

 

 

การทําใหประชากรวัยเยาวชาวกัมพูชามี
พัฒนาการอยางเปนองครวม (Holistic)  
ดวยการศึกษาและทักษะทางเทคนิคท่ีดีขึ้น 

ดวยความรูสึกภาคภูมิใจในชาติ ดวย
คุณธรรมและจรยิธรรมในระดับมาตรฐานสูง 
และดวยความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในความ
รับผิดชอบตออนาคตของตนคนจนเปน
ศูนยกลางของการปฏริูปการศึกษา 

พมา การสรางระบบการศึกษาที่สรางสรรค 
สังคมการเรียนรูที่จะสามารถกาวใหทัน 

กับการทาทายในยุคแหงความรู 
 

สรางชาติใหพัฒนาทันสมัยดวยการศึกษา 
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ตารางที่  2  แสดงวิสัยทัศนทางการศึกษา  ปรัชญา  ปณิธาน  อุดมคติ ของประเทศสมาชิกอาเซียน  (ตอ) 
   

ประเทศ วิสัยทัศนทางการศึกษา ปรัชญา/ปณิธาน/อุดมคติ 
อินโดนีเซีย สังคมอินโดนเีซียดาํรงอยูอยางสงบสุข 

เปนประชาธิปไตย มีความยุติธรรม         
มีความสามารถในการแขงขันกับ
นานาชาติ  มีความเจริญรุงเรืองบน 

พื้นฐานเอกภาพของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีมีความสมบูรณ  สามารถ
พึ่งตนเอง ศรัทธาความยําเกรงตอพระ
เจา คุณธรรม จริยธรรม ความรักใน
ประเทศชาติจงรักภักดตีอกฎหมายและ
แผนดิน มีความรูและวิทยาการ มคีวาม
พากเพียรและระเบียบวินัย 

พัฒนาคนในชาติใหมีความรูความสามารถ 
เพื่อเตรียมพรอมตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

 
ที่มา  : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ 
          ปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน,”  พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549). 
 
 

สรุปแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียนนั้น  มีแนวโนมของการดําเนินแนวทาง  2 ประการ 

คือการขยายการศึกษาใหทั่วถึงและการยกระดับคุณภาพของการศึกษาดวยน้ําหนักและสมดุลที่
แตกตางกันไป  ซึ่งการยกระดับคุณภาพของการศึกษานั้น  จุดรวมของประเทศสมาชิกอาเซียนแบง
ออกได  5  ประการ 

1. การมุงสูสังคมฐานความรู 
2. เปาหมายการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูระดับสากล  โดยบางประเทศไดกําหนด

เปนเปาหมายหลักไวอยางชัดเจน  เชน สิงคโปรและเวียดนาม  ในขณะที่ไมไดระบุชัดเจนเชนนั้นเชน 
การที่พมามุงที่ความทัดเทียมทางการศึกษากับประเทศอาเซียน เปนตน  โดยนัยแลวหมายถึงการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูระดับสากลเชนกันในเม่ือการศึกษาของประเทศอาเซียนหลาย
ประเทศมีเปาหมายอยูที่คุณภาพระดับสากล 

3. การตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

4. การศึกษาเปนแนวทางไปในการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทาง 
เศรษฐกิจ 
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5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยอยางรอบดาน 

5.1) การปลูกฝงและสรางเสริมความรูคูคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

5.2) การปลูกฝงคุณลักษณะที่เหมาะสมของเยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21 ควบคูไปกับ 

การใหความสําคัญกับอัตลักษณวิถีชีวิตปฏิบัติของคนในชาติ 

5.3) การใหความสําคัญกับความหลากหลายขององคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 143 

 

ตารางที่  3   นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 
  

ประเทศ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ราชอาณาจักรไทย ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  โดยปฏริูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ระดม

ทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบรหิารจัดการศึกษา  สงเสริมใหภาคเอกชนมี 
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี  15  ป  ยกระดับคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ  ปรบัปรุงระบบ 
การบริหารจัดการกองทุนใหยืมเพือ่การศึกษา  สงเสริมใหเด็กเยาวชนและประชาชน
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด  เรงรัดการ
ลงทุนดานการศึกษาและการเรยีนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศกึษาในชุมชน 

สหพันธรัฐมาเลเซีย ระบบการศึกษาแหงชาติเปนระบบการศึกษาท่ีมีคณุภาพระดับสากล  ยึดถือนโยบาย
การศึกษาแหงชาติเปนนโยบายพ้ืนฐานสําหรับพัฒนาการศึกษา  ระยะเวลาของ
การศึกษาระดับประถมศึกษาคือ  5  ถึง 7  ป  ใหการศึกษากอนวัยเรียนบรรจุอยูใน
การศึกษาสายสามัญแหงชาติ  มุงเนนการพัฒนากําลังคนใหมีความรูความสามารถ  
มีทักษะเพียงพอตอความตองการของประเทศซ่ึงกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วการขยายโอกาสทางการศึกษาใหเทาเทียมกันท่ัวประเทศ  ทั้งนี้กระบวนการ
ที่จะนําไปสูความสําเร็จจะตองยึดหลักอุดมการณแหงชาติ  “ Rukunegara ”   
5 ประการไดแก  1)  เชื่อมั่นพระผูเปนเจา  2)  จงรักภักดีตอกษัตรยิและชาติ   
3)  ยึดมั่นในรัฐธรรมนญู  4)  ปฏิบัติตนตามหลักกฎหมาย  และ 5)  ประพฤติตน
อยางมีศีลธรรมและคุณธรรม 

สาธารณรัฐฟลิปปนส การสรางความแข็งแกรงในดานการศึกษาใหเปนภาระผูกพันตอรัฐบาล  กําหนดให
เปนหนาท่ีของรัฐในการจัดงบประมาณดานการศึกษา  จัดการศึกษาตั้งแตระดับ 
ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอดุมศึกษาใหแกประชาชนโดยไมตองเสียคาใชจาย   

ใหความสําคญัตอการเพ่ิมทุนท้ังหมดไปท่ีมนุษย (Human  Capital Investment) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษา  สนับสนุนใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพ   

                                                 
143 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน,”  พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549),70-75. 
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ตารางที่  3  นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน (ตอ)   
 

ประเทศ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมกาวหนาทางวิทยาศาสตร  การสรางทักษะความ

เช่ียวชาญทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ( IT ) พรอมทั้งขยาย
ชองทางใหกับผูมีรายไดนอยในเร่ืองการศึกษานอกระบบและการฝกการอบรมดาน
เทคนิคและวิชาชีพ  เนนหลักการเรียนรูตลอดชีวิตใหเขาถึงประชาชนในพ้ืนที่ตาง ๆ 
ตลอดจนผูพิการและผูที่เสียเปรียบในสังคม  เนนการยกระดับหลักสูตรและเทคนิค
ในการฝกอบรมครูผูสอน  ทักษะและกระบวนการบริหารจัดการวางแผนและกํากับ
ดูแลโครงการตาง ๆ  โดยอาศัยการมีสวนรวมจากชุมชน 

สาธารณรัฐสิงคโปร การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของคนในชาติสูระดับสากล  โดยใชกระบวนการ
เรียนการสอนควบคูไปกับผลลัพธทางการศึกษาดานคณุภาพและสมรรถภาพ  
(Qualities and  Competencies  Model)  เพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
ความสามารถอันหลากหลายของผูเรยีนมากยิ่งข้ึน  เนนจิตสํานึกและแรงจูงใจในการ
ใฝเรียนรูดวยสัมฤทธ์ิผลหรือความสําเรจ็ทางการศึกษาของผูเรียนแตละคน   
การทุมทรัพยากรดานเงินทุนทางการศึกษามากข้ึน  การเนนการบรหิารจัดการแบบ
รวมศูนย  การมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเขมขน  การเปลี่ยนจากการประเมิน
จากภายนอกสูการเนนการประเมินจากภายในแตละโรงเรยีนและสถาบันการศึกษา
ดวยความถี่มากขึ้นเพ่ือใหสถานศกึษารูจักตนเองมากข้ึน  การสงเสริมแรงสนบัสนุน
อยางแข็งขันจากครอบครัวของผูเรียน  การพัฒนากําลังคนดานบุคลากรทางการ
สอนโดยเนนการฝกอบรมเพ่ือใหพัฒนาการทางการศึกษากาวหนาไปอยางมั่นคง 
มากขึ้น 

รัฐบรูไนดารสุซาลาม มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT)  นอกจากนี้  ยังใหความสําคัญในเร่ือง e-learning  โดยไดดึงเขามาเปนสวน
หนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  ดําเนินการใหระบบ
การศึกษามุงใหความสําคัญตอการใชภาษามาเลยเปนภาษาทางการประจําชาติ  
ควบคูกับการใชภาษาสําคัญอื่น ๆ เชน  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอาหรับเปนภาษาที่
สอง  เปนตน  จัดการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคนเปนระยะเวลา  12  ป  จัดหา
หลักสูตรบูรณาการจัดการศึกษาศาสนาอิสลามในหลักสูตรการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักปรัชญาแหงชาติ  สรางโอกาสในการศึกษาดวยคุณวุฒิและ
ประสบการณที่เหมาะสม  จัดหาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทางการศึกษาใหดีที่สุด
เทาท่ีจะเปนไปได  เพื่อเติมเต็มความตองการแหงชาติ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  การยกระดับคณุภาพทางการศึกษา   
การปรับปรุงความเชื่อมโยงสวนตางๆ ในระบบการศึกษาใหสอดคลองกัน   
การบริหารจัดการและวางแผนทางการศึกษาใหแข็งแกรงมากข้ึน  การขยายจํานวน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่ชนกลุมนอยและพื้นที่ชยบท  การเพิ่มอัตราการรู 
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ตารางที่  3  นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน (ตอ)  
 

ประเทศ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 หนังสือ  การพัฒนาในแนวทางท่ีเรียกวา  การศึกษาสําหรับทุกคน  (Education  

for All)  การยกระดับคณุภาพการศึกษาอยางจริงจังและการสรางความรวมมือ
ระหวางการศึกษาในระบบการศึกษาใหทันสมัยในทุกระดับทั้งสามญัและอาชีวศึกษา
ทั้งในสวนของภาครัฐและในสวนของภาคเอกชน  ท้ังในและนอกระบบโรงเรยีน  
ในลักษณะทีส่อดรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สหภาพเมียนมา การกําหนดแผนระยะยาว  30  ป  เรียกวา  Thirty-Year  Long-Term Education 

Development Plan 2001-02FY-2030-31FY  การทําระบบการศึกษาใหเอื้อตอ
การสรางสังคมแหงการเรียนรูในการพัฒนาชาติใหทันสมัยสูการเปนประเทศท่ีพัฒนา
แลวดวยการเนนสาระสําคญั  6  ดาน  ไดแก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การใช
เทคโนโลยี  การขยายขอบเขตดานการวิจัย  การพัฒนาสังคมแหงการเรยีนรูตลอด
ชีวิต  การสงเสริมการศึกษาคุณภาพและการรักษาเอกลักษณและคานิยมแหงชาติให
คงอยู 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาไปในทิศทางระดับสูงของโลก  การใหความ  
สําคัญกับการอบรมบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีขั้นสูง  การจัดทํา
เปาหมายวิธีการและหลักสูตรในทุกระดับ  พัฒนาครูใหตอบสนองกับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  ริเริ่มการจัดการทางการศึกษาและริ่เริ่ มพื้นฐานทาง
กฎหมายเพ่ือสรางพลังในการพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาการศึกษานอกระบบให
เปนการขับเคลื่อนชุมชนไปสูสังคมการเรียนรู  การลดอัตราการไมรูหนังสือใน 
กลุมผูใหญโดยเฉพาะในทองถิ่นที่หางไกล  การเปดโอกาสใหผูที่ทํางานแลวไดรับการ
อบรมเรียนรูจากหลักสูตรสั้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  เพิ่มรายไดและ
โอกาสในการเปลี่ยนงาน  เด็กนักเรียน  ไดรับการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจายตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติและการบริหารจัดทางการศึกษาจะมีโครงสราง
และกระบวนการกระจายอํานาจท่ีทันสมัย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา การกําหนดแผนยุทธศาสตรระดับชาติในการขยายโอกาสทางการศึกษาคุณภาพ
อยางท่ัวถึงประกอบดวยแผนระยะสั้น  ( พ.ศ.  2541-2545 ) แผนระยะกลาง  
(พ.ศ. 2547-2551) และแผนระยะยาว ( พ.ศ. 2546-2558 ) เชน การเปดโอกาส
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเพิ่มสูงขึ้น  การเพ่ิมช่ัวโมงการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การเพิ่มหองเรยีนและสถานท่ีเรียนในพ้ืนท่ีขาดแคลน  
การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพครูและการฝกหัดครู  เปาหมายระยะยาวในการทําให
เด็กและเยาวชนชาวกัมพูชาทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพอยางท่ัวถึง  
ทุกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ  ทุกเพศ  ทุกพ้ืนที่ ทุกเชื้อชาติ  แมผูพิการทาง
รางกาย 
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ตารางที่  3  นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน (ตอ) 
   

ประเทศ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษา  การตอบสนองความจําเปนทางการศึกษา  

คุณภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพของการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ของการศึกษา  มุงเนนการสรางบุคลิกภาพและองคประกอบของความสามารถใน
ดานตาง ๆ ของทรัพยากรมนุษย  สรางความเสมอภาคทางการศึกษาและเพ่ือสราง
ความม่ันใจทุกคนไมวาจะเปนเพศใด  จะมีฐานะยากจนอยูหางไกลความเจริญหรือ
เปนผูดอยโอกาสทางสังคม  ตองไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ 

 

ที่มา : พัชราวลัย วงศบุญสินและคณะ, “รายงานการวิจัยเร่ือง การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป การศึกษา
ของประเทศในกลุมอาเซียน,” (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549). 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ไดมีผูศึกษาวิจัย  เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูความเปนประชาคมอาเซียนไว
หลายประเด็นดังนี้ 

จตุพร   ยงศร  ไดศึกษาวิจัยนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนโดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช 
เบอรเรเดย  ผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 1) จากาการศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบวา มีจุดรวมคลายคลึงกัน 3 ประการคือ (1) การขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง (2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ (3) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสอดรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ของนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบวา การเมือง การปกครอง 
สภาพทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม จํานวนประชากร และสภาพการณทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในประชาคมอาเซียนสงผลใหนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกตางกัน 144 

สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  ไดศึกษาวิจัยแผนยุทธศาสตรชาติเพ่ือพัฒนาประเทศไทยกอนเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015 จากการศึกษาพบวาทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป สวนใหญยังขาดการรับรูในเรื่องการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเลย  
                                                 

144  จตุพล  ยงศร, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนโดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช เบอรเรเดย” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                      
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2554),44. 
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หัวใจหลักของแผนยุทธศาสตรชาติมุงเนนสราง “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค” ซึ่งตองอาศัยการพัฒนา 
“คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน แรงงานของไทยไมมีปญหาเรื่องทักษะของงาน แตประเด็น
สําคัญที่จะนําไปสูการแขงขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกได  ตองพัฒนาผูนําทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพให
มีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  โดยปฏิรูประบบการศึกษาใหบรรลุเปาหมายการ
รวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ภาครัฐควรประชาสัมพันธเชิงบวกใหทุกภาคสวนไดเห็นโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจเพ่ือแขงขัน รวมพลังและเนนการมีสวนรวมและระดมสมองทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี
ทิศทางและเปาหมายเดียวกัน บูรณศาสตรที่หลากหลายเพื่อจัดทําโครงการรวมรัฐและเอกชน (Public 

Private Partnerships) จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตรที่วางไว เรงรัด
พัฒนากฎหมายใหเอ้ืออํานวยในการจัดตั้งบริษัทและการควบรวมบริษัท ปรับระบบโครงสรางภาษีให
สอดรับกับการไหลเลื่อนของประชาคมในภาคพ้ืนอาเซียนที่จะเกิดขึ้น มาตรการการเก็บภาษีทางตรงให
มากขึ้นเพ่ือลดชองวางระหวางคนจนและคนรวยในระยะยาว ลดหยอนภาษีกรณีที่ภาคเอกชนลงทุนใน
งานวิจัยและพัฒนา ลดภาษีนิติบุคคลเพ่ือจูงใจในภาคธุรกิจที่จะมีการขยายตัวมากกวา 10 เทาใหเขา
ระบบภาษีไดมากขึ้น สงผลใหรายไดเขารัฐไดมากขึ้น 145 

ลลิตา  สีดอกไม  ไดศึกษาวิจัยบทบาทและผลของความรวมมือทางดานการศึกษาเพ่ือสงเสริม
การรวมตัวของอาเซียน  ซึ่งมีเครือขายมหาวิทยาลัยในอาเซียน (AUN) เปนกรณีศึกษาผลท่ีไดจากการศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนและกลยุทธขององคกรแสดงใหเห็นถึงการปรับบทบาทขององคกรหลัง
ดําเนินงานมากวาทศวรรษตามความมุงหมายของอาเซียนและมีการพัฒนาเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
ตั้งแตกอตั้งถึงปจจุบัน  สําหรับผลของกิจกรรมตอผูรวมกิจกรรมศึกษาโดยใชการวิจัยภาคสนามดวยวิธีการ
สังเกต สัมภาษณและแจกแบบสอบถามกับกลุมประชากรตัวอยางซึ่งประกอบดวยผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน  210  คน ใน Japan-ASEAN Student Conference, the 8th ASEAN Youth Cultural 

Forum, และ the 8th International College  Student Exchange การใหผูเขารวมกิจกรรมทํา
แบบทดสอบกอนและหลังรวมกิจกรรมพิสูจนผลของกิจกรรมตอผูเขารวมโดยเฉพาะความตระหนักถึง
อาเซียนซ่ึงแบงเปนดานความรู  ความเขาใจและทัศนคติและการรับรูเกี่ยวกับอาเซียน  จากการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษไดพิสูจนสมมติฐานงานวิจัยนี้ที่วานอกเหนือจากการบรรลุเปาหมายเฉพาะของแต
ละกิจกรรมแลว  ทุกกิจกรรมจะตองสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรมมีความตระหนักถึงอาเซียนที่เพ่ิมขึ้น  
นอกจากนี้จากผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ใชในการคัดเลือกตัวอยางซึ่งประกอบดวย
ประเภทกิจกรรม (เชิงวิชาการและไมใชเชิงวิชาการ) ระยะที่เขารวมกิจกรรม (กิจกรรมระยะสั้นและกิจกรรม
ระยะยาว) และความรูพ้ีนฐานและความคุนเคยกับอาเซียน (เยาวชนอาเซียนและเยาวชนนอก

                                                 
145 สมเกียรต ิวัฒนศิริชัยกุล, “แผนยุทธศาสตรชาติเพ่ือพัฒนาประเทศไทยกอนเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015” (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , 2552), บทคัดยอ. 



179 

 

 
 

อาเซียน) นั้นมีผลตอระดับการเพ่ิมขึ้นของความตระหนักในอาเซียน อาทิ  ผลของความตระหนักถึง
อาเซียนกิจกรรมทางวิชาการสูงกวากิจกรรมท่ีไมใชเชิงวิชาการ  ระยะเวลาที่เขารวมกิจกรรมมีผลให
ผูเขารวมกิจกรรมรูสึกถึงความเปนอาเซียนเพ่ิมขึ้น  กลุมที่มีความตระหนักถึงอาเซียนที่นอยกวา 
(เยาวชนญี่ปุน) มีอัตราการเพ่ิมของผลระหวางกอนเขารวมกิจกรรมและหลังเขารวมกิจรรมท่ีมากกวา 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงทฤษฎีและขอมูลเชิงประจักษนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะโดย
มุงหวังใหเกิดพัฒนาการอีกกาวหนึ่งของความรวมมือดานการศึกษาสูการบูรณาการภูมิภาค 146 

เอกราช  อะมะวัลย  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการ
เตรียมความพรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ. 2558  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัย
สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียนไดแก 1)  ปจจัยดานความเขาใจ
เพ่ือสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 2) ปจจัยศักยภาพบุคลากรท่ีตอง
ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม  มีความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ทางอุตสาหกรรมไดรับการเพ่ิมโอกาสในการหางานทํา  รวมทั้งมีการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 3) ปจจัย
คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู  อาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับ
ในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4)  ปจจัยการเปดเสรีการศึกษาประกอบดวย การจัดทําความตกลง
ยอมรับรวมดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพ่ือ
รองรับการเปดเสรีการศึกษา ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน สุดทายงานวิจัยยังไดให
ขอเสนอแนะเปนแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารเพ่ือเตรียมความพรอมสูความ
เปนประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ. 2558  ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาองคความรู  การพัฒนาบุคลากร
และการพัฒนาความรวมมือ 147 

 ปรีชา  หม่ันคง  ไดศึกษาวิจัยการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน  
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายของแตละประเทศในกลุมสมาชิก
อาเซียน ผลการวิจัยพบวา ระดับประถมศึกษา  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ

                                                 
146 ลลิตา  สีดอกไม, “บทบาทและผลของเครือขายมหาวิทยาลัยเอเซียนในการพัฒนา

เยาวชนเพื่อการบูรณาการอาเซียน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดยอ. 

147 เอกราช  อะมะวัลย, “การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ. 2558” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 

บทคัดยอ. 
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อินโดนีเซีย  ประเทศลาว  ประเทศฟลิปปนส  ประเทศสิงคโปร  ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
มีการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร มีตัวชี้วัดที่แนนอน ยกเวนในวิชาภูมิศาสตร
ของประเทศบรูไนดา รุสซาลาม ไมระบุตัวชี้วัดในเนื้อหา โดยประเทศลาวมีเรียนในวิชาภาษาและ
วรรณคดี ประเทศเวียดนามไดสอนแบบบูรณาการเขากันทุกวิชา ประเทศไทยใชคําวา “สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม” สําหรับขอแตกตาง คือประเทศสิงคโปรมีการเรียนการสอนกฎบัตรอาเซียน
ในระดับประถมศึกษาปที่ 5 และประถมศึกษาปที่ 6 สวนประเทศอ่ืนยังไมมีเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศไทย มีเรียนหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน ในวิชา
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร วรรณคดีภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา มีตัวชี้วัด
ที่แนนอน ยกเวน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในวิชาภูมิศาสตร และประวัติศาสตร ไมมีตัวชี้วัดและ
ประเทศอินโดนีเซียเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร ประเทศสิงคโปรเรียนวรรณคดีภาษาอังกฤษและ
ศิลปศึกษา มีตัวชี้วัดที่แนนอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศลาว ประเทศมาเลเซียและประเทศฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร มีเรียนหลักสูตรเนื้ อหาสาระ
เกี่ยวกับอาเซียน ในวิชาประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จริยศึกษา มีตัวชี้วัดที่
แนนอน ยกเวนประเทศสิงคโปร สําหรับ หลักสูตรเนื้อหาสาระเก่ียวกับอาเซียนในระดับนี้มี 2 ระดับ
คือ ระดับมัธยมศึกษา หรือ ม.6 ในวิชาประวัติศาสตร วิชาสังคมศึกษา วิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ มี
ตัวชี้วัดที่แนนอนและระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (“A” Level) ในวิชาสังคมศึกษา สําหรับวิชา
ประวัติศาสตรศึกษา นอกจากน้ียังมีวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ มีตัวชี้วัดที่แนนอน 

 ธีราศิลป  อินทรสุข ไดศึกษาวิจัยบทบาทของอาเซียนในการเสริมสรางความมั่นคงของ
มนุษย จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานของอาเซียนมีการใหความสําคัญกับประชาชนและมี             
การคํานึงถึงการสรางความมั่นคงในดานตางๆ อยางครอบคลุมมากขึ้น ในดานเศรษฐกิจนั้น อาเซียน
ไดมีการจัดทําโครงการเพ่ือสรางงานสรางรายได และขจัดความยากจนใหกับประชาชน ดานการเมือง
มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนและสงเสริมหลักการท่ีเกี่ยวของกับการสรางความมั่นคงทางการเมือง 
สวนดานสิ่งแวดลอมก็มีการจัดทํากรอบความรวมมือเพ่ือสรางความยั่งยืนทางส่ิงแวดลอมอยาง
ครอบคลุม ซึ่งถือเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวคิดความม่ันคงของมนุษยมากขึ้น แตการดําเนินงาน
ตางๆของอาเซียนก็ยังอยูในขั้นเริ่มตนและมีขอจํากัดอีกหลายประการ เชน การยึดหลักฉันทามติและ
หลักการไมแทรกแซงอยางเครงครัดการขาดกลไกที่มีอํานาจบังคับ รวมถึงปญหาความแตกตางทางดาน
เศรษฐกิจและระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงตองมีการปรับปรุงวิธีการ
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ดําเนินงานดวยการลดความเครงครัดของหลักการไมแทรกแซงลงและสรางกลไกที่มีอํานาจบังคับ
ขึ้นมาเพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานการสงเสริมความม่ันคงของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ 148 

ดาริกา  โพธิรุกข  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  จากการศึกษาพบวา  ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีกลไกทางกฎหมายท่ีสําคัญ  
คือกฎบัตรอาเซียน  (ASEAN  Charter)  ซึ่งเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญ  เปรียบเสมือนธรรมนูญของ
อาเซียนในการบังคับรัฐสมาชิกใหปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตามที่กําหนดไวและกฎบัตรอาเซียนยังมี
บทบัญญัติในการรับรองสถานะทางกฎหมายของอาเซียน  ใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล   
ซึ่งทําใหอาเซียนในปจจุบันนี้ตางจากอาเซียนเดิม  ที่มีการรวมกลุมเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น  ในการดําเนินงานของอาเซียน  อาเซียนไดจัดทําแผนงานในการดําเนินงานเพ่ือการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อันเปนแผนงานในการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และพันธกรณีที่รัฐสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม  โดยกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน  
พรอมทั้งใหมีความยืดหยุนที่ประเทศสมาชิกสามารถตกลงกันลวงหนาได  โดยการเปดเสรีแบบ  
ASEAN – X  (ประเทศที่มีความพรอมที่จะเปดเสรีสาขาบริการใดใหแกกันมากข้ึน  ก็สามารถกระทํา
ไดกอน  เมื่อประเทศใดมีความพรอมจึงคอยเขารวม)  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวกัน  โดยมีการเคลื่อนยายสินคา  
บริการ  การลงทุน  แรงงานฝมือและเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น  สงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันของอาเซียน  ลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกและสงเสริมการรวมตัวเทากับ
ประชาคมโลกของอาเซียน  นอกจากน้ีอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหอาเซียนบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว  คือกลไกการระงับขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ  โดยอาเซียนไดมีการปรับปรุงกลไกในการ
ระงับขอพิพาทของอาเซียนใหมีลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบและมีการกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและใหมีการบังคับใชอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยใชกลไก
ระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (DSU)  เปนตนแบบ  ซึ่งจะทําใหรัฐสมาชิกเกิดความมั่นใจวา
หากมีการละเมิดพันธกรณี  หรือการไมปฏิบัติตามพันธกรณี รัฐสมาชิกก็สามารถเสนอเร่ืองเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาทหรือใชกระบวนการตอบโตใหคูกรณีปฏิบัติตามพันธกรณีตามท่ีไดกําหนด
ไวอีกทั้งยังเปนการเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนชาวตางชาติวารัฐสมาชิกจะปฏิบัติตามพันธกรณี

                                                 
 148 ธีราศิลป อินทรสุข, “บทบาทของอาเซียนในการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย.” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2554), บทคัดยอ. 
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อยางเครงครัด  โดยหลีกเล่ียงการใชกลไกการระงับขอพิพาทท่ีมีอยูและแกปญหาระหวางกันโดย
วิธีการประนีประนอมเชนในอดีต 149 

วัชรินทร  นิลแกว  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดาน
การเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกตอเสรีภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค  สามารถสรุป
ไดวา ARF ถูกกอตั้งโดยประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือที่จะทําใหผลประโยชนแหงชาติของแตละประเทศมี
ความมั่นคงโดยใชวิถีทางอาเซียนเปนบรรทัดฐานในการรวมมืออยางไรก็ตามการดําเนินการของ ARF  
ในปจจุบันไมกอใหเกิดผลประโยชนตอภูมิภาคมากนัก  เนื่องจากแนวคิดการดําเนินงานและโครงสรางของ  
ARF  เอง ปญหาการดําเนินการมาจากวิถีทางอาเซยีน ความแตกตางของประเทศสมาชิกและความไม
แนนอนของสภาพแวดลอมระหวางประเทศ  นอกจากน้ีเปนเรื่องของการนํามาตรการสรางความไว
เนื้อเชื่อใจนโยบายทางการทูตเชิงปองกันและการแกไขความขัดแยงไปปฏิบัติ  การศึกษาคร้ังนี้แสดง
ใหเห็นวา  ARF  ควรจะพัฒนาโครงสรางของระบบการบริหารท่ีเปนอยูไปสู โครงสรางที่เปนทางการ
มากขึ้น  โดยการจัดใหมีการเจรจาไกลเกลี่ยโดยประเทศที่ 3  และการตั้งสํานักเลขาธิการ  รวมทั้ง
การสรางความเชื่อมโยงกับองคกรระหวางประเทศอ่ืน ๆ ยิ่งกวานั้น  อาเซียนสามารถเรียนรูเพ่ือที่จะ
ปรับปรุงสวนตาง ๆ ตามแนวคิดวิถีทางอาเซียนเพื่อความรวมมือดานความมั่นคงท่ีมีประสิทธิภาพ 150 

โจเนส  ลาวด  (Lund, Johannes)  ไดศึกษาวิจัยอาเซียนและการขยายความรวมมือดาน
ความม่ันคง ไดเสนอวา  ปจจุบันน้ีความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย  เปนหัวขอหนึ่งที่ไดรับความสนใจ
ในแวดวงวิชาการและการเมือง  ความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยมุงไปที่การรักษาความปลอดภัยของแต
ละบุคคลใหพนจากภัยคุกคามตาง ๆ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  อยางไรก็ดี
การวางแบบแผนเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยนี้  ก็ยังจะตองประสบกับปญหาบางประการท่ี
สําคัญที่สุดก็คือการขาดซ่ึงความสามารถในการนํามาประยุกตใชไดจริง เชน การท่ีไมสามารถที่จะให
แนวทางปฏิบัติในแนวนโยบายที่สําคัญได  นอกจากน้ียังถูกจํากัดมากข้ึนไปอีกโดยการใชงานไดจริงที่
ยังเชื่อถือไมไดกับการท่ีมุงไปที่บุคคลในสิ่งแวดลอมหน่ึงเพียงอยางเดียว  ซึ่งถูกหลอหลอมโดยระดับที่
แตกตางกันของรัฐบาลที่กุมอํานาจอยู  ซึ่งความสนใจอาจจะยังอยูที่การเมืองและความเปนไปของรัฐ
ก็ไดในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนตองการท่ีจะเสนอมุมมองของความม่ันคงปลอดภัยแบบทางเลือกโดย

                                                 
149 ดาริกา  โพธิรุกข, “กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.”  

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2553), บทคัดยอ. 

150 วัชรินทร  นิลแกว, “บทบาทการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกตอเสรีภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค.” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547), บทคัดยอ. 
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มุงไปท่ีระดับผลกระทบของภัยคุกคามและความนาจะเปนการศึกษาดําเนินโดยมองจากเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยในระดับลาง เชน เรื่องที่ใชเวลานานกวาจะสงผลกระทบแตมีความนาจะเปนสูงที่จะ
เกิดขึ้น  ภัยคุกคามจะถูกตรวจวัดทั้งภัยคุกคามตอบุคคลและภัยคุกคามตอบุคคลสําคัญทางการเมือง 151 

 
สรุป 

 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations) หรืออาเซียนเปนองคกรทางภูมิรัฐศาสตรและองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  ประเทศ ไดแก  ไทย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  
อินโดนีเซีย  สิงคโปร  บรูไน  ลาว  กัมพูชา เวียดนามและพมา อาเซียนมีพ้ืนที่ราว 4,435,570  
ตารางกิโลเมตร  มีประชากรราว 590 ลานคน  ในป พ.ศ. 2553 คา GDP ของประเทศสมาชิกรวมกัน
คิดเปนมูลคาราว 1.8  ลานลานดอลลารสหรัฐ  คิดเปนลําดับที่ 9 ของโลกเรียงตาม GDP   

อาเซียนไดถือกําเนิดขึ้นโดยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิกและการธํารงรักษาสันติภาพและความ
มั่นคงในภูมิภาคและเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ กฎบัตรอาเซียน
ไดมีการลงนามเม่ือเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทําใหอาเซียนมีสถานะคลายกับสหภาพยุโรปมาก
ยิ่งขึ้น  เขตการคาเสรีอาเซียนไดเริ่มประกาศใชตั้งแตตนป พ .ศ. 2553 และกําลังกาวสูความเปน
ประชาคมอาเซียน  ซึ่งจะประกอบดวยสามดานคือ ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นโยบายการดําเนินงานของ
อาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาลระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส
อาเซียน  การประชุมสุดยอดเปนการประชุมในระดับสูงสุดเพ่ือกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและ
เปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว  
โดยการจัดทําเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (ActionPlan) แถลงการณรวม (Joint 

Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) 

เชน Hanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และASEAN Convention on Counter 

Terrorism เปนตน สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการประชุมเพ่ือ
พิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดานโดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น   

                                                 
151 Lund and Johannes, “Asean and low-level security cooperation.” 

(Chulalongkorn University Dissertation  Abstracts  International, 2004). 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน             
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (mixed  methodology )1 โดยขั้นตอนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (qualitative 

research) และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative  research)  โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบ
นโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  2) เพ่ือทราบ
องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและ 3) เพ่ือทราบ
รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน การดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

      เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  
ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
 

ตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
     ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย  โดยเริ่มตนดวย
การศึกษาวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  
จากบทความและเอกสารทางวิชาการ  สื่ออิเล็กทรอนิกสและอินเตอรเน็ต  เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัย  จัดทําโครงรางการวิจัย  เสนออาจารยที่ปรึกษาและสอบปกปองโครงรางการวิจัย  ปรับแกไข
โครงรางการวิจัยตามขอเสนอแนะของกรรมการสอบปกปองโครงรางการวิจัยและขออนุมัติบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อดําเนินการทําวิจัย 

 

 

                                                           
 

1 Abbas  Tahakkori  and  Charies  Tedlie,  Mixed  Methodology : Combining 

  Qualitative  and  Quantitative  Approaches (Thousand  Oaks,  California : 

Sage,1998),21-25. 
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ตอนที ่2  ขั้นการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย  ขอ 1 นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
สูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนเปนอยางไร  ขอ 2 องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนอยางไรและขอ 3 รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนอยางไร  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเปน                   
5  ขั้นดังนี้  
                   ขั้นที่ 1 วิเคราะหนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
                  1.1 วิเคราะหหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่
เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ                       
 1.2  ศึกษา  วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  แลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content  Analysis) 
เปนองคความรูเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 ขั้นที่ 2  การสรางเครื่องมือวิจัยนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 

                 2.1  ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในข้ันที่ 1 
และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content  Analysis) เพ่ือใหไดตัว
แปรที่ตองการ แลวจึงนําผลที่ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  interview)  
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา        
  2.2  นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  interview)  ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญซ่ึง
ไดแก  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาระดับนโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ  ผูบริหารการศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ผูบริหารการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา   
ทําการวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณเพ่ือใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  แลวสรุปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามและ
ปรับแกตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
                2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5 ทานวิเคราะห
ดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of  Item Objective Congruence : IOC) แลวพิจารณาเลือกขอ
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คําถามท่ีมีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและ
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา                   
               2.4 นําเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้  จํานวน  10  โรงเรียน  รวมผูใหขอมูลจํานวน  30  คน  แลวรวบรวม
ขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 2  ไดคาความเช่ือม่ัน  0.995 

 ขั้นที่  3   การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล     
  นําแบบสอบถามจากข้ันที่ 2 ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 228 โรงเรียน  ผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 684  คน รวบรวมขอมูลแลว
วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis) เพ่ือใหไดองคประกอบนโยบายและการ
ปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

           ขั้นที่ 4   การพัฒนารูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ 
  การวิเคราะหความสัมพันธนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยนําองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน หาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (paths  analysis)  ดวยโปรแกรม LISREL เพ่ือทราบ
ความสัมพันธนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   
 ขั้นที่  5  ยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติทีเ่หมาะสม  

 5.1 ผูวิจัยนํารางองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนที่ไดจากการพัฒนาในขั้นที่ 4  มาตรวจสอบและเพ่ิมความเชื่อถือ โดยนํารางนโยบาย
และการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มายืนยันดวยวิธีสอบถามความ
คิดเห็นผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  11 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษา
ระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 4 คน  ผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จํานวน  4  คนและผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  3  คน  โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นความถูกตอง  
ความเหมาะสม  ความเปนไปไดและการนําไปใชประโยชน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหได
แนวนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป 

                                                           
2 Lee  J. Cronbach,  “Essentials  of  Psychological  Test”,  4th  ed.  (New York : 

Harper & Row, 1984),126. 
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 จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขางตน  สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่  7 
 

ตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย 

 ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล  สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
หลังจากนั้นจัดทํารางรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ  นําเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบ
ความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

แผนภูมิที่  7  แสดงขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นการวิจัย ขั้นดําเนินการวิจัย ผลลัพธ 

ศึกษา  วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
นโยบายดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาสูประชาคม
อาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน (Content  Analysis) 

ขั้นที่ 3                 
การเก็บรวบรวมขอมูล        
และการวิเคราะหขอมูล 

 

             

ขั้นที่ 4 

การพัฒนารูปแบบ 

 

            ขั้นที ่5                    

  ยืนยันรปูแบบที่เหมาะสม 

ทราบนโยบายดานการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานเพ่ือพฒันาสูประชาคม

อาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน 

รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

การพัฒนารูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานเพ่ือพฒันาสูประชาคมอาเซียน  โดยการหา
ความสัมพนัธเชิงสาเหตุ (Paths Analysis)  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป LISREL 

ตัวแปรองคประกอบนโยบายและ        
การปฏิบัติดานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน     
เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่          
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

ยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏบิัติดานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดยการสอบถาม
ผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน   11   คน 

              ขั้นที่ 1 

วิเคราะหนโยบายดานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน 

ศึกษา  วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรับ
จากการวิเคราะหเนื้อหาในขั้นที่ 1 และที่เปนขอมูล
เฉพาะดานการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย   

ศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดวยการสมัภาษณ          
แลวสรุปเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย (แบบสอบถาม)        
- Content Validity โดยใชวิธี  IOC               

- Try out และหาคา  Reliability                 

                
ขั้นที่ 2                  

การสรางเคร่ืองมือการวิจยั 
 

องคประกอบของนโยบายและการ    
ปฏิบัติดานการศึกษาขัน้พื้นฐาน       
เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

-  นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
- วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลีย่ ความถ่ี คามัชฌิมเลขคณิต  
   และสวนเบี่ยงมาตรฐาน 

- วิเคราะหปจจยัเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis)  

นําผลที่ไดพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมโีครงสราง 
(unstructured   interview) 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

         เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียด
ตางๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่
ศึกษา  การสรางเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสัมภาษณ  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชใน
การวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 

แผนแบบการวิจัย 

         การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสม (mixed  methodology )  โดยขั้นตอนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative  research)  ที่มีแบบแผนการ
วิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว  ตรวจสอบสภาวการณไมมีการทดลอง (the  one  shot, 

non-experimental design)  ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนผัง (diagram) ไดดังแผนภูมิที่  8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เมื่อ     R   หมายถึง      กลุมตัวอยางที่ไดจากเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
 X   หมายถึง      ตัวแปรตางๆ ทีน่ํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 O   หมายถึง      ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง 
 

 

 

แผนภูมิที่  8   แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 

 

 
 

 

O 

X R 
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ประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ประชากรไดแก   โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน  31,022  โรงเรียน  ซึ่งแบงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2,362  โรงเรียนและโรงเรียน
ประถมศึกษา  จํานวน  28,660  โรงเรียน  ดังแสดงไวในตารางที่  4   
  ตารางที่  4  แสดงจํานวนโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   

                      ประเภทโรงเรียน จํานวน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2,362 

โรงเรียนประถมศึกษา   28,660 

รวม 31,022 
 

ที่มา : กลุมสารสนเทศ, จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครูและหองเรียน สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2555 เขาถึงเม่ือ 28 สิงหาคม 2556, เขาถึงได   
         จาก http://www.bopp-obec.info 

 

กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

 ในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  ซึ่งกลุมตัวอยาง
ทีต่อบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ทั้งหมดจํานวน  31,022  โรงเรียน  ซึ่งแบงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2,362 โรงเรียนและโรงเรียน
ประถมศึกษา  จํานวน  28,660  โรงเรียน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยใชสูตรของทาโร  ยามาเน
(Taro Yamane ) 3  กําหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือน 0.07  ซึ่งมีสูตรการคํานวณหากลุมตัวอยางดังนี้ 

 

                                             เมื่อ     n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

                                                       N =  จํานวนประชากรทั้งหมด 

                                                       e  =  คาความคลาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมใหมีได                                     
                                                                      

                                                                n =  202.75 

                                                           
      3 Taro  Yamane, “Statistics : An Introductory Analysis” (New York : Harper & Row 

Publishing, 1970),887. 
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 จากการใชสูตรในการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยาง 202.75 โรงเรียน  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
จะทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  228  โรงเรียน  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  114  
โรงเรียน  เทียบกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกันและขนาดใกลเคียงกันกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา (matching  cases)  จํานวน  114  โรงเรียน  รวมเปนโรงเรียนทั้งสิ้น  228  โรงเรียน  
โดยกําหนดอัตราสวนเปน  6  ตอ 6  โรงเรียนคือ  โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน  6  โรงเรียนและโรงเรียน
ประถมศึกษา จํานวน  6  โรงเรียน  รวมเปน  12  โรงเรียนในหน่ึงจังหวัด  เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเปาหมายที่กําหนด  ผูวิจัยใชเลือกแบบ
แบงกลุม (cluster  sampling) 4 โดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multi–stage sampling)  
ดังนี้ 
 1. เลือกตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ (probability  sampling)  แบบแบงกลุม (cluster sampling)  
ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  19  เขตตรวจราชการ 5   
             2. สุมเลือกจังหวัดในแตละเขตตรวจราชการ  โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple  random  

sampling)  เขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด  รวมเปน  19 จังหวัด                   
3. สุมโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในแตละจังหวัดโดยวิธีการสุม

อยางงาย (simple random sampling) โดยสุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 โรงเรียนและเลือกโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกันและขนาดใกลเคียงกันท่ีสุด  6  โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  228  โรงเรียน   
 4. จากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  228  โรงเรียน ผูใหขอมูลในครั้งนี้  
เปนบุคลากรในโรงเรียนๆ  ละ  3  คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน   1  คน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือครูที่ปฏิบัติหนาที่แทน  จํานวน  1  คนและประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  1  คน  รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น  684  คน   ดังที่แสดงไวในแผนภูมิที ่ 9 

 

 

 

 

                                                           
4 พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพ:มหาวิทยาลัย                    

ศรีนครินทรทรวิโรฒ  ประสานมิตร 2540),89-90. 

 5 กระทรวงศึกษาธิการ. เขตตรวจราชการ. เขาถึงเมื่อ 28 สิงหาคม 2555, เขาถึงไดจาก 
http:// www.moe.go.th/data_stat/Download_Excel/.../19InspectionArea.xls. 
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แผนภูมิที ่9  แสดงวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 

ขั้นที่ 1  ผูวิจัยแบงกลุมตามเขตตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จาํนวน  19  เขตตรวจราชการ 

เขต
ตรวจ
ราชการ
ที ่1 

เขต
ตรวจ
ราชการ
ที ่2 

เขต
ตรวจ
ราชการ
ที ่3 

 

………… 

เขต
ตรวจ
ราชการ
ที ่17 

เขต
ตรวจ
ราชการ
ที ่18 

เขตตรวจ
ราชการ  
สวนกลาง 

จังหวัด 

     โรงเรียน 

      ผู้ ให้ข้อมลู 
-ผู้ อํานวยการ 
-รองผูอํานวยการ
โรงเรียนกลุมการ
บริหารงานวิชาการ
หรือผูปฏิบัติหนาที่
แทน 
-ประธานกรรมการ
สถานศกึษาขนั
พนืฐาน 

ขั้นที่2 ผูวิจยัสุมเลือกจังหวัดในแตละเขตตรวจราชการ  
โดยวธิีการสุมอยางงาย เขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด  
รวมเปน  19  จังหวัด                   

ขั้นท่ี  3 ผูวิจัยสุมโรงเรยีนในแตละจังหวัดโดยวธิีการสุม
อยางงาย สุมจังหวดัละ  12  โรงเรียน  แบงเปนโรงเรยีน
มัธยมศึกษา  6  โรงเรียนและโรงเรียนประถมศึกษา              
6  โรงเรียน  รวมท้ังสิ้น  228  โรงเรียน   

ขั้นที่ 4  ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน ประกอบดวย  
ผูอํานวยการโรงเรียน  1  คน  รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมการบริหารงานวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน    
1 คนและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
1 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  684  คน    

เขตตรวจราชการทั่วประเทศ  19 เขต 
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ตารางที่  5   แสดงกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
 

 

เขตตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

จังหวัด 

 

โรงเรียน
มัธยม 
ศึกษา 

 

โรงเรียน 
ประถม 
ศึกษา 

 

 

ตัวอยาง 

ผูใหขอมูล  

รวม 

ผูให
ขอมูล 

 

ผูอํานวยการ 
รอง 

ผูอํานวยการ 
ประธาน
กรรมการ
สถานศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
 (สวนกลาง) 

กรุงเทพมหานคร 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 1 นนทบุรี 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 2 ลพบุร ี 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 3 สมุทรปราการ 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 4 กาญจนบุร ี 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 5 ประจวบคีรีขันธ 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 6 ชุมพร 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 7 พังงา 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 8 สงขลา 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 9 จันทบุรี 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 11 สกลนคร 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 12 รอยเอ็ด 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 13 ศรษีะเกษ 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 14 นครราชสีมา 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 16 นาน 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 17 เพชรบูรณ 6 6 12 12 12 12 36 

เขตตรวจราชการที่ 18 นครสวรรค 6 6 12 12 12 12 36 

รวม 19 114 114 228 228 228 228 684 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

          ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
            1. ตัวแปรพ้ืนฐานคือ  ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม (personal 

data) ไดแก เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 

   2. ตัวแปรที่ศึกษาคือ  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม  จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและตาม
แนวคิดทฤษฏีของฮอกวูดและกันน (Hogwood, B.W. and Gunn)William T. Greenwood 2) A.R.Leys Wayne 
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Joseph L. Massie, and John Douglas William F.Glueck  Carl J.Friedrich  Alfred D..chandler  John M.  Pfiffner  
ประชุม  รอดประเสริฐ  มยุรี  อนุมานราชธน วิโรจน  สารรัตนะ ศุภชัย ยาวะประภาษ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  
สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายชู  จุมพล  หมิมพานิช ทวีป  ศิริรัศมี ยุพา วงศไชย คะนึง  สายแกว  เรือง
วิทย  เกษสุรรณ  วรเดช จันทรศร  สุรสิทธิ์  วชิรขจร สุรนาท  ขมะณะรงค พฤทธิ์  ศิริบรรณาพิทักษ  สรอย 
ตระกูล  พรรณิลัย นิติโรจน ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ วิยุทธ จํารัสพันธ  SEAMEO RIHED  Postlethwaite, 

T. N.; Thomas, R. M. กรมอาเซียน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักความสัมพันธตางประเทศ                   

พัชราวลัย  วงศบุญสินและคณะ  จตุพร  ยงศร  สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล   ลลิตา  สีดอกไม   เอกราช  อะมะวัลย  
ปรีชา  หมั่นคง  ธีราศิลป  อินทรสุข  ดาริกา โพธิรุกข วัชรินทร  นิลแกว  และ Lund, Johannes  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

            1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  interview) พัฒนามาจากการการศึกษา
เอกสาร  งานวิจัย รวมถึงวรรณกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  แลวนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู เชี่ยวชาญ  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 2. แบบสอบถาม (questionnaires) ไดจากการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  3  ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 การสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน  โดยกําหนดการตอบเปนแบบเลือกตอบ (Check list)                         
              ตอนที่ 2  การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม  149  ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา (rating scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert  scale) 6  เปนการวัดความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย
และการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  5  ระดับคือ   
 

 

                                                           
6 Rensis Likert,  The Human Organization : Its Management and Values         

(New York: McGraw – Hill, 1967), 179. 
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     ระดับที่ 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมากที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน 

 ระดับที่ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมาก  มีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 

 ระดับที่ 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนปานกลาง  มีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน 

           ระดับที่ 2  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนนอย  มีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน 

 ระดับที่ 1  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนนอยที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน 

 ตอนท่ี 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน จะเปนลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended  questions) 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ใชยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ดวยวิธีการสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาความเหมาะสม (propriety standards)  ความเปนไปได (feasibility standards) 
ความเปนประโยชน (utility  standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy  standards)  
  

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  สามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและบรรลุ 
วัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ดังตอไปน้ี 

 1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  interview)  ใชเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  มีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
                 1.1  ศึกษา  วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน  แลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content  Analysis) 
เปนองคความรูเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนประเทศสมาชิก
อาเซียน   
  1.2 ศึกษา  วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาใน             
ขั้นที่ 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content  Analysis) แลวจึงนําผล
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ที่ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  interview) ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
และปรับแกตามคําแนะนํา        
 2. แบบสอบถาม (questionnaires) ใชเก็บขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่กลุมการบริหารงานวิชาการและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนมีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ 
      2.1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา  วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดวยการสัมภาษณ  ทําการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดเพ่ือใหไดตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  แลวสรุปเปนกรอบใน               
การสรางแบบสอบถามและปรับแกตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
                2.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content  
validity) ของแบบสอบถาม  นําแบบสอบถาม  จํานวน  149  ขอ  ไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน 
วิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of  Item Objective Congruence : IOC) แลวพิจารณา
เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ และคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  ไดขอคําถาม  จํานวน  149  ขอ   
  2.3  นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (try out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้  แตมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ  จํานวน 10 โรงเรียน  ผูใหขอมูล จํานวน 30  คน  
แลวนําแบบสอบถามกลับคืนมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 7  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา คาความ
เชื่อมั่น (reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  มีคาเทากับ  0.995  
             3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิติมาเปน
ขอคําถามท่ีใชเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา 
 

 

 
 

                                                           
 7 Lee J. Combach, “Essentials  of. Psychometrika Testing”, 3nd  ed.  (New 
York : Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง(unstructured  interview)   ดําเนินการดังนี้ 
 1.1  ผูวิจัยประสานกับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณ 
 1.2 ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือออก
หนังสือขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในการเขาสัมภาษณ           
                1.3 ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณตามที่นัดหมายดวยตนเองและจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดําเนินการดังนี้                    
                   2.1  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขอความอนุเคราะห                
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
                2.2  ผูวิจัยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับจํานวน  228  โรงเรียนๆ ละ  3  ฉบับ  รวมทั้งหมด  684  ฉบับ  โดยผูวิจัยขอ
ความรวมมือสงกลับทางไปรษณีย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือ
ยืนยัน  ดําเนินการดังนี้ 
               ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอความอนุเคราะหในสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาความเหมาะสม (propriety standards)  ความ
เปนไปได (feasibility standards) ความเปนประโยชน (utility  standards) และความถูกตองครอบคลุม 

(accuracy  standards) 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจยั  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและนํามา
วิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย  ดังนี้                                                                                                       
            1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
             2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  สถิติที่ใชคือ 

  2.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคารอยละ (percentage)  
     2.2 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ
เบสท (Best) 8 ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย  0.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
             คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

             คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
             คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

             คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

 2.3 การวิเคราะหองคประกอบดวยสถิติการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  

Analysis : EFA)  ผูวิจัยไดตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามที่เหมาะสมท่ีใชในการวิเคราะหองคประกอบซึ่ง
จํานวนที่มากกวา  300 อยูในเกณฑดี 9 และสอดคลองกับ  ทาบาชนิคและไฟเดล (Tabachnick  and  Fidell)
ที่ยืนยันวา  การวิเคราะหองคประกอบตองมีตัวอยาง  จํานวนอยางนอย  300  ตัวอยาง 10  ซึ่งงานวิจัยนี้เก็บ
แบบสอบถามไดจํานวน  606  ฉบับ  จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  โปรแกรมลิสเรล (Paths Analysis with LISREL: PAL) วิเคราะหดวยวิธีสกัดปจจัยแบบการ
วิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component  Analysis : PCA)  หมุนแกนแบบออโธกอนอลดวยวิธี  
แวรีแมกซ  ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป 11  
จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบน้ัน ๆ ตั้งแต  3  ตัวแปรขึ้นไปและ มี
คาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน (eigen value) เทากับ  1 ขึ้นไป 

                  2.4 การวิเคราะหรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน ใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ  ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล  
(Paths Analysis with LISREL: PAL)  

            3. การวิเคราะหการตรวจสอบยืนยันองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  สถิติท่ีใชคือ  คาความถี ่ (frequency)  คารอยละ (percentage) 

                                                           
8 John W.Best, “Research in Education”  (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc.,1970), 190. 
            9 A.L. Comerey and Lee. H.B., A First Course in Factor Analasis,  ed. 

(Hillsdale,NJ : Lawrence Associa tes. Publishers, 1992),217. 

            10 Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New 

York : Harper & Row Publishing., 2001),588. 
11 Barbara G. Tabachnik  and Linda S. Fidell, Using  Multivaiate Statistics  (New 

York : harper & Ror, 1983),411. 
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 การนําเสนอขอมูล 

 การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตาราง  แผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล 

                                                                                            สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือทราบองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนและ3) เพ่ือทราบรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 วิเคราะหนโยบายดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน ขั้นที่ 2 การสรางเครื่องมือ
วิจัยนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ขั้นที่ 3 การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ขั้นที่ 4  การพัฒนานโยบายและการปฏิบัติและขั้นที่ 5  ยืนยัน
รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสม  ประชากรในการวิจัยไดแก  โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบดวย  
โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน  2,362  โรงเรียนและโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 28,660 โรงเรียน    
รวมทั้งสิ้น 31,022  โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูล  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวนทั้งสิ้น  684  คน  โดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
(unstructured  interview) แบบสอบถาม (questionnaires) และแบบสอบถามความคิดเห็น opinionnaire)  
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามใชวิธีเก็บรวบรวมโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  
คาความถี่ (frequency : f) คารอยละ (percentage : %) คามัชฌิมเลขคณิต (mean : ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : 

EFA) การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ  ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม              
ลิสเรล(Paths Analysis with LISREL: PAL) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
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บทที่ 4 
 

  การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษานโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 2) องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนและ 3) รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
รูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบคําบรรยาย  จําแนกการนําเสนอขอมูลออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 

ตอนที่ 1  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ประกอบดวย  5  ขั้นตอนดังนี้                                                                                                    

 1.1 วิเคราะหหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ี
เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ                    
                1.2 วิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ 

 1.3 วิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

               1.4 การสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับนโยบาย
และการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  
               1.5 สรุปการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ตางประเทศที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและ
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถามตอไป 
 

            ตอนที่  2  วิเคราะหองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  ประกอบดวย 3  ขัน้ตอนดังนี้  

 2.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
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  2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวธิี                  
การสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพ่ือใหไดตัวแปรที่สําคัญขององคประกอบ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

  

 ตอนที่ 3  รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  

โดยการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path  Analysis)  

3.1 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบเปนรายคูโดยการนําทฤษฎี   งานวิจัยมา
สนับสนุนองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   

3.2 วิเคราะหรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ดวยการวิเคราะหเสนทางเพ่ือหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ขององคประกอบ 
 

 ตอนที่  4  การยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ดวยวิธีสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 11 คน พิจารณาประเด็น
ความถูกตอง  ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการนําไปใชประโยชนพรอมทั้งขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
ใหไดรูปแบบทีเ่หมาะสมตอไป 
 

 ตอนท่ี  1  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  
   1.1 วิเคราะหหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ี
เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดังนี้  1)  William T. Greenwood  2)  A.R.Leys 

Wayne  3)  Joseph L. Massie,  and John Douglas  4)  William F.Glueck 5) Carl J.Friedrich  6)  Hogwood, B.W. 

and Gunn 7)  Alfred D..chandler  8) John M. Pfiffner 9) ประชุม  รอดประเสริฐ 10) มยุรี  อนุมานราชธน                  

11) วิโรจน  สารรัตนะ 12) ศุภชัย  ยาวะประภาษ 13) สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  14)  สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  
สายชู  15) จุมพล  หมิมพานิช  16) ทวีป  ศิริรัศมี  17) ยุพา  วงศไชย 18) คะนึง  สายแกว 19) เรืองวิทย  
เกษสุรรณ 20) วรเดช  จันทรศร 21) สุรสิทธิ์  วชิรขจร 22) สุรนาท  ขมะณะรงค 23) พฤทธิ์ ศิริบรรณาพิทักษ  
24) สรอย ตระกูล 25) พรรณิลัย นิติโรจน  26) ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ  27) วิยุทธ จํารัสพันธ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่  6 
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            การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณอักษรไทยแทนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ 
ใชเครื่องหมาย   แทนสาระสําคัญที่นําไปใชจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของประกอบการศึกษาดังนี้ 
 ก   =   William  T. Greenwood 

 ข   =   A.R.Leys Wayne 

 ค   =   Joseph L. Massie, and John Douglas 

 ฆ   =   William   F.Glueck 

 ง   =   Carl J.Friedrich 

 จ   =   Hogwood, B.W. and Gunn 

 ฉ   =   Alfred D..chandler 

 ช   =   John M.  Pfiffner 

 ซ   =   ประชุม  รอดประเสริฐ 
                    ฌ   =   มยุรี  อนุมานราชธน 

                    ญ   =  วิโรจน  สารรัตนะ 
                    ฎ   =  ศุภชัย  ยาวะประภาษ 

                    ฏ   =  สมบัติ  ธํารงธัญวงศ   
  ฐ   =  สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายช ู

  ฑ   =  จุมพล  หมิมพานิช 

  ฒ   =  ทวีป  ศิริรัศมี 
  ณ   =  ยุพา  วงศไชย 

  ด    =  คะนึง  สายแกว 
   ต   =  เรืองวิทย  เกษสุรรณ 

   ถ   =  วรเดช  จันทรศร 
   ท   =  สุรสิทธิ์ วชิรขจร 
   ธ   =  สุรนาท  ขมะณะรงค 
   น   =  พฤทธิ์ ศิริบรรณาพิทักษ 
   บ   =  สรอย ตระกูล 
   ป   =  พรรณิลัย นิติโรจน 
   ผ   =  ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ 
   ฝ   =  วิยุทธ จํารัสพันธ 
 



203 

 

   พ   =  จุฬากรณ มาเสถียรวงศ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ฟ   =  สุรณี พิพัฒนโรจนกมล (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ภ   =  พนิดา บุญเกิด (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ม   =  ยุทธภูมิ ตันติมาลา (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ย   =  อารียา โอบนิธิกุล (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ร   =   แพรวนภา ธรรมเนยีมตน (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ล   =  ศักดาพินิจ ณรงคชาติโสภณ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ว   =  ลมัยพร แหลงหลา (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ศ   =  อาคม ใจแกว (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ษ   =  กลา ทองขาว (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ส   =  รุงเรือง สุขารมย (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ห   =  เทพศักดิ์ บุญยรัตนพันธุ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ฬ   =  ทองใบ สุดชารี (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   อ   =  สําเร็จ สมมัตถิยะ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
   ฮ   =  จํานง แจมจันทรวงษ (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
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 ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

1 นโยบายคือแผนงานหลกั                                        

2 นโยบายเปรียบเสมือนเข็มทิศ                                       

3 นโยบายเสมือนเครื่องชี้นําทิศทางขององคการ                                           

4 นโยบายคือแนวทางดําเนินการ                                           

5 นโยบายเปนแผนที่ทําขึ้นไวอยางเปนมาตรฐาน                                           

6 นโยบายเปนแนวคิดหรือแนวทางที่กําหนดขึ้น                                           

7 นโยบายเปนการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค                                           

8 นโยบายเปนการกําหนดหลักเกณฑ                                         

9 นโยบายเปนยุทธวธิีเพื่อนําไปสูการบรรลุผล                                           

10 นโยบายเปนสวนหนึ่งของวิธกีารจัดการ                                           

 11 นโยบายชวยผูบริหารปฏิบัติงานอยางมั่นใจ                                           

12 นโยบายชวยบุคลากรเขาใจภารกิจหนวยงาน                                           

13 นโยบายมีความสัมพันธใกลชิดกับการบริหาร                                           

14 นโยบายเปนเครื่องบงชี้ทิศทางในการบริหาร                                           

15 นโยบายกอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบตัิงาน                                           

16 นโยบายชวยใหเกิดพัฒนาการทางการบริหาร                                           

17 นโยบายที่ดีชวยสนับสนุนการใชอํานาจบริหาร                                          

18 นโยบายที่ดีจะกอใหเกิดการประสานงานที่ดี                                           

19 นโยบายที่ดีจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค                                             

20 ปจจัยภายในและภายนอกกาํหนดนโยบาย                                           

21 นโยบายเปนการนําความรูไปแกปญหา                                            

22 นโยบายนําความคิดที่มีเหตุผลไปแกปญหา                                           
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ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ  (ตอ)  

                  

ที่ 
 

สาระสําคัญที่นําไปใช 
 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

23 นโยบายเปนการกําหนดแนวทางของอนาคต                                           

24 นโยบายกาํหนดกฎเกณฑเพื่อการปฏิบัต ิ                                           

25 นโยบายเนนเปาหมายวัตถุประสงค  ผลลัพธ                                           

26 นโยบายเปนกระทําเพื่อใหบรรลุผล                                           

27 นโยบายเปนการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล                                           

28 นโยบายเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทาง                                           

29 นโยบายสาธารณะเปนการใชอํานาจของรัฐ                                           

30 นโยบายเปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา                                           

31 นโยบายประกอบดวยการตัดสินใจโดยรัฐ                                           

32 นโยบายไดจากภาคเอกชน ชุมชนและสงัคม                                           

33 นโยบายสาธารณะเปนกิจกรรมที่เลือกกระทํา                                           

34 นโยบายตองมีผลลัพธในการแกปญหา                                           

35 นโยบายเปนกิจกรรมภายในและตางประเทศ                                           

36 นโยบายเปนการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด                                           

37 นโยบายคือการกําหนดกฎเกณฑการปฏบิัติรัฐ                                           

38 นโยบายเปนผลการตอรองกลุมผลประโยชน                                           

39 การกําหนดนโยบายปรากฏในรูปของกฎหมาย                                           

40 การนํานโยบายสูการปฏิบัติดําเนินการของรัฐ                                           

41 การกําหนดนโยบายเปนกระบวนการ                                           

42 อาจกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ                                          
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ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ  (ตอ)  
 

ที่ 
 

สาระสําคัญที่นําไปใช 
 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

43 
ประเด็นปญหาที่กอตัวขึ้นตองเปนประเด็น
ปญหาเฉพาะดาน 

  
    

  
               

    
    

           

44 
ประเด็นปญหาที่กอตัวขึ้นเปนประเด็นปญหาที่
ทบทวนใหม 

  
    

  
                

           
  

     

45 
ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นแลวขยายผลไปเปน
ภาวะวกิฤต 

  
    

  
                

  
 

    
   

        

46 
ประเด็นปญหาตองเกี่ยวกับความความสนใจ
ประชาชน 

  
    

  
               

   
 

     
 

      
 

  

47 
ตองเปนประเด็นปญหามีผลกระทบตอเนื่อง
อยางกวางขวาง 

  
    

  
               

   
 

            
 

  

48 
ตองเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับความชอบธรรม
ในสังคม 

  
    

  
               

 
 

     
 

   
   

     

49 
ประเด็นปญหาที่กอตัวขึ้นตองเปนประเด็น
ปญหารวมสมยั 

  
    

  
               

 
 

     
 

    
 

      

50 
องคการที่ทําหนาทีก่อตัวประเด็นปญหาคือฝาย
ปฏิบัติการ 

  
    

  
               

   
 

    
 

         
 

51 
การนิยามประเด็นปญหาคือกระบวนการให
ไดมาซึ่งปญหา 

            
           

   
 

    
 

     
 

   
 

52 
วัตถุประสงคเปนกิจกรรมสําคัญในการกาํหนด
นโยบาย 
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ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ (ตอ)  
                 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

53 
การนํานโยบายไปปฏบิัติสงผลกระทบตอ
ประชาชน 

        
               

   
  

   
  

         

54 
วัตถุประสงคขององคการอาจเปลีย่นแปลงไป
ตามกาลเวลา 

        
                

          
  

   
   

55 
การบริหารงานใหความสําคัญกับวัตถุประสงค
ของนโยบาย 

        
                

  
    

        
    

56 
วัตถุประสงคมีลักษณะเฉพาะเจาะจงวัดไดเปน
เชิงปริมาณ 

  
    

  
               

 
 

        
 

       
 

57 
การจัดลําดับของวัตถุประสงคเปนขอมูลทาง
เทคนิค 

  
    

  
               

 
 

        
 

       
 

58 
การดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคมี
ทางเลือกหลายทาง 

  
    

  
               

  
 

       
 

       
 

59 
การวิเคราะหทางเลือกอยางรอบดานชวย
กําหนดทางเลือก 

  
    

  
               

  
 

     
      

     

60 
การนํานโยบายไปปฏบิัติเปนขั้นแปลงนโยบาย
เปนกิจกรรม 

  
    

  
               

   
 

           
    

61 
การนํานโยบายไปปฏบิัติเปนขั้นแปลงนโยบาย
เปนกิจกรรม 

            
           

   
 

      
    

     

62 
การนํานโยบายไปปฏบิัติสงผลกระทบตอ
ประชาชน 
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ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ (ตอ) 
 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

63 
นโยบายมักไมสามารถกอผลลัพธที่ตั้งใจ
เนื่องจากปญหา 

        
               

   
 

     
     

     

64 
การนํานโยบายไปปฏบิัติคือความสามารถของ
องคการ 

        
               

    
 

 
  

      
  

   

65 
การนํานโยบายไปปฏบิัติคือการดําเนินงานของ
รัฐบาล 

        
               

    
 

    
     

     

66 
การนํานโยบายไปปฏบิัติเปนขั้นตอนใน
กระบวนการนโยบาย 

        
               

    
 

    
      

    

67 
การนํานโยบายไปปฏบิัติเพื่อใหแผนงาน
บรรลุผลที่ตั้งไว 

  
    

  
               

   
 

 
 

   
 

    
     

69 
แปลงนโยบายใหเปนแผนงานหรือโครงการเพื่อ
นําไปปฏิบัติ  

            
           

   
 

 
 

   
 

  
     

  

70 
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

        
               

   
 

  
 

   
 

        

71 
ความสําเร็จของนโยบายไปปฏิบัตวิัดไดจาก
ความรวมมือ 

        
               

    
 

 
 

   
 

   
  

   

72 
การสืบทอดนโยบายมีความสัมพันธกบัการ
มอบหมายงาน 

        
               

    
 

  
 

        
   

73 
การดําเนินโยบายเกี่ยวของกับกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ 

        
               

    
 

  
 

           208 



209 

 

 

 

ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ (ตอ) 
 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

74 
กระบวนการกําหนดนโยบายคือการดําเนินงาน
ทางนโยบาย 

        
               

        
 

    
  

    

75 
นโยบายจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นยอมขึ้นอยู
กับแผนงาน 

        
               

        
 

      
  

  

76 การประเมินผลเกี่ยวกับกระบวนการวัดคุณคา                                           

77 
ผลการดําเนินการนโยบายเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย 

  
    

  
               

         
 

     
    

78 การประเมินผลนโยบายทําใหรูวาผลลัพธที่เกิด                                           

79 
การประเมินผลกระทบนโยบายควรดูดานที่เปน
รูปธรรม 

  
    

  
               

          
 

      
  

80 
นโยบายเปนการใชดุลยพินิจที่หลักแหลม
ในทางการเมือง 

  
    

  
               

          
 

  
  

    

81 
นโยบายเปนเปนศิลปะแหงการดําเนินกจิการ
ของบานเมือง   

            
           

          
 

   
  

   

82 
นโยบายเปนแนวทางกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน 

        
               

           
 

       

83 
นโยบายเปนวธิีดําเนินงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค 

        
               

           
 

    
   

84 
นโยบายเปนสิ่งที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการ
บริหาร 
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ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ (ตอ) 
 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

85 
นโยบายเปนเครื่องบงชี้ทิศทางในการ
บริหารงาน 

  
    

  
               

            
 

  
   

 

86 นโยบายกอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบตัิงาน                                             

87 
นโยบายทําใหประหยัดตนทุนในการบริหาร
จัดการ 

  
    

  
               

            
 

    
  

88 
นโยบายที่ดีจะกอใหเกิดการประสานงานที่ดีดวย
การจัดองคการ 

  
    

  
               

             
 

  
  

 

89 
นโยบายควรกําหนดจากฐานของขอมูลที่มีความ
เปนจริง 

  
    

  
               

             
 

   
  

90 
สรุปการประเมินผลนโยบายตองใชภาษาที่
เขาใจไดงาย 

  
    

  
               

             
 

 
  

  

91 
สังคมไทยใน 10  ปขางหนาจะตองเผชิญกับความ
ไมแนนอน 

            
           

              
 

  
  

92 
ปญหาดานตางๆผลักดันที่ทําใหมีกฎหมาย
การศึกษาเกิดขึ้น 

        
               

              
   

  

93 
ปญหาในดานตาง ๆ  ที่มีผลกระทบตอสังคม  เด็ก  
เยาวชน  
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  ตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ (ตอ) 
 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

94 
การมีสวนรวมมีความสัมพันธกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

  
    

  
               

                
   

95 
ความกาวหนาทางวิทยาการสงผลกระทบ
การศึกษา  

  
    

  
               

                
   

96 
วิกฤตทางจริยธรรมคุณธรรมมาจากความ
ออนแอของครอบครัว 

  
    

  
               

                
   

97 
 ภาวะผูนํามีความสัมพันธกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

  
    

  
               

                 
  

98 
งบประมาณมีความสัมพันธตอความสําเร็จ
ของนโยบาย   

  
    

  
               

                 
  

99 
การประเมินผลมีผลตอความสําเร็จการนํา
นโยบายไปปฏบิัติ 

            
           

                 
  

100 
งบประมาณสัมพันธตอความสําเร็จการนํา
นโยบายไปปฏบิัติ   
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 จากตารางที่  6  สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวของกับนโยบายและการปฏิบัติของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปสาระสําคัญได  100  ขอ 
  

 1.2 วิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ 

ของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดังนี้  1) Southeast Asian Ministers of Education Organization              
2) Colin Brock  3) กรมอาเซียน 4) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 5) สํานักความสัมพันธตางประเทศ  

6) พัชราวลัย  วงศบุญสินและคณะ  7) จตุพร  ยงศร  8) สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  9) ลลิตา  สีดอกไม  10) เอกราช  
อะมะวัลย 10) ปรีชา  หมั่นคง 11) ธีราศิลป  อินทรสุข 12)ดาริกา  โพธิรุกข 13) วัชรินทร  นิลแกว 14) 

Lund, Johannes ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตารางที ่ 7-8 

   

 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ  ใชเครื่องหมาย แทนสาระสําคัญที่นําไปใชจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบการศึกษาดังนี ้
 

A  =  Southeast Asian Ministers of Education Organization 

B  =  Colin Brock                                                                                 

              C  =  กรมอาเซียน 
D  =  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
E  =   สํานักความสัมพันธตางประเทศ   
F  =   พัชราวลัย  วงศบุญสินและคณะ 
G  =  จตุพร   ยงศร  (งานวิจัยที่เก่ียวของ) 
H  =  สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
I   =   ลลิตา  สีดอกไม  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
J  =    เอกราช  อะมะวัลย  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
K  =   ปรีชา  หมั่นคง  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
L  =    ธีราศิลป  อินทรสุข (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
M  =   ดาริกา  โพธิรุกข  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
N  =   วัชรินทร  นิลแกว  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
O  =   Lund, Johannes  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
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    ตารางที่  7  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู 
                   ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ 
 

ที ่ สาระสําคญัที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O 

ประเทศอินโดนีเซีย                

1 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย           

2 แผนที่เนนการศึกษาคือแผนพัฒนาที่  3                

3 เนนการตอบสนองความจาํเปนทางการศึกษา               

4 อินโดนีเซียเนนคุณภาพการศึกษา           

5 เนนประสิทธิภาพทางการศึกษา              

6 แบงระดับทางการศึกษาในโรงเรียนออกเปน 3 ระดับ              

7 การศึกษาข้ันพื้นฐานทางตามเกณฑจะใชเวลา  9 ป           

8 ประกาศแผนปฏิบัติการแหงชาต“ิEducation for All”                

9 อินโดนีเซียนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน               

10 กระทรวงศึกษาของอินโดนีเซียไดเนนการฝกอบรม              

11 พัฒนาหลักสูตรที่มีเน้ือหาเกีย่วกับอาเซียน              

12 จุดเดนการจัดการศึกษาอินโดนีเซีย  Education for All             

13 เนนพัฒนาทรัพยากร             

14 เนนมีความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติ            

15 ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน             

16 สรางความเสมอภาคทางการศึกษา              

17 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา             

18 เสริมสรางขีดความสามารถในระดับชุมชน               

19 ลดอัตราการไมรูหนังสือของประชากร            

ประเทศมาเลเซีย                

20 ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาธุรกิจ               

21 ใหความสําคัญกับการศึกษาและการคนควาวิจยั              

22 มุงพัฒนาศักยภาพตางๆ  บนฐานความรู               

23 มาเลเซียสรางประเทศใหมีความสามารถในการแขงขัน           

24 นําการศึกษาเขาถึงประชากรทุกระดับ              

25 แบงระดับการบริหารเปน 5 ระดับ                

26 วิสัยทัศนสรางพลเมืองใหเปนคนรักชาติ           

27 สรางพลเมืองเปนผูศรัทธาในศาสนา               

28 ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาต ิ              

29 เปาหมายใหนําการศึกษาเขาถึงประชาชนทุกคน             

30 พัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัสากล            

31 ใหความสําคัญกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ             

32 ยกระดับการศึกษาและทักษะของกาํลังแรงงาน         
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    ตารางที่  7  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู 
                   ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ (ตอ) 
 

ที ่ สาระสําคญัที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O 

ประเทศฟลิปปนส                

33 เดิมระบบการเรียนการสอนตามแนวทางสเปน             

34 สรางความแข็งแกรงในดานการศึกษา               

35 ฟลิปปนสมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด               

36 จัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย           

37 สงเสริมยกระดับบุคคลและสังคม              

38 พัฒนาวิชาชีพชั้นสูงเพื่อใหเกิดภาวะผูนาํประเทศ              

39 การสอนจะใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการถายทอด           

40 ฟลิปปนสจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย               

41 ฟลิปปนสมีหนวยงานหลักของรัฐ 3 หนวยงาน              

42 มีโครงสรางของระบบทางการศึกษาเปนแบบ 6-4-4               

43 ใหการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกัน                

44 พัฒนาทักษะแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม               

45 พัฒนาหลักสูตรที่มีเน้ือหาเกีย่วกับอาเซียน           

46 เนนความเสมอภาคทางการศึกษา              

47 เนนดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา              

48 มุงใหความสําคัญในดานการวิจัยและพฒันา  (R&D)           

49 จัดการศึกษาเกิดขึ้นกับทกุคน  Education for All               

50 มุงเนนคุณภาพของการใหบริการทางการศึกษา              

51 พัฒนาทักษะความชํานาญในสายวิชาชพี               

52 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long  learning)               

53 ลดอัตราการไมรูหนังสือของประชากร               

ประเทศสิงคโปร                

54 สิงคโปรพัฒนาตามแผนพัฒนานวัตกรรม          

55 สิงคโปรใหความสําคัญกับการลงทุนดานกําลังคน           

56 การพัฒนาทุนมนุษยของประเทศเปนอยางมาก           

57 สิงคโปรทุมเทการลงทุนในการจัดระบบทางการศึกษา         

58 ปรารถนาเปนศูนยกลางอุดมศึกษาระดบัสากล              

59 มีระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางนอย  10  ป            

60 ใหความสําคัญกับการศึกษามาก           

61 อังกฤษเปนภาษาหลกัและเลือกเรียนภาษาแมอกี1ภาษา               

62 แบงออกเปน  4  ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห             

63 เนนใหนักเรียนทุกคนคนพบความสามารถของตนเอง            

64 พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและความรับผิดชอบ           
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 ตารางที่  7  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู      
                ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ (ตอ) 

 

 สาระสําคญัที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O 

65 มีสายสัมพันธอันแข็งแกรงตอครอบครัวและชุมชน             

66 พัฒนาทักษะแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม            

67 พัฒนาหลักสูตรที่มีเน้ือหาเกีย่วกับอาเซียน               

68 เนนการฝกอบรมครูมากกวาการเรียนการสอนวิชาชพีครู           

69 บูรณาการเทคโนโลยีเขาไวในหลักสูตร              

70 มุงกาวสูความเปนผูนาํทางดานการผลิตทรัพยากรมนุษย              

71 มุงใหความสําคัญในดานการวิจัยและพฒันา           

72 นโยบาย Education  for All            

73 สรางความแข็งแกรงดานเทคโนโลยี               

74 ลดขนาดชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            

ประเทศบรูไน                

75 รัฐจะเขามาดูแลและใหหลักประกันดานการศึกษา              

76 ไมมีการเก็บภาษีเงินไดจากประชาชน               

77 บรูไนไมมีการศึกษาภาคบังคับ           

78 การศึกษาเปนสากลและจัดใหฟรีสําหรับประชาชนทั่วไป           

79 กําหนดใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางราชการ              

80 ภาษามาเลยเปนภาษาประจําชาติ                

81 ระบบการศึกษา “World class education system”           

82 การสรางสังคมบนพื้นฐานทักษะและความรอบรู               

83 จัดการศึกษาใหนักเรียนทุกคนเปนระยะเวลา 12 ป                

84 จัดการศึกษาศาสนาอิสลาม            

85 เนนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร              

86 เนนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               

87 พัฒนาหลักสูตรที่มีเน้ือหาเกีย่วกับอาเซียน           

88 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long  learning)              

89 สงเสริมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ              

90 พัฒนาทักษะแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม           

91 สงเสริมการวิจัย  พัฒนาและนวัตกรรม             

92 มุงใหความสําคัญกับภาษามาเลยและภาษาอังกฤษ              

93 พัฒนาผูนํานักเรียน            

ประเทศเวียดนาม                

94 ประชากรมีอัตราการอานออกเขียนไดสูงถึงรอยละ 92              

95 การศึกษาเปนสวนสําคัญการเขารับราชการ           

96 ใหประชาชนไดมีวิญญาณในความเปนสงัคมนิยม              
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    ตารางที่  7  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู 
                   ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ (ตอ) 

 

 สาระสําคญัที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O 

97 วางแผนแหงชาติเพื่อการศึกษาของคนท่ัวไป               

98 การศึกษาเปนกิจกรรมท่ีไดรับการยกยอง           

99 งบประมาณทางดานการศึกษาสูงถึงรอยละ  15             

100 มีเอกลักษณประจําชาติและมีความสามารถในดานอาชีพ           

101 พัฒนาทักษะแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม            

102 เนนความรูทางเทคนิคและอาชีวศึกษา            

103 การกระจายโอกาสทางการศึกษา           

104 เนนคุณภาพการศึกษาสูสากล           

105 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย              

106 จุดเดน  Education for All             

107 เนนการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร            

108 เนนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               

109 พัฒนาหลักสูตรที่มีเน้ือหาเกีย่วกับอาเซียน         

ประเทศลาว                

110 ใชภาษาลาวเปนภาษาราชการ            

111 ลาวใชระบบการศึกษาเนนแบบ 11 ปคือ 5:3:3               

112 ขยายการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา            

113 เขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน           

114 การศึกษาสําหรับทุกคน  (Education for All)                

115 เพิ่มทักษะความพรอมทางดานคณิตศาสตร              

116 นําวิทยาศาสตรละเทคโนโลยีมาใช           

117 จัดใหมีการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง               

118 การฝกอบรมแรงงานฝมือ ชางเทคนิคและวิชาชีพ              

119 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา               

120 เนนคุณภาพการศึกษาสูสากล               

121 เพิ่มอัตราการรูหนังสือของประชากร               

 122 เนนการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย           

123 การกระจายโอกาสทางการศึกษา              

124 พัฒนาหลักสูตรที่มีเน้ือหาเกีย่วกับอาเซียน            

 ประเทศพมา                

125 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทกุพื้นที่             

126 รัฐเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณของทุกโรงเรียน               

127 เสียคาเลาเรียนเฉพาะในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย            

128 เด็กอาย ุ5-10 ป ตองเขาโรงเรียนและเรียนฟร ี             
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 ตารางที่  7  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู 
                ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ (ตอ) 

 

 สาระสําคญัที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O 

129 การศึกษาเปนบรกิารที่รัฐจัดใหโดยไมตองเสียคาใชจาย              

130 จัดการศึกษาพื้นฐานใหทุกคนภายในป 2000              

131 ปจจุบันพมามีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอรศึกษา              

132 เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดาน IT              

133 เปลี่ยนสังคมชาติใหเปนชุมชนที่ใช  IT           

134 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดาน  IT               

135 จัดตั้งมหาวิทยาลัยคอมพวิเตอรศึกษา              

136 ริเริ่มการใช  IT  ในวงธุรกิจ               

137 พัฒนา  IT เพื่อเปนหลักของเศรษฐกิจแหงชาติ               

138 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหทัดเทียมกับ ASEAN               

139 การศึกษาสําหรับทุกคน  (Education for All)             

140 ลดอัตราการไมรูหนังสือของประชากร              

141 เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ              

142 พัฒนาทรัพยากรมนุษย           

143 พัฒนาหลักสูตรที่มีเน้ือหาเกีย่วกับอาเซียน               

ประเทศกัมพูชา                

144 ภาษาประจําชาติของกัมพูชาคือ ภาษาเขมร             

145 ภาษาที่ติดตอธุรกิจคือ  อังกฤษ  เวียดนามและจีน         

146 ประเทศกัมพูชายึดระบบการศึกษาแบบฝร่ังเศส           

147 จัดการศึกษาประถมศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน           

148 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมาตรฐานสูง              

149 สงเสริมความรูสึกภาคภูมิใจในชาติ              

150 สงเสริมประชากรวัยเยาวมีพัฒนาการอยางเปนองครวม           

151 การปฏิรูปการศึกษาเปนสวนหนึ่งวิถีชวีติของชาวกัมพูชา               

152 มีการปฏิรูปหลักสูตรและตําราเรียน              

153 ริเริ่มเครือขายโรงเรียนตนแบบ             

154 การกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่งถงึ           

155 เนนคุณภาพการศึกษาสูสากล         

156 การปฏิรูปการศึกษา แนวทาง Education for All           

 

จากตารางท่ี  7  สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ
ของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญตางๆ  สามารถสรุปสาระสําคัญได  156  ขอ 
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เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่  1  เพ่ือทราบนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  ตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
สูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนเปนอยางไรและสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 นโยบายดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนเปนพหุปจจัย  ผูวิจัยไดนํา
สาระสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากตารางที่  7  มาวิเคราะหเปน
นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ  

รายละเอียดดังตารางที่  8    
                                                                                 

ตารางที่  8  สรุปผลการวิเคราะหนโยบายดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 
               ประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ 
 

ที ่ นโยบายการจัดการศึกษา 

อิน
โด
นีเซ

ีย 
มา
เลเ
ซีย

 
ฟล

ิปป
นส

 
สิง
คโ
ปร
 

บร
ูไน

 
เวีย

ดน
าม

 
ลา
ว 

พม
า 

กัม
พูช

า 

1 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง (Education  for  All) 
2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3 พัฒนาทรัพยากรมนษุย 
4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา 
5 สงเสริมกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6 พัฒนาทักษะความชาํนาญของแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม  

7 สรางความเสมอภาคทางการศึกษา   

8 ลดอัตราการไมรูหนังสือของประชากร      

9 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning)      

10 สรางทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาองักฤษ     

11 สรางทักษะความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร      

12 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research & Development–R&D)       

13 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ        

14 ลดขนาดชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน           

15 สงเสริมการศึกษาทางไกล         

16 กระจายอํานาจการจัดการศึกษา         

17 
สงเสริมใหครูผูสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาอบรม
หลักสูตรเฉพาะและมีการใหทุนการศึกษาจนถึงระดบัปริญญาเอก 
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 จากตารางที่  8  สรุปผลการวิเคราะหนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  9  ประเทศ  มีทั้งหมด 17 นโยบายดังนี้ 1. ขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหทั่วถึง (Education  for  All)  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย   
4. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา 5. สงเสริมกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6. พัฒนาทักษะ
ความชํานาญของแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม  7. สรางความเสมอภาคทางการศึกษา  8. ลดอัตรา
การไมรูหนังสือของประชากร 9.สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) 10.สรางทักษะ
ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ 11.สรางทักษะความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร 12.สงเสริมการวิจัย
และพัฒนา (Research & Development–R&D) 13.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 14. ลดขนาดชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 15. สงเสริมการศึกษาทางไกล 16.กระจายอํานาจการจัด
การศึกษา 17.สงเสริมใหครูผูสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะและมีการ
ใหทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 

1.3 วิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนประเทศไทยของ
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดังนี้ 1) กรมอาเซียน 2) สํานักความสัมพันธตางประเทศ 3) สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5)  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 
6) สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 7)  พัชราวลัย  วงศบุญสินและคณะ 8) สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 

9) จตุพร   ยงศร  10) ลลิตา  สีดอกไม 11) ธีราศิลป  อินทรสุข  12) ดาริกา โพธิรุกข 13) วัชรินทร  นิลแกว 
14) เอกราช  อะมะวัลย 15) ปรีชา  หมั่นคง 16) Lund, Johannes ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตารางที่ 9 
 

 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ  ใชเครื่องหมาย แทนสาระสําคัญที่นําไปใชจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบการศึกษาดังนี ้
 

A  = กรมอาเซียน                                         I  =   จตพุร   ยงศร  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)                                    
B  = สํานักความสัมพันธตางประเทศ                J =   ลลติา  สีดอกไม  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
C  = สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา          K =   ธีราศิลป  อินทรสุข (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
D  = สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     L =  ดาริกา  โพธิรุกข  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
E  =  สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา     M =  วัชรินทร  นิลแกว  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
F  =  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   N =  เอกราช  อะมะวัลย (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
G  = พัชราวลัย  วงศบุญสินและคณะ             O =  ปรีชา  หมั่นคง  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)                                  
H  = สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) P = Lund, Johannes  (งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
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  ตารางที่  9  ผลวิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติ 
                 ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 

 สาระสําคญัที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O P 

1 ประเทศไทยเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ป 2558             

2 มาตรการในการสงเสริมความเขาใจอันดีในหมูอาเซียน             

3 สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก               

4 ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย               

5 การจัดตั้งเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน            

6 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาอาจารยนักวิชาการ                

7 สงเสริมความรวมมือพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา               

8 การวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               

9 ความรวมมือทางดานวิชาการและการพฒันา               

10 การศึกษาเปนแกนหลักของการพัฒนาทัง้ปวง               

11 การศึกษามีบทบาทสําคัญในการแขงขันของอาเซียน            

12 การศึกษาเปนวาระแหงชาติเตรียมคนไทยเขาสูอาเซียน               

13 เนนทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบาน               

14 สรางความตระหนักรูแกประชาชนมีสวนรวมสูอาเซียน            

15 พัฒนาภาคเอกชนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน                

16 ใชการศึกษาเปนกลไกหลักสรางความสัมพันธในอาเซียน                 

17 เนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา               

18 เนนคุณภาพการศึกษาสูสากล               

19 เผยแพรความรูและขอมูลขาวสาร               

20 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน            

21 สงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและอาจารยอาเซียน               

22 การเตรียมความพรอมเพือ่เปดเสรีการศึกษาในอาเซียน             

23 การพัฒนาเยาวชนเพื่อสูประชาคมอาเซียน             

24 ยุทธศาสตรคือการปรับตวักาวสูประชาคมโลก               

25 การพัฒนาการเรียนรูอาเซียนเนนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน               

26 พัฒนาศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน            

27 พัฒนาแหลงการเรียนรูอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน                

28 จัดทําเอกสารสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัอาเซียน               

29 จัดทําส่ือสนับสนุนคายวิชาการอาเซียน               

30 วิจัยพัฒนาโรงเรียนตนแบบอาเซียน               

31 พัฒนาหลักสูตรนิเทศกํากับติดตาม               

32 โรงเรียนจัดทําหลักสูตรอาเซียน            

33 จัดกิจกรรมการเรียนรูประสานสัมพันธสมาชิกอาเซียน               

34 ประสานสัมพันธประเทศสมาชิกอาเซียน  9 ประเทศ               
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 ตารางที่  9  สรุปผลวิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดาน 

                การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย (ตอ) 

 

 สาระสําคญัที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O P 

35 ครูใชภาษาตางประเทศส่ือสาร             

36 สพฐ.พัฒนาศูนยอาเซียนโรงเรียน             

37 จัดทําเอกสารสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัอาเซียน               

38 จัดทําส่ือสนับสนุนคายวิชาการอาเซียน               

39 วิจัยพัฒนาโรงเรียนตนแบบอาเซียน            

40 พัฒนาหลักสูตรนิเทศกํากับติดตาม                

41 โรงเรียนจัดทําหลักสูตรอาเซียน               

42 จัดงานวันอาเซียนเดย               

43 กําหนดคุณลักษณะเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน               

44 สงเสริมครูใชสื่ออีเล็กทรอนิกส               

45 สงเสริมครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย            

46 สงเสริมครูมีความรู ครูมีความสามารถ               

47 สงเสริมครูใชภาษาตางประเทศส่ือสาร               

48 สงเสริมใหผูบริหารมีวิสัยทัศน            

49 สงเสริมผูบริหารมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ                

50 ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี                 

51 ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ               

52 จัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ               

53 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ               

54 การพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล            

55 สรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญา               

56 การเรียนรูพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม             

57 ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู             

58 การขยายการศึกษาใหทั่วถึง               

59 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา               

60  มุงเนนสราง “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค”            

61  พัฒนา “คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน                

62 จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อดําเนินการสูอาเซียน               

63 สรางความรูพี้นฐานตระหนักในอาเซียน               

64 ศักยภาพบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม                 

    

จากตารางที่  9  สรุปผลการวิเคราะหหลักการ  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและ         
การปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยสามารถสรุป
สาระสําคัญได  64  ขอ 
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 1.4 การสัมภาษณ (interview) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับนโยบาย
และการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนทั้งสิ้น 15 คน  ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน  2  คน  ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา  จํานวน  4  คนและผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน  4  คนและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน  5  คน  สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการ
สัมภาษณ  ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตารางที ่10 
 

 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ  ใชเครื่องหมาย แทนสาระสําคัญที่นําไปใชจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบการศึกษาดังนี้ 
 

A  = ดร. นิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
B = ดร.รัตนา   ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
C = ดร.สุวิทย มูลคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                               นนทบุรี เขต 1 

D = ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                               นนทบุรี เขต  2 

E  = ดร.ไพรัช มณีโชติ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 1  

F  = ดร.กิตติธัช ทองอุทุม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม. 3 

G  = ดร.สุนีย สอนตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  สพม. 3 

H  = ดร.ปรเมษฐ โมลี ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร   สพม. 1 

I   = ดร.วิทยา ศรีชมพู ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สพม. 3 

J   = ดร.ประมวล โสภาพร ผูอํานวยการโรงเรียนบานดุงวิทยา  สพม.อุดรราชธานี  เขต 20 

K  = ดร.อํานาจ  สุนทรธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทราราม  สพป.กาญจนบุรี  เขต  1 

L = ดร.นิลุบล คงเกตุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสามพราน สพป.กาญจนบุรี  เขต 1 

M = ดร.ศศกร ไชยคําหาญ ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนพงศ  สพป. กาญจนบุรี  เขต  1 

N = ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นทบุรี  เขต 1 

O = ดร.ประคอง รัศมีแกว           ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแหน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
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ตารางที่  10  ผลการสัมภาษณ  (interview) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 

                 นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O 

1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มศักยภาพ            

2 พัฒนาคุณธรรมและความรูบนพื้นฐานของนักเรียน            

3 ยกระดับโรงเรียนสูมาตรฐานสากล             

4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน             

5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบคุลากรในสังกัด           

6 พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนแกนักเรียน               

7 พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนแกครูและบคุลากรในสังกัด           

8 เพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย               

9 เพิ่มความสามารถในการแขงขัน             

10 สรางความม่ันคงทางการเมือง                

11 สรางความม่ันคงการดํารงชีวิตความเปนพลเมืองอาเซียน           

12 พัฒนาครูพัฒนาเครือขายสูครูมืออาชีพ            

13 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี             

14 พัฒนาการศึกษาสูมาตรฐานสากล           

15 สรางเครือขายภายใน ภายนอกประเทศ              

16 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกร ชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ             

17 พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล            

18 พัฒนาบุคลากรใหมี Technology  litevacy            

19 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูความสากล             

20 พัฒนาความสามารถของนักเรียนใหมีคณุภาพสูสากล            

21 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค             

22 พัฒนานักเรียนใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม            

23 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล            

24 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนสูมาตรฐานสากล           

25 พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน           

26 เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน           

27 พัฒนาระบบบริหารโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน              

28 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรและชมุชน             

29 จัดนิทรรศการ “กาวสูประชาคมอาเซียน”             

30 จัดงาน ASEAN DAY            

31 นํานักเรียนเขารวม ASEAN Young Leader Convention               

32 จัดแหลงเรียนรูอาเซียน             

33 ทํา MOU กับ โรงเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน               

34 จัดอบรมครูใหความรูกับครูเกี่ยวกับอาเซียน              

35 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน               

36 สรางความรูความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา           
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ตารางที ่ 10  ผลการสัมภาษณ  (interview) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 

                 นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  (ตอ) 
 

ที่ สาระสําคัญที่นําไปใช A B C D E F G H I J K L M N O 

37 จัดอบรมทักษะดาน ICT แกครูและบุคลากรทางการศึกษา              

38 จัดคายอาเซียนกับโรงเรียนเครือขาย            

39 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสูมาตรฐานสากล             

40 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษผานกิจกรรมตาง ๆ              

41 การเขาถึงโอกาสและการใชภาษาในวงกวางทุกระดับ              

42 จัดสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงดานภาษาอังกฤษ          

43 จัดทํามาตรฐานทักษะภาษาอ่ืน ๆ ที่ใชในประเทศอาเซียน           

44 สรางการมีสวนรวมการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม            

45 มีกลยุทธขบัเคล่ือนการศึกษาสูอาเซียนอยางเปนรูปธรรม             

46 มีการส่ือสารถายทอดนโยบายสูอาเซียนใหชัดเจน             

47 สรางความเขมแข็งแกหนวยปฏิบัติระดบัตาง ๆ             

48 จัดเวทีแสดงความสําเร็จยกยองเชิดชูเกยีรติ              

49 การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความเขม              

50 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของนักเรียน             

51 ใชทักษะภาษาอังกฤษใหเปนสวนสาํคัญของการเรียนตอ              

52 เนนภาษาอังกฤษใหเปนสวนสําคัญของการเลื่อนระดับครู                
 
 

 จากตารางที่ 10  สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ  (interview) ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบายและระดับปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  ทั้งหมด 15 คน  สามารถสรุปสาระสําคัญที่ได  ทั้งหมด  52 ขอ 

 

 จากการวิเคราะหเอกสาร  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัย  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ
ขอคนพบที่เกี่ยวกับองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู  
ประชาคมอาเซียน  สามารถรวบรวมสาระสําคัญที่นําไปใชไดทั้งหมด  372  ขอ  นําไปสรุปเปนกระทงคําถาม
ในการวิจัย  จํานวน 149 ขอ  ดังนี้ 1) นโยบายจัดทําแผนเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
สูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน 2) นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพ่ือการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 3) นโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 4) นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือ
รองรับการเปดเสรีทางการศึกษาและบริการอ่ืนๆ  ในประชาคมอาเซียน 5) นโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6) นโยบายประสานความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน       
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7) นโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยีขามพรมแดนเพ่ือใหครูและนักเรียนสามารถติดตอสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศสมาชิกอาเซียนไดดวยตนเอง 8) นโยบายสรางความเขมแข็งแกหนวย
ปฏิบัติระดับตางๆ  ดวยการใหการสนับสนุนองคความรู  การจัดการความรูและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช     
9) นโยบายสรางความมั่นคงทางการเมืองและการดํารงชีวิตของพลเมืองอาเซียนโดยการสรางความรู  
ความเขาใจแกนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10) นโยบายเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 11) นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพ่ือยกระดับสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล 12) นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนทั้งในและนอกหองเรียน 13) มีการติดตอสื่อสาร  มอบหมายงานและติดตามการ
ดําเนินงานทางอินเตอรเน็ต  14) นโยบายสรางเครือขายและสงเสริมการมีสวนรวมขององคกร  ชุมชน                 
ผูมีสวนเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาสูมาตรฐานสากล  15) นโยบาย
สงเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  มั่นคง ยั่งยืนและมี
เสถียรภาพ 16) นโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
17) นโยบายพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมีความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียนและมี
คุณภาพสูสากล 18) นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือชวย
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 19) นโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล  20) นโยบายนําภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการกับภูมิปญญาสากลอยางสมดุลและท่ัวถึง 
21) นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูบริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและชุมชน 22) นโยบายพัฒนา
ทักษะภาษาอาเซียนแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนและชุมชน  23) นโยบายพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนสูประชาคมอาเซียน 24) นโยบายใหนักเรียนทุกคนมีสิทธิ
และโอกาสในการไดรับการศึกษาเทาเทียมกันอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 25) นโยบายพัฒนาครูใหสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและสามารถใชหนังสือตําราเรียนและส่ือการเรียนการสอนท่ีเปน
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 26) นโยบายระดมทรัพยากรโดยเฉพาะแหลงเงินทุนทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหเพียงพอตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 27) นโยบายประสานสัมพันธและจัดทําความ              
ตกลงรวมมือ (MOU) ดานการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ในสังคมโลก 28) นโยบาย
แลกเปล่ียนนักเรียนและครูกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ในสังคมโลก 29) นโยบายสงเสริม
และสนับสนุนใหครูทําการวิจัยเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและพัฒนาองคความรูใหมเพ่ือ
นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 30) นโยบายพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยที่สามารถเผยแพรและถายทอด
องคความรู ตอสังคม 31) นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
เครือขายและโรงเรียนอ่ืนๆ  32) นโยบายเตรียมความพรอมและสรางเจตคติที่ดีของครู  นักเรียน  
ผูปกครองและประชาชนท่ัวไปเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 33) นโยบายสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและสรางขวัญกําลังใจดวยการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน                   
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34) นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาองคความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ิมทักษะความชํานาญใน
การปฏิบัติงานดวยวิธีการที่หลากหลาย 35) นโยบายสงเสริมการพัฒนาครูและเครือขายครูสูมืออาชีพ                    
36) ประสานสัมพันธและมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางหลากหลายวิธีการและสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริง 37) จัดกิจกรรมคายวิชาการที่
เนนอัตลักษณของโรงเรียนและการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 38) นโยบายสงเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่หลากหลาย  เชน  การจัดนิทรรศการ การจัดใหมีวิทยากร
พิเศษ การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) และการจัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  39) นโยบายแลกเปลี่ยนองค
ความรูระหวางนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ใน
สังคมโลก 40) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่ครูผูรับผิดชอบศูนยอาเซียนศึกษา 41) นโยบายพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ในฐานะพลเมืองของอาเซียน  42)  นโยบายสรรหา/ผลิต และใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางองคความรู การเรียนรู 
การบริหารจัดการเพ่ือใหทันการเปลี่ยนแปลง  43) นโยบายจัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสราง
การบริหารโรงเรียน  สามารถเชื่อมโยงระบบการส่ือสารและการจัดการขอมูลทั่วทั้งองคกร 44) นโยบาย
จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนภายในโรงเรียน
และชุมชน  45) นโยบายจัดหอง/มุมอาเซียนศึกษา และแหลงสืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
อยางมีประสิทธิภาพ 46) นโยบายพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะในการแขงขัน  47)  นโยบายจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน  โรงเรียนเครือขายและชุมชน 48) นโยบายจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับ
สถานศึกษาอันแสดงใหเห็นความรวมมือในการดําเนินงาน 49) นโยบายจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเพ่ือการแขงขันในเวทีโลก 50) นโยบายเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางโรงเรียนและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 51) นโยบายสงเสริมการจัดทําแผนการสอน  การใชสื่อวัสดุอุปกรณ การนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 52) นโยบายจัดกิจกรรมคายวิชาการที่เนนอัตลักษณ
ของความเปนไทยและเนนอัตลักษณของประชาคมอาเซียน 53)  นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
จัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการในระดับตางๆ 54) นโยบายพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ  ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม  ความรูบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
ความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 55) นโยบายสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีความ
เปนไทยและเขาใจวัฒนธรรมของเพ่ือนบานในอาเซียน 56) นโยบายพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีโอกาส
เขาถึงการเรียนรูและมีสมรรถนะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 57) นโยบาย
สรางขวัญกําลังใจในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดยการจัดเวทีแสดงความสําเร็จ              
ยกยองเชิดชูเกียรติใหแก  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  58)  วิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลตอ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ครอบคลุมท้ังดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  
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การเมืองและกฎหมาย  59)  วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนครอบคลุม            
ทั้งโครงสราง  นโยบาย  ผลผลิตและทรัพยากรการบริหาร  60) นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและ
ภายในมาจัดลําดับประเด็นแยกเปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สูประชาคมอาเซียน  61) กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  62)  พันธกิจที่กําหนดบงบอกหนาที่ที่ตองการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผล
ผลิตตามกฎหมายและตามนโยบายเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 63) จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  64) กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็น
แนวทางปฏิบัตทิี่สามารถบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิต  ผลลัพธและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 65) ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือกําหนดเปาหมายท่ีทาทาย
ผลักดันใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 66) วางแผนงานรวมกันระหวาง
ผูบริหาร  ครูและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูประชาคมอาเซียน 67) จัดทําแผนงาน/โครงการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 68) กําหนดปรัชญาของ
โรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 69) ใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายไดมีสวนรวมระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 70) แตงตั้งคณะทํางาน
และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนเพ่ือขับเคล่ือนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 71) ชี้แจง
ใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน /โครงการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 72) จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt 

chart) ตามแผนงาน/โครงการและกําหนดเวลาในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไวชัดเจน 73) สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของรับรู
เปาหมาย ใหความรูสรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 74)  จัดประชุม  สัมมนา  อบรม  ชี้แจง  สรางความรู  ความเขาใจ เผยแพรขอมูลขาวสาร
และสรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 75) สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาสูประคมอาเซียน 76) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
77)  จัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการเก็บรวบรวมขอมูลทุกดานเกี่ยวกับอาเซียนให
เปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใช  78)  มีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนและ
เนนความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับ 79) ประสานงานกับ
ผูทรงคุณวุฒิในการขอความชวยเหลือในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 80) จัดตั้ง
สมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับโรงเรียนอันแสดงใหเห็นถึงความรวมมือในการดําเนินงาน 
81) สรางการมีสวนรวมทางการเมือง  การดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรมเพ่ือสรางเสถียรภาพความมั่นคง
และวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 82) ประสานงานกับผูปกครองเพ่ือสรางความรู  ความเขาใจในการ
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จัดการเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในฐานะเปนพลเมืองของอาเซียน 83) จัด
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศการเรียนรู  เชน  อาคารเรียน  หองเรียน  หองพิเศษและ
หองบริการใหมีความสวยงาม  เพียงพอและปลอดภัยเอ้ือตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน                 
84)  จัดหาแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญาในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 85)  จัดหอง/มุมอาเซียนศึกษาและแหลงสืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมี
ประสิทธิภาพ 86) พัฒนานักเรียนอยางรอบดาน  สมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ ความดี
งามและความรับผิดชอบตอสังคม 87) จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือการแขงขัน
ในเวทีโลก  88)  จัดกิจกรรมที่เนนการพัฒนานักเรียนใหมีความเปนไทยและเขาใจวัฒนธรรมเพ่ือนบานใน
อาเซียน 89) กําหนดกลไกเครือขายระดับเยาวชนและชุมชนอาเซียนเพ่ือรวมแกวิกฤตปญหาและผนึก
ความเขมแข็งตามอัตลักษณของอาเซียน 90) จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในระดับตางๆ 
เพ่ือใหโรงเรียนเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางโรงเรียน ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นและโรงเรียนเครือขาย  
91) สงเสริมการเรียนรูและการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน  ครูและบุคลากรผานชองทางและกิจกรรม
ตางๆ  92)  ใชผลการวัดทักษะภาษาอังกฤษใหเปนสวนสําคัญของสมรรถนะในการเรียนตอ การจบ
หลักสูตรระดับตางๆ และการเล่ือนระดับหรือการประเมินความกาวหนาของครู 93)  จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและสงเสริมการเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอย               
1 ภาษา 94) จัดหาสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและแหลงสืบคนขอมูลผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 95) ประชุมบุคลากรฝายการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนและติดตามดูแลใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 96) ประสานงานกับ
โรงเรียนอ่ืนๆ ในการพัฒนาวิชาชีพครูรวมกันและสรางระบบจูงใจใหเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ศักยภาพ 97) กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนและสมรรถนะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 98)  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับการจัดการศึกษาของ
ชาติและประเทศสมาชิกอาเซียน 99) วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอาเซียน 
เชน การแทรกเน้ือหาในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรูและเปดสอนรายวิชาเพ่ิมเติม  100) จัดทําหนวย
การเรียนรูและจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 101) จัดใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการวิเคราะหคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ  
และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไวอยางชัดเจน 102) ระดมทรัพยากรและ
งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานพัฒนาสูประชาคมอาเซียนนอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน  จากหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชนและชุมชน 103) ใชทรัพยากรท่ีไดรับการสนับสนุน
จากหลายภาคสวนเพื่อขับเคล่ือนสูประชาคมอาเซียนตรงตามวัตถุประสงคคุมคาและติดตามประเมินผล
การใชจายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  104)  ประชาสัมพันธเผยแพรการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน 
โดยจัดทําแผนพับ วารสาร  โปสเตอรและเว็บไซด  105) จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  
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โดยจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก  ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 106) นโยบาย
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการเร่ือง ICT ในหลักสูตรสถานศึกษา 107) จัดกิจกรรมการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย  เชน 
การจัดงาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตางๆ 108) นโยบายสงเสริมครูและนักเรียน
สามารถเผยแพรผลงานของตนเอง ทั้งในระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 109) นโยบาย
สงเสริมใหครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 110) สรรหา/
ผลิตเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและเพียงพอตอการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 111) ใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางองคความรู  การเรียนรู  การ
บริหารจัดการเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 112) ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวม
ขอมูลทุกดานของอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 113) แบงปนขอมูลสารสนเทศทุก
ชองทางของการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 114) จัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสราง
การบริหารเชื่อมโยงระบบการส่ือสารการจัดขอมูลทั่วทั้งองคกรและสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศ
สะดวก  คลองตัวและรวดเร็ว 115) นโยบายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 116) วิจัยศึกษาหาแนวทางการดําเนินงานที่มีจุดเดนและวิธีการสูเปาหมายรวมกันที่หลากหลาย
เกิดเปน  Best Practices ที่สามารถแขงขันในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 117) พัฒนาโรงเรียนให
เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนของโรงเรียนอ่ืนๆ และชุมชน 118) จัดระบบการประชาสัมพันธโรงเรียนสู
ชุมชนโดยนําเสนอขาวสารทาง สื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรกิจกรรมและผลงานของโรงเรียน 119) พัฒนา
นักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 120) พัฒนานักเรียนใหสามารถ
สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ อีกอยางนอย             
1 ภาษา) 121) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 122) พัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนและมีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี                 
123) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีเหตุผล  มีวิธีคิดอยางถูกตอง  เคารพและ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 124) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการทํางานมีภาวะผูนํา
และใหเห็นคุณคาของการเปนมนุษยเทาเทียมกัน 125) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการจัดการ
กับปญหา  สามารถควบคุมตนเองและลงมือปฏิบัติเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลง 126) พัฒนาครูใหมีการวางแผน
ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรู  สูประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 127) พัฒนาครูใหใช
สื่อ  ICT เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 128) พัฒนาครูใหใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับ              
ภาคีเครือขายเพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาเซียน 129) พัฒนาครูใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน 130)  พัฒนาครูใหจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 131) พัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารและสามารถใชหนังสือ  ตํารา
เรียนและสื่อเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 132) พัฒนาครูใหสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  
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(ICT) ในการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 133) พัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถเผยแพร
ผลงานทั้งระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 134)  พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธีสอน
ที่หลากหลาย  โดยเนนกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 135)  พัฒนาครูให
สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน                   
136) พัฒนาครูใหสามารถสรุปรายงานความกาวหนาของการจัดการเรียนรู 137)  พัฒนาและยกระดับ
วิชาชีพครู  การสอนและการทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน 138) พัฒนาผูบริหารใหมีวิสัยทัศนมี
ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ               
139) พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช เทคโนโลยีในการติดตอ   
สื่อสารกับภาคีเครือขายประเทศสมาชิกอาเซียน 140) พัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและนิเทศติดตามประเมินผลงานวิจัยของครู 141) พัฒนาผูบริหารใหมี
ทักษะการนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ 142) จัดเวทีแสดง
ความสําเร็จยกยองเชิดชูเกียรติใหแกนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 143) เปรียบเทียบผล
ปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด  สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการประเมินผลการดําเนินงานให
ครอบคลุมวิสัยทัศน  เปาหมาย ภารกิจของโรงเรียนเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 144) จัดทําแผนและ
กําหนดรูปแบบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหเปนแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกันทั้งโรงเรียน 145) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 146)  นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนระยะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลอง
และทันตอการเปลี่ยนแปลง 147) นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจนเปน
วัฒนธรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 148) ประเมินผลพรอมสรุปรายงานและประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนสูสาธารณชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  149) สรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนตอหนวยงานตนสังกัด 
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 ตอนที่  2  การวิเคราะหองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน    
  

 ผูวิจัยไดสรุปและผนวกองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) และการ
สัมภาษณ (interview) แลวนําไปสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 149  ขอ  
นําไปสอบถามกลุมตัวอยางคือ  ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการ
หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนและประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
จํานวน  228  โรงเรียน  ผูใหขอมูลรวมท้ังสิ้น  684  คน ไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมา 202 

โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม  606  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 88.60 นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS/PC ( Statistical  Package  for  the  Social Science )  ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ 
(factor  analysis)  ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) และ
ไดสรุปเปนองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยายเปน  3  สวนดังน้ี 

 2.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  

 2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวิธี                  
การสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพ่ือใหไดตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
 

 2.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  โรงเรียนละ 3 คน  ประกอบดวย  
ผูอํานวยการโรงเรียน   รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนและ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวนทั้งสิ้น  606  คน  โดยแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  
ระดับการศึกษาสูงสุด  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาและประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน   โดย
การแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (percentage)  มีรายละเอียดดังตารางที่  11  

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

 

 

ตารางที ่ 11  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ สถานภาพ 
รวม 

จํานวน รอยละ 
1 เพศ 

   -  ชาย 

   -  หญิง 

 

417 

189 

 

68.8 

31.2 

รวม 606 100 

2 อาย ุ

   -  ไมเกิน  30  ป                             
   -  30 – 40 ป 
   -  41 – 50  ป 
   -  51  ปขึ้นไป 

 

13 

55 

128 

410 

 

2.1 

9.1 

21.1 

67.7 

รวม 606 100 
3 วุฒิการศึกษา 

   -   ปริญญาตรี                               
   -   ปริญญาโท 

   -   ปริญญาเอก                              
   -   อื่น ๆ 

 

235 

309 

20 

42 

 

38.8 

51.0 

3.3 

6.9 

รวม 606 100 
4 ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา 

   -  ผูอํานวยการโรงเรียน 

   -  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบรหิารงาน 

       วิชาการหรือผูปฏิบตัิหนาที่แทน 

   -  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

202 

202 

 

202 

 

33.3 

33.3 

 

33.3 

รวม 606 100 
5 

ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
   -  ไมเกิน  5 ป 
   -  6 -10  ป 
   -  11 – 15  ป 
   -  16  ป  ขึ้นไป 

 

153 

108 

  81 

264 

 

25.2 

17.8 

13.4 

43.6 

  

 รวม 606 100 
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 จากตารางที่ 11  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม  ดานเพศพบวาเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิงคือ  เปนเพศชายจํานวน  417  คน คิดเปนรอยละ 68.80  เพศหญิงจํานวน 189  คน                    
คิดเปนรอยละ 31.20  ดานอายุพบวา  อายุ  51  ปขึ้นไปมากที่สุด  จํานวน  410  คน  คิดเปนรอยละ 67.70  
รองลงมาคืออายุ  41–50  ป  จํานวน  128  คน  คิดเปนรอยละ 21.10  อายุ 30–40 ป จํานวน  55 คน  
คิดเปนรอยละ 9.10 และอายุไมเกิน  30  ปนอยที่สุดจํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  2.10  ดานวุฒิ
การศึกษาพบวา  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด  จํานวน  309  คน  คิดเปนรอยละ51 

รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  235  คน คิดเปนรอยละ 38.80  ระดับอื่นๆ จํานวน  42 คน 
คิดเปนรอยละ  6.90  และนอยที่สุดคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ 
3.30 ดานตําแหน งหนาที่ ในสถานศึกษาพบวา  เปนผู อํ านวยการโรงเ รียน  จํ านวน  202 คน                    
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน  จํานวน  202  คนและประธาน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  202  คน  คิดเปนรอยละ  33.3  และดานประสบการณทํางาน
ในตําแหนงปจจุบันพบวาสวนใหญมีประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 16 ปขึ้นไปมากท่ีสุด  จํานวน  
264  คน  คิดเปนรอยละ  43.60  ประสบการณทํางาน  6 -10  ป  จํานวน 108  คน คิดเปนรอยละ 17.80  
ประสบการณทํางาน ไมเกิน  5  ป  จํานวน  153  คน  คิดเปนรอยละ  25.20  และนอยที่สุดคือประสบการณ
ทํางาน  11–15  ป  จํานวน  81  คน  คิดเปนรอยละ 13.40  
 

 2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  

 ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  โดยวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของเบสท  (Best) ซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางที่  12  
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

1 
นโยบายจดัทําแผนเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา สูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน 

3.77 .718 มาก 

2 
นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพื่อการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

3.70 .721 มาก 

3 
นโยบายปฏิรูปการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดย
ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3.71 .746 มาก 

4 
นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพื่อรองรับการเปดเสรี
ทาง การศึกษาและบริการอ่ืนๆ  ในประชาคมอาเซียน 

3.64 .699 มาก 

5 
นโยบายพัฒนาคณุภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3.91 .688 มาก 

6 
นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

3.55 .712 มาก 

7 

นโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยขีามพรมแดนเพื่อ ใหครูและ
นักเรียนสามารถติดตอสื่อสารและแลกเปล่ียนเรยีนรูกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดดวยตนเอง 

3.56 .784 มาก 

8 

นโยบายสรางความเขมแข็งแกหนวยปฏิบัตริะดับตาง ๆ  ดวยการให
การสนับสนุนองคความรู  การจัดการความรูและนาํภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใช 

3.72 .755 มาก 

9 

นโยบายสรางความม่ันคงทางการเมืองและการดํารงชีวิตของ
พลเมืองอาเซียน  โดยการสรางความรู  ความเขาใจแกนักเรียน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.82 .727 มาก 

10 
นโยบายเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยและเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแขงขัน 

3.78 .780 มาก 

11 
นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพ่ือยกระดับสูโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

3.99 .726 มาก 

12 
นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูเอื้อ
ตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนทั้งในและนอกหองเรียน 

4.00 .695 มาก 
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

13 
มีการติดตอสื่อสาร  มอบหมายงานและตดิตามการดาํเนินงานทาง
อินเตอรเนต็ 

3.90 .736 มาก 

14 

นโยบายสรางเครือขายและสงเสรมิการมสีวนรวมขององคกร  ชุมชน  
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษาสูมาตรฐานสากล 

3.60 .793 มาก 

15 
นโยบายสงเสริมการบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาลเพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ  มั่นคง ยั่งยืนและมเีสถียรภาพ 

4.04 .784 มาก 

16 
นโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.96 .739 มาก 

17 
นโยบายพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมีความ
พรอมท่ีจะกาวสูประชาคมอาเซียนและมีคณุภาพสูสากล 

3.91 .703 มาก 

18 
นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหาร
จัดการเพื่อชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

4.10 .769 มาก 

19 
นโยบายพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรยีนรูใหสอดคลอง
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

3.93 .739 มาก 

20 
นโยบายนําภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการกับภูมิปญญาสากลอยาง
สมดลุและทั่วถึง 

3.89 .718 มาก 

21 
นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร  
นักเรียนและชุมชน 

3.76 .781 มาก 

22 
นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร  
นักเรียนและชุมชน 

3.62 .759 มาก 

23 
นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนสูประชาคมอาเซียน 

3.87 .731 มาก 

24 
นโยบายใหนักเรียนทุกคนมสีิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษา
เทาเทียมกันอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

4.15 .793 มาก 

25 

นโยบายพัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารและ
สามารถใชหนังสือ  ตําราเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่เปน
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรยีนรู 

3.76 .808 มาก 
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

26 
นโยบายระดมทรัพยากร  โดยเฉพาะแหลงเงินทุนท้ังภาครัฐและ
เอกชนใหเพียงพอตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.65 .785 มาก 

27 

 

นโยบายประสานสัมพันธและจดัทําความตกลงรวมมือ (MOU) ดาน
การศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆในสังคมโลก 

3.47 .920 ปานกลาง 

28 
นโยบายแลกเปลีย่นนักเรยีนและครูกับประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศอื่นๆ ในสังคมโลก 

3.40 .882 ปานกลาง 

29 

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําการวิจัยเพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลายและพัฒนาองคความรูใหมเพื่อนําไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน 

3.83 .805 มาก 

30 
นโยบายพัฒนาฐานขอมลูการวิจยัที่สามารถเผยแพรและถายทอด
องคความรูตอสังคม 

3.71 .739 มาก 

31 
นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหเปนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูระหวาง
โรงเรียนเครือขายและโรงเรียนอ่ืนๆ 

3.71 .796 มาก 

32 
นโยบายเตรียมความพรอมและสรางเจตคติที่ดีของครู  นักเรียน  
ผูปกครองและประชาชนท่ัวไปเพื่อกาวสูประชมคมอาเซียน 

3.89 .771 มาก 

33 

นโยบายสงเสริมการจัดกิจกรรมพฒันาบุคลากรและสรางขวัญ
กําลังใจดวยการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและประเทศสมาชิก
อาเซียน 

3.62 .874 มาก 

34 

นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาองคความรู  แลกเปลี่ยน
เรียนรูและเพิ่มทักษะความชํานาญในการปฏิบตัิงานดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

3.96 .784 มาก 

35 นโยบายสงเสริมการพัฒนาครูและเครือขายครูสูมืออาชีพ 4.06 .780 มาก 

36 

ประสานสัมพันธและมีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนอยางหลากหลายวิธีการและสามารถ
นําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจรงิ 

4.06 .832 มาก 

37 
จัดกิจกรรมคายวิชาการท่ีเนนอัตลกัษณของโรงเรียนและการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียน 

3.69 .837 มาก 
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

38 

นโยบายสงเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนที่หลากหลาย  เชน  การจัดนิทรรศการ การจดัใหมีวิทยากร
พิเศษ การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) และการจัดทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู 

3.76 .768 มาก 

39 

นโยบายแลกเปลีย่นองคความรูระหวางนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ              
ในสังคมโลก 

3.38 .966 ปานกลาง 

40 
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาท่ีครูผูรับผิดชอบศูนยอาเซียน
ศึกษา 

3.89 .741 มาก 

41 

นโยบายพัฒนานักเรียนใหมีคณุธรรมจรยิธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและมคีวามรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในฐานะ พลเมือง
ของอาเซียน 

3.91 .737 มาก 

42 
นโยบายสรรหา/ผลติ และใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางองคความรู  
การเรียนรู  การบริหารจัดการ  เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลง 

3.80 .729 มาก 

43 

นโยบายจดัระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบรหิาร
โรงเรียน  สามารถเชื่อมโยงระบบการสื่อสารและการจัดการขอมูล
ทั่วท้ังองคกร 

3.77 .745 มาก 

44 
นโยบายจดัสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและเปน
แหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนภายในโรงเรียนและชุมชน 

3.99 .766 มาก 

45 
นโยบายจดัหอง/มุมอาเซียนศึกษา และแหลงสืบคนขอมลูผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

3.95 .812 มาก 

46 
นโยบายพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะในการแขงขัน 

3.88 .766 มาก 

47 
นโยบายจดัตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพื่อเปนแหลงเรยีนรูของโรงเรียน  
โรงเรียนเครือขายและชุมชน 

3.67 .848 มาก 

48 
นโยบายจดัตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับ
สถานศึกษาอันแสดงใหเห็นความรวมมือในการดําเนินงาน 

3.51 .824 

 

มาก 
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

49 
นโยบายจดัการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อการ
แขงขันในเวทีโลก 

3.59 .781 มาก 

50 
นโยบายเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางโรงเรียนและประเทศสมาชิก
อาเซียน 

3.44 .935 ปานกลาง 

51 
นโยบายสงเสริมการจัดทําแผนการสอน  การใชสื่อวัสดุอุปกรณ  
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

4.04 .732 มาก 

52 
นโยบายจดักิจกรรมคายวิชาการท่ีเนนอัตลักษณของความเปนไทย
และเนนอัตลักษณของประชาคมอาเซียน 

3.76 .800 มาก 

53 
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารจัดนิทรรศการเพื่อแสดง
ผลงานทางวิชาการในระดับตางๆ 

3.88 .763 มาก 

54 

นโยบายพัฒนาคณุภาพนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  ทั้งดาน
คุณธรรมจริยธรรม  ความรูบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคม
อาเซียน 

4.04 .752 มาก 

55 
นโยบายสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีความเปนไทยและเขาใจ
วัฒนธรรม ของเพื่อนบานในอาเซียน 

3.96 .772 มาก 

56 

นโยบายพัฒนานักเรียนทุกคนใหมโีอกาสเขาถึงการเรียนรูและมี
สมรรถนะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวติในประชาคมอาเซียนและ           
สังคมโลก 

3.93 .743 มาก 

57 

มีนโยบายสรางขวัญกาํลังใจในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  โดยการจัดเวทีแสดงความสําเร็จยกยองเชิดชูเกียรติใหแก  
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.86 .798 มาก 

58 

วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  ครอบคลุมทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  
เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย 

3.67 .748 มาก 

59 

วิเคราะหปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
ครอบคลมุทั้งโครงสราง  นโยบาย  ผลผลิตและทรัพยากรการ
บริหาร 

3.76 .762 มาก 
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

60 

นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดลําดับประเด็น
แยกเปนจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.71 .751 มาก 

61 
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
นโยบาย   ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.87 .762 มาก 

62 

พันธกิจที่กําหนดบงบอกหนาท่ีที่ตองการดําเนินการเพื่อใหเกิดผล
ผลิตตามกฎหมายและตามนโยบายเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน 

3.78 .736 มาก 

63 
จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน 

3.81 .782 มาก 

64 

กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นแนวทาง
ปฏิบัติ ท่ีสามารถบรรลุวสิัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิต  
ผลลัพธและตัวช้ีวัดเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.79 .746 มาก 

65 

ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพื่อกําหนด
เปาหมายที่ทาทายผลักดันใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.78 .700 มาก 

66 
วางแผนงานรวมกันระหวางผูบริหาร  ครูและชุมชนในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนสูประชาคมอาเซยีน 

3.82 .734 มาก 

67 
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน
เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคที่กําหนดไว 

3.73 .760 มาก 

68 
กําหนดปรัชญาของโรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.76 .755 มาก 

69 
ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมสีวนรวมระดมความคิดเห็นใน  
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3.86 .740 มาก 

70 
แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

3.74 .742 มาก 
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

71 

ช้ีแจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.84 .771 มาก 

72 

จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart) ตามแผนงาน/
โครงการและกําหนดเวลาในการดาํเนินงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไว
ชัดเจน 

3.68 .765 มาก 

73 

สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเกีย่วของรับรูเปาหมาย ใหความรู 
สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.81 .775 มาก 

74 
จัดประชุม  สัมมนา  อบรม  ช้ีแจง  สรางความรู  ความเขาใจ 
เผยแพรขอมลูขาวสารและสรางเจตคติที่ดีเกีย่วกับอาเซียน 

3.76 .808 มาก 

75 
สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู  นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาสูประคมอาเซียน 

3.87 .762 มาก 

76 

พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบ  การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3.83 .813 มาก 

77 

จัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการเก็บ
รวบรวมขอมูลทุกดานเก่ียวกับอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูใน
สภาพพรอมใช 

3.68 .840 มาก 

78 

มีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจนและเนน
ความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนใน
ทุกระดับ 

3.75 .779 มาก 

79 
ประสานงานกับผูทรงคณุวุฒิในการขอความชวยเหลือ                
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.61 .798 มาก 

80 
จัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับโรงเรียน 

แสดงใหเห็นถึงความรวมมือในการดําเนินงาน 
3.32 .966 ปานกลาง 
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ตารางที่  12   แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                  ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                  เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน(ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

81 
สรางการมีสวนรวมทางการเมือง  การดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม
เพื่อสรางเสถียรภาพความมั่นคงและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

3.74 .781 มาก 

82 

ประสานงานกับผูปกครองเพ่ือสรางความรู  ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนใน
ฐานะเปน พลเมืองของอาเซียน 

3.76 .787 มาก 

83 

จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีนใหมีบรรยากาศการเรียนรู     
เชน  อาคารเรียน  หองเรยีน  หองพิเศษและหองบริการใหมี
ความสวยงาม  เพียงพอและปลอดภัยเอื้อตอการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

3.95 .777 มาก 

84 
จัดหาแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญา ในทองถิ่น
เพื่อสงเสริมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

3.78 .774 มาก 

85 
จัดหอง/มุมอาเซียนศึกษาและแหลงสืบคนขอมลูผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

3.81 .788 มาก 

86 
พัฒนานักเรียนอยางรอบดาน  สมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  
ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม 

3.93 .750 มาก 

87 
จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อการแขงขัน   
ในเวทีโลก 

3.62 .851 มาก 

88 
จัดกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนานักเรยีนใหมีความเปนไทยและเขาใจ
วัฒนธรรมเพ่ือนบานในอาเซียน 

3.86 .811 มาก 

89 
กําหนดกลไกเครือขายระดับเยาวชนและชุมชนอาเซียนเพื่อรวม
แกวิกฤตปญหาและผนึกความเขมแข็งตามอัตลักษณของอาเซียน 

3.54 .747 มาก 

90 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในระดับตางๆ เพื่อให
โรงเรียนเปนเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางโรงเรยีน  ชุมชน          
ภูมิปญญาทองถิ่นและโรงเรียนเครอืขาย 

3.69 .750 มาก 

91 
สงเสริมการเรียนรูและการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน  ครูและ
บุคลากรผานชองทางและกิจกรรมตางๆ 

3.81 .762 มาก 

 



242 

 

 

 

ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

92 

ใชผลการวัดทักษะภาษาอังกฤษใหเปนสวนสําคัญของสมรรถนะ
ในการเรียนตอการจบหลักสูตรระดับตาง ๆ  และการเลื่อนระดับ
หรือการประเมินความกาวหนาของครู 

3.63 .843 มาก 

93 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองและสงเสรมิ
การเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอย  1  ภาษา 

3.70 .899 มาก 

94 

จัดหาสื่ออุปกรณในการจัดการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียนและ
แหลงสืบคนขอมลูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.77 .809 มาก 

95 

ประชุมบุคลากรฝายการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
และ ติดตามดูแลใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

3.90 .792 มาก 

96 
ประสานงานกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในการพัฒนาวิชาชีพครูรวมกันและ
สรางระบบจูงใจใหเตม็ใจและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

3.77 .790 มาก 

97 
กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนและสมรรถนะท่ี
สําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

3.83 .780 มาก 

98 
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับการจัดการศึกษา
ของชาติและประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.87 .751 มาก 

99 

วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับ
อาเซียน เชน การแทรกเนื้อหาในหลักสตูร  8  กลุมสาระการ
เรียนรู และเปดสอนรายวิชาเพ่ิมเติม 

3.83 .795 มาก 

100 

จัดทําหนวยการเรียนรูและจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนใน กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.92 .771 มาก 

101 

จัดใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการวิเคราะหคาใชจาย
ตามแผนงาน/โครงการ  และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
สูประชาคมอาเซียนไวอยางชัดเจน 

3.77 .766 มาก 
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ตารางที่  12   แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                  ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                  เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

102 

ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการดําเนินงานพัฒนา 
สูประชาคมอาเซียนนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

เอกชนและชุมชน 

3.61 .766 มาก 

103 

ใชทรัพยากรที่ไดรบัการสนับสนุนจากหลายภาคสวนเพ่ือ
ขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนตรงตามวัตถุประสงค  คุมคาและ
ติดตามประเมินผลการใชจายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.67 .741 มาก 

104 
ประชาสมัพันธเผยแพรการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซยีนโดย
จัดทําแผนพับ วารสาร  โปสเตอรและเว็บไซด 

3.68 .778 มาก 

105 

จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  โดยจัดกิจกรรม
สราง  ความตระหนัก  ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.70 .794 มาก 

106 
นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและบรูณาการเร่ือง ICT     

ในหลักสูตรสถานศึกษา 
3.69 .807 มาก 

107 

จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายเชน การจดังาน 
ASEAN DAY การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตาง ๆ 

3.79 .779 มาก 

108 
นโยบายสงเสริมครูและนักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของ
ตนเองทั้งในระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

3.70 .775 มาก 

109 
นโยบายสงเสริมใหครสูามารถใชสือ่อิเล็กทรอนิกส (ICT)              

ในการจัดการเรียนรูและการวดัผลประเมินผล 
3.59 .807 มาก 

110 

สรรหา/ผลติเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษาท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3.68 .766 มาก 

111 
ใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางองคความรู  การเรียนรู  การบริหาร
จัดการ เพื่อใหทันตอการเปลีย่นแปลง 

3.88 .739 มาก 

112 
ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมลูทุกดาน
ของอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

3.77 .752 มาก 
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ตารางที่  12   แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                  ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                  เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

113 
แบงปนขอมูลสารสนเทศทุกชองทางของการสื่อสารท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

3.78 .780 มาก 

114 

จัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหาร  เชื่อมโยง
ระบบ  การสื่อสาร  การจัดขอมลูทั่วทั้งองคกรและสามารถเขาถึง
เครือขายสารสนเทศสะดวก คลองตัวและรวดเร็ว 

3.69 .731 มาก 

115 
นโยบายพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรู 
สูประชาคมอาเซียน 

3.71 .764 มาก 

116 

วิจัยศึกษาหาแนวทางการดําเนินงานท่ีมีจุดเดนและวิธีการสู
เปาหมายรวมกันที่หลากหลายเกิดเปน  Best Practices   
ที่สามารถแขงขันในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

3.58 .709 มาก 

117 
พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนของโรงเรียน
อื่นๆ และชุมชน 

3.68 .732 มาก 

118 

จัดระบบการประชาสมัพันธโรงเรยีนสูชุมชน  โดยนําเสนอ
ขาวสารทางสื่อตางๆ  เพื่อเผยแพรกิจกรรมและผลงานของ
โรงเรียน 

3.77 .738 มาก 

119 
พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของ
ประชาคมอาเซียน 

3.87 .717 มาก 

120 

พัฒนานักเรียนใหสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
(ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ อีก
อยางนอย 1 ภาษา) 

3.81 .775 มาก 

121 
พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สรางสรรค 

3.95 .734 มาก 

122 
พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นและมี
ความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธ ี

3.98 .708 มาก 

123 

พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีเหตุผล  
มีวิธีคิดอยางถูกตอง  เคารพและยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

3.95 .711 มาก 
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ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                 ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                 เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน(ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

124 
พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการทํางาน  มีภาวะผูนําและ
ใหเห็นคุณคาของการเปนมนุษยเทาเทียมกัน 

3.99 .705 มาก 

125 

พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการจัดการกับปญหา  
สามารถควบคุมตนเองและลงมือปฏิบัติเพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง 

3.96 .735 มาก 

126 
พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรยีนรูและจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3.91 .761 มาก 

127 
พัฒนาครูใหใชสื่อ  ICT  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู 

4.03 .726 มาก 

128 
พัฒนาครูใหใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขาย
เพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

3.89 .745 มาก 

129 
พัฒนาครูใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

3.66 .723 มาก 

130 
พัฒนาครูใหจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

3.87 .708 มาก 

131 

พัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารและ
สามารถใชหนังสือ  ตําราเรียนและสื่อเปนภาษาตางประเทศใน
การจัดการเรียนรู 

3.76 .742 มาก 

132 
พัฒนาครูใหสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ICT)  ในการจัดการ
เรียนรู  และการวดัผลประเมินผล 

3.97 .705 มาก 

133 
พัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถเผยแพรผลงานท้ังระบบ
ออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

3.71 .796 มาก 

134 

พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลาย  โดยเนน
กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 

3.82 .725 มาก 

135 
พัฒนาครูใหสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณในการ
จัดการเรียนรูระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.72 .722 มาก 
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ตารางที่  12   แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                  ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                  เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

136 
พัฒนาครูใหสามารถสรุปรายงานความกาวหนาของการจัดการ
เรียนรู 

3.90 .715 มาก 

137 
พัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.76 .755 มาก 

138 
พัฒนาผูบริหารใหมีวิสยัทัศน  มีศกัยภาพและความสามารถใน
การบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.89 .732 มาก 

139 

พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะใน
การใช เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

3.76 .744 มาก 

140 
พัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
สูประชาคมอาเซียนและนเิทศติดตามประเมินผลงานวิจยัของคร ู

3.78 .748 มาก 

141 
พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับอาเซียนอยางมปีระสิทธิภาพ 

3.82 .741 มาก 

142 
จัดเวทีแสดงความสําเร็จยกยองเชิดชูเกียรติใหแกนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.78 .756 มาก 

143 

เปรียบเทยีบผลปฏิบตัิงานกับเกณฑที่กําหนด  สรางเคร่ืองมือและ
กําหนดเกณฑในการประเมินผลการดําเนินงานใหครอบคลมุ
วิสัยทัศน  เปาหมาย ภารกจิของโรงเรียนเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน 

3.68 .786 มาก 

144 

จัดทําแผนและกําหนดรูปแบบของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู สูประชาคมอาเซยีนใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งโรงเรียน 

3.71 .717 มาก 

145 
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน  การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 

3.66 .738 มาก 

146 

นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนระยะ  เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาใหสอดคลองและทันตอการเปลีย่นแปลง 

3.71 .752 มาก 
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ตารางที่  12   แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติของแตละ                    
                  ตัวแปรที่เปนองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
                  เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

(n=202) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัตดิานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน  S.D. 

ระดับ        
ความสําคญั
ของตัวแปร 

147 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจนเปน
วัฒนธรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.70 .727 มาก 

148 

ประเมินผลพรอมสรุปรายงานและประชาสมัพันธ                      
การดําเนินงานการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนสูสาธารณชน
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

3.67 .782 มาก 

149 
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
ตอหนวยงานตนสังกัด 

3.71 .764 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.80 .749 มาก 
 

 จากตารางที่  12  พบวา  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย  ( )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยภาพรวมของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
ทั้ง  149  ขอ  พบวา  คาเฉล่ีย ( )  เทากับ  3.80  แสดงวา  ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  อยูในระดับมาก  
และพบวาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยรวมเทากับ .749 หมายความวา  การกระจายของขอมูล
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอยูใน
ระดับ 4  และมีความคิดเห็นระดับ  3  และ 5  ประปราย  ในลักษณะนี้แสดงวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
สูประชาคมอาเซียนใกลเคียงกัน 

 เมื่อวิเคราะหคา ( )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  เปนรายตัวแปรสําหรับนโยบายและ
การปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนท้ัง 149  ตัวแปร พบในลักษณะเดียวกัน
กลาวคือ ( ) ระหวาง 3.73 – 4.40 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับ
ความสําคัญแตละรายตัวแปรอยูในระดับมากเชนกัน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาระหวาง  
.600 - .813 หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาระดับความสําคัญตัวแปรระดับ  4  และมีความคิดเห็นระดับ 3 และ 5 ประปราย  ลักษณะ
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เชนนี้แสดงวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรนโยบายและ
การปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใกลเคียงกัน 

 2.3 การวิเคราะหองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  

การวิเคราะหองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่  2  เพ่ือทราบองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  คําถามการวิจัยขอที่ 2 องคประกอบนโยบายและ
การปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนอยางไรและสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2  

องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมีพหุตัวแปร             
ที่มีความสัมพันธกัน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชขอมูลสําเร็จรูป SPSS/PC ( Statistical  Package  for the 

Social Science)  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติขั้นสูงคือสถิติวิเคราะหตัวประกอบ (Factor  Analysis) ประเภท
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยจัดกระทําขอมูลตามลําดับ
ขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 2.3.1  การทดสอบความเหมาะสม  ความพอเพียงและแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัว
แปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคาคือ 

   1) คา  KMO  and  Bartlett’s Test  โดยดูคาโดยคา  KMO (Kaiser-Meyer-olkin 

Measure of Sampling Adequacy)  ทีม่ีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) 
   2) คาท่ีใชทดสอบสมมุติฐานของ  Bartlett’s  Test  of  Sphericity ; 

   H0 : ตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนไมมีความสัมพันธกัน 

   H1 :  ตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนมีความสัมพันธกัน  โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา
หรือเทากับ .05 (Sig < 0.05 ) วายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน  ไดผลดังตารางที่ 13  

 

ตารางที่  13   คา  KMO-Meyer-olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy 
 

Kaiser-Meyer-olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy .984 

Bartlett’s  Test  of  Sphericity   Approx. Chi-Square  94605.869 

  Df 11026 

  Sig. .000 
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จากตารางที่  13  ผลการทดสอบคา KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling 

Adequacy) ไดเทากับ .984  ซึ่งไคเซอรและไรซ (Kaiser and Rice)  ไดทําการศึกษาคา KMO (Kaiser-

Meyer-olkin Measure of Sampling  Adequacy)  ในการวัดความเหมาะสมของขอมูลวาควรใช
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  หรือไมและไดสรุปวา  ถาคา KMO ≥0.80 แสดง
วาขอมูลชุดนี้สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี  ดังนั้นขอมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใชการ
วิเคราะหองคประกอบไดดี  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิติทดสอบ Bartlett’s 

Sphericity Test มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05 ) แสดงวา  คาแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของตัวแปรตางๆ  มีความสัมพันธกัน ดังนั้นขอมูลท่ีไดจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) ตอไป   

2.3.2 ทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal  

Component  Analysis : PCA) ผลการสกัดปจจัยนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนแสดงเฉพาะองคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่  14 
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ตารางที ่ 14   องคประกอบ  คาความแปรปรวน  คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของความ    

                แปรปรวนสะสมของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู  
                ประชาคมอาเซียน 

 

องคประกอบ 

(Component) 

Rotation  Sums  of  Squared  Loadings 

คาความแปรปรวน 
(eigen values) 

คารอยละของความแปรปรวน 

(% of variance) 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) 

1 76.070 51.054 51.054 
2 5.321 3.571 54.625 
3 4.214 2.828 57.453 

4 2.995 2.010 59.463 

5 2.337 1.568 61.032 

6 2.076 1.393 62.425 

7 1.668 1.119 63.544 

8 1.580 1.060 64.604 

9 1.409 .945 65.550 

10 1.298 .871 66.420 

11 1.222 .820 67.241 

12 1.203 .807 68.048 

13 1.191 .799 68.847 

14 1.087 .730 69.577 

15 1.080 .725 70.302 

16 1.055 .708 71.010 

17 1.011 .678 71.688 

 

จากตารางท่ี  14  แสดงจํานวนองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  พบวา  องคประกอบท่ีมีคาไอเกน (eigen  value)  1  ขึ้นไปมีจํานวนทั้งสิ้น 17 
องคประกอบ  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง .678 – 51.054 และคารอยละ
ของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เทากับรอยละ 71.688  ลักษณะน้ีแสดงวา
องคประกอบท้ัง  17 องคประกอบ  สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ  71.688 

 นําองคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน (eigen value) เทากับ 1 ขึ้นไป
ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)  จํานวน 17 องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
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rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะท่ี
ชัดเจนข้ึนและสรุปเปนองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในการพิจารณาวาเปน  1 องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  เทากับ 0.55 ขึ้นไป 1 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตอง
มีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้น ๆ ตั้งแต  3  ตัวแปรขึ้นไป  ซึ่งพบวา องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีทั้งสิ้น  6  องคประกอบท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด คือ  องคประกอบท่ี 1-6  แตสําหรับองคประกอบอ่ืนๆ  อีก 11 องคประกอบขาด
คุณสมบัติตามเกณฑจึงไมเขาขายการวิจัย  องคประกอบที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑทั้งหมด 6 องคประกอบ  

องคประกอบที่ 1 มีคาความแปรปรวน (eigen values)  76.070   สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดได
รอยละ  51.054  องคประกอบที่  2  มีคาความแปรปรวน (eigen values) 5.321สามารถอธิบายความ
แปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ  3.571  องคประกอบที่  3  มีคาความแปรปรวน (eigen values) 4.214 
สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 2.828  องคประกอบที่ 4  มีคาความแปรปรวน 
(eigen values) 2.995 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ  2.010  องคประกอบท่ี  5  มีคา
ความแปรปรวน (eigen values) 2.337  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 1.568  

องคประกอบที่  6 มีคาความแปรปรวน (eigen values)  2.076  สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดไดรอยละ 1.393 

นอกจากน้ีน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรท่ีอธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ
ตั้งฉาก (Orthogonal rotation)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Barbara G. Tabachnik  and Linda S. Fidell, Using  Multivaiate Statistics  (New 

York : harper & Ror, 1983),411. 
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ตารางที ่ 15  แสดงน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ 

                 ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 
 

 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

A  68 

A  67 

A  73 

A  72 

A  71 

A  70 

A  64 

A  66 

A  74 

A  65 

A  69 

A  75 

A  76 

A  63 

A  18 

A  16 

A  15 

A  17 

A  12 

A  19 

A  13 

A  11 

A  24 

A  125 

A  124 

A  122 

A  123  

A  127 

A  121 

.694 

.679 

.679 

.678 

.677 

.672 

.660 

.657 

.632 

.630 

.628 

.618 

.566 

.563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.709 

.692 

.680 

.651 

.633 

.626 

.585 

.557 

.554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.719 

.719 

.712 

.703       

.671 

.652 
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ตารางที ่ 15  แสดงน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกนแบบ 

                 ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ตอ) 
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

A  126 

A  119 

A  109 

A  108 

A  107 

A  110 

A  106 

A  105 

A  102 

A  135 

A  140 

A  139 

A  141 

A  134 

A  137 

A  133 

A  1 

A  3 

A  4 

A  2 

A  6 

A  5 

     

. 

 

 .671 

.652 

.612 

.584 

. 

 

 

 

.697 

.675 

.639 

.639 

.602 

.576 

.552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.636 

.623 

.592 

.566 

.559 

.557 

.552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.725 

.719 

.698 

.693 

.576 

.561 

 จากตารางที่  15  พบวา องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มี  6  องคประกอบคือ  องคประกอบที่  1  มีจํานวนตัวแปร  14  ตัวแปร 
องคประกอบที่  2  มีจํานวนตัวแปร  9  ตัวแปร  องคประกอบที่  3  มีจํานวนตัวแปร 8 ตัวแปร
องคประกอบท่ี  4  มีจํานวนตัวแปร  7  ตัวแปร  องคประกอบที่  5  มีจํานวนตัวแปร 7  ตัวแปร
องคประกอบที่  6  มีจํานวนตัวแปร  6  ตัวแปร 
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ตารางที่  16  แสดงองคประกอบท่ีมีตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  เทากับ    
                 0.55  ขึ้นไปและมีตัวแปรบรรยายองคประกอบต้ังแต  3  ตัวขึ้นไป 
 

องคประกอบ 
ตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

จํานวน 

ตัวแปร 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 68,67,73,72,71,70,64,66,74,65,69,75,76,63, 14 .563 -.694 

2 18,16,15,17,12,19,13,11,24, 9 .554 - .709 

3 125,124,122,123,127,121,126,119 8 .584 - .719 

4 109,108,107,110,106,105,102, 7 .552 - .697 

5 135,140,139,141,134,137,133 7 .552 - .636 

6 1,3,4,2,6,5, 6 .561 - .725 

 รวมทั้งสิ้น 51  
 
 จากตารางที่  16  พบวา  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีองคประกอบท้ังสิ้น  6  องคประกอบ  มีตัวแปรบรรยาย  51  ตัวแปรโดย
องคประกอบท่ี 1  มีตัวแปรบรรยาย  จํานวน 14  ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง.563 -.694

องคประกอบท่ี 2  มีตัวแปรบรรยาย  จํานวน  9  ตัวแปร  คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .554 - .709

องคประกอบที่ 3  มีตัวแปรบรรยาย  จํานวน  8  ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .584 -.719

องคประกอบที่ 4  มีตัวแปรบรรยาย  จํานวน  7  ตัวแปร  คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .552 -.697

องคประกอบที่  5  มีตัวแปรบรรยาย   จํานวน 7 ตัวแปร  คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .552 - .636  

องคประกอบที่  6  มีตัวแปรบรรยาย จํานวน  6 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง .561 -.725                   
ซึ่งองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งชื่อองคประกอบใหมใหสอดคลองกับโครงสราง
องคประกอบและอธิบายรายละเอียดดังตารางที่  17 – 22 
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  ตารางที่  17   องคประกอบที ่ 1   
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 68 
กําหนดปรัชญาของโรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทางใน
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

.694 

2 67 
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

.679 

3 73 

สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของรับรูเปาหมาย ใหความรู 
สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรลุเปาหมาย
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

.679 

4 72 

จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart)ตามแผนงาน/
โครงการและกําหนดเวลาในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไว
ชัดเจน 

.678 

5 71 

ชี้แจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการเก่ียวกับการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

.677 

6 70 
แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

.672 

7 64 

กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นแนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิต  
ผลลัพธและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

.660 

8 66 
วางแผนงานรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและชุมชนในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสูประชาคมอาเซียน 

.657 

9 74 
จัดประชุม สัมมนา อบรม ชี้แจง สรางความรู  ความเขาใจ  
เผยแพรขอมูลขาวสารและสรางเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน 

.632 

10 65 

ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานที่ผานมาเพ่ือกําหนด
เปาหมายที่ทาทายผลักดันใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

.630 
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  ตารางที่  17  องคประกอบที่  1  (ตอ) 

 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

11 69 
ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมระดมความคิดเห็นใน
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

.628 

12 75 
สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู  นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาสูประคมอาเซียน 

.618 

13 76 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

.566 

14 63 
จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 

.563 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 76.070 

 คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 51.054 

 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative%of variance) 51.054 

  

 จากตารางที่  17  พบวา  องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 14 ตัวแปร  
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 68,67,73,72,71,70,64, 

66,74,65,69,75,76 และ 63  ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .563 - .694 คาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 76.070  คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร                
( Percent of Variance) เทากับ 51.054  และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative Percent of variance)  เทากับ 51.054  ลักษณะเชนนี้แสดงวา  ตัวแปรท้ัง 14  ตัวแปร  
เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ   

51.054  และเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบท้ัง                   
6  องคประกอบแลว  องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรท้ังหมดใน
องคประกอบท่ี 1 ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการวางแผนเพ่ือนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ผูวิจัยจึงตั้งชื่อ
องคประกอบน้ีวา  “การนํานโยบายสูการปฏิบัติ” 
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   ตารางที่  18  องคประกอบที่  2    
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 18 
นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน        
การบริหารจัดการเพ่ือชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

.709 

2 16 
นโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

.692 

3 15 
นโยบายสงเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  มั่นคง ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

.680 

4 17 

นโยบายพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมี
ความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพสู
สากล 

.651 

5 12 

นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการ
เรียนรูเอื้อตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งในและนอก
หองเรียน 

.633 

6 19 
นโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูให
สอดคลองเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

.626 

7 13 
มีการติดตอส่ือสาร มอบหมายงานและติดตามการดําเนินงาน
ทางอินเตอรเน็ต 

.585 

8 11 
นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพื่อยกระดับสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

.557 

9 24 
นโยบายสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีสิทธิและโอกาสใน            
การไดรับการศึกษาเทาเทียมกันอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

.554 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 5.321 

 คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 3.571 

 
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of 

variance) 
54.625 
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 จากตารางที่  18  องคประกอบท่ี  2  มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน  9  ตัวแปร  เรียงลําดับ
ความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 18,16,15,17,12,19,13,11, และ 24  ซึ่งมี
คานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .554 - .709 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen  value) 

เทากับ 5.321 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร ( Percent of Variance) เทากับ 3.571 และ          
คารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance)  เทากับ  54.625 
ลักษณะเชนน้ีแสดงวา ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร  เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 54.625 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (eigen  value) กับองคประกอบท้ัง  6 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปน
อันดับ 2  และเม่ือพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 2  ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับนโยบายและ
การบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา 
“การบริหารจัดการ” 
 

ตารางที่  19   องคประกอบท่ี  3    
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 125 
พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการจัดการกับปญหา  
สามารถควบคุมตนเองและแกปญหาอยางสันติวิธี 

.719 

2 124 

พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการทํางานและทํางาน
เปนทีมได มีภาวะผูนําและเห็นคุณคาของการเปนมนุษยเทา
เทียมกัน 

.719 

3 122 

พัฒนานักเรียนใหเปนผูมีจิตวิญญาณแหงมิตรไมตรี               
มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนได  เคารพและยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

.712 

4 123 
พัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดในการคิด  มีวิธีคิดอยาง
ถูกตอง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและมีเหตุผล 

.703 

5 127 
พัฒนาครูใหใชสื่อ  ICT  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู 

.671 

6 121 
พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแสวงหาความรูอยางสรางสรรค 

.652 
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 ตารางที่  19   องคประกอบท่ี  3  (ตอ) 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

7 126 

พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรียนรูและ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

.612 

8 119 
พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดี
ของประชาคมอาเซียน 

.584 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 4.214 

 คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 2.828 

 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร(cumulative% of variance) 57.453 

 
 จากตารางที่  19  องคประกอบที่  3  มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน  8  ตัวแปรเรียงลําดับ
ความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 125,124,122,123,127,121,126 และ 
119  ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .584 -.719  คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen 

value) เทากับ 4.214 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 2.828  
และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative  Percent  of  variance) เทากับ 57.453 

ลักษณะเชนนี้แสดงวาตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 57.453 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value) กับองคประกอบท้ัง  6 องคประกอบแลว องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับ 3 และ
เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 3  ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบน้ีวา “คุณภาพของผูเรยีน” 
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ตารางที่  20  องคประกอบท่ี  4    

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 109 
นโยบายสงเสริมใหครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT)             

ในการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 
.697 

2 108 
นโยบายสงเสริมครูและนักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของ
ตนเองทั้งในระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

.675 

3 107 

จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายเชน 
การจัดงาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตาง ๆ 

.639 

4 110 

สรรหา/ผลิตเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัย         
มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

.639 

5 106 
นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการเรื่อง ICT   

ในหลักสูตรสถานศึกษา 
.602 

6 105 

จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  โดยจัดกิจกรรม
สรางความตระหนัก  ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

.576 

7 102 

ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เอกชนและชุมชน 

.552 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 2.995 

 คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 2.010 

 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 59.463 
 

 จากตารางที่  20  องคประกอบท่ี  4  มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 7  ตัวแปร  เรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 109,108,107,110,106,105 และ102 ซึ่งมี
คานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .552 - .697 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 

เทากับ 2.995 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 2.010 และ
คารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance) เทากับ 59.463 



261 

 

 

 

ลักษณะเชนนี้แสดงวา  ตัวแปรท้ัง 7 ตัวแปร  เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 59.463 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen  value) กับองคประกอบท้ัง  6 องคประกอบแลว องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับ 4 และเมื่อ
พิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 4  ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานเทคโนโลยี
สารนเทศเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

ตารางที่  21  องคประกอบท่ี  5  
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 135 
พัฒนาครูใหสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการ
จัดการเรียนรูระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

.636 

2 140 

พัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนและนิเทศติดตาม ประเมินผลงานวิจัย
ของครู 

.623 

3 139 

พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะใน
การใช เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

.592 

4 141 
พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ 

.566 

5 134 

พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายโดยเนน
กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 

.559 

6 137 
พัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

.557 

7 133 
พัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถเผยแพรผลงานทั้งระบบ
ออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

.552 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 2.337 

 คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 1.568 

 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 61.032 
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 จากตารางที่ 21  องคประกอบท่ี  5  มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 7 ตัวแปร เรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ135,140,139,141,134,137 และ 133 ซึ่งมีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .552 -.636 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen  value) เทากับ 
2.337 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร ( Percent of Variance)  เทากับ 1.568  และคารอยละ
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance)  เทากับ 61.032 ลักษณะเชนนี้
แสดงวา ตัวแปรทั้ง  7  ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด  และองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 61.032 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 
กับองคประกอบท้ัง  6 องคประกอบแลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5  และเมื่อพิจารณา                
ตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 5  ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการพัฒนา
บุคลากรสูประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” 
 

ตารางที่  22   องคประกอบท่ี  6   
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 1 
นโยบายจัดทําแผนเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน 

.725 

2 3 
นโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

.719 

3 4 
นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปด
เสรีทางการศึกษาและบริการอ่ืนๆ  ในประชาคมอาเซียน 

.698 

4 2 

นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพ่ือ
การเรียนรู  สูประชาคมอาเซียน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน 

.693 

5 6 

นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน 

.576 
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ตารางที่  22   องคประกอบท่ี  6  (ตอ) 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

6 5 
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

.561 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 2.076 

 คารอยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 1.393 

 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 62.425 

 

 จากตารางที่ 22 องคประกอบที่ 6  มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 6 ตัวแปร เรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor  loading) คือ 1,3,4,2,6 และ5  ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .561-.725  คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 2.076  คา
รอยละของความแปรปรวนของตัวแปร ( Percent of Variance)  เทากับ1.393 และคารอยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative Percent of variance)  เทากับ 62.425  ลักษณะเชนนี้แสดงวา  
ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบน้ีสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 62.425  และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับ
องคประกอบทั้ง  6 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 6 และเมื่อพิจารณาตัว
แปรทั้งหมดในองคประกอบที่  6  ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา  “การมีสวนรวม” 
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 จากผลวิเคราะหองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
สูประชาคมอาเซียนมีองคประกอบท้ังหมด  6  องคประกอบ  สามารถสรุปเปนแผนภูมิดังนี้ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 10  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม 

                   อาเซียน 
  

 จากแผนภูมิที่ 10  สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีองคประกอบท้ังหมด 6 องคประกอบคือ 1) การนํานโยบาย
สูการปฏิบัติ  2) การบริหารจัดการ  3) คุณภาพของผูเรียน  4) เทคโนโลยีสารสนเทศ  5) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ 6) การมีสวนรวม  โดยมีรายละเอียดดังนี้                                
 

  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
factor1 

การบริหารจัดการ 
factor2 

คุณภาพของผูเรียน 

factor3 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

factor4 

การพัฒนา        
ศักยภาพบุคลากร 

factor5 

การมีสวนรวม 

factor6 

 

 นโยบายและ           
การปฏิบัติดานการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 
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องคประกอบที่ 1  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย  14  ตัวแปร ดังนี้  
1. กําหนดปรัชญาของโรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาสูประชาคม

อาเซียน 

2. จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

3. สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของรับรูเปาหมาย ใหความรู สรางความเขาใจแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

4. จัดทําปฏิทินและผังการปฏบิัติงาน (Gantt chart) ตามแผนงาน/โครงการและกําหนดเวลา
ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไวชัดเจน 

5. ชี้แจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

6. แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือขับเคล่ือนการศึกษา
สูประชาคมอาเซียน 

7. กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิต  ผลลัพธและตัวชีว้ัดเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

8. วางแผนงานรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู
ประชาคมอาเซียน 

9. จัดประชุม สัมมนา อบรม ชี้แจง สรางความรู  ความเขาใจ  เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สรางเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน 

10. ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานที่ผานมาเพ่ือกําหนดเปาหมายที่ทาทายผลักดันให
เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

11. ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

12. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู  นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพื่อ
พัฒนาสูประคมอาเซียน 

13. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

14. จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
 

องคประกอบที่  2  การบริหารจัดการ  ประกอบดวย  9  ตัวแปร  ดังนี้  
1. นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือชวยลด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
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2. นโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. นโยบายสงเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ  
มั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

4. นโยบายพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมีความพรอมที่จะกาวสู
ประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพสูสากล 

5. นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนทั้งในและนอกหองเรียน 

6. นโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

7. มีการติดตอส่ือสาร  มอบหมายงานและติดตามการดําเนินงานทางอินเตอรเน็ต 

8. นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพื่อยกระดับสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

9. นโยบายใหนักเรียนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาเทาเทียมกันอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

 

องคประกอบที่  3   คุณภาพของผูเรียน  ประกอบดวย  8  ตัวแปร  ดังนี้ 
1. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการจัดการกับปญหา  สามารถควบคุมตนเองและ

แกปญหาอยางสันติวิธี  
2. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการทํางานและทํางานเปนทีมไดมีภาวะผูนําและเห็น  

คุณคาของการเปนมนุษยเทาเทียมกัน  
3. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนและมีความสามารถใน 

การแกปญหาอยางสันติวิธี 
4. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีเหตุผล  มีวิธีคิดอยางถูกตอง  

เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5. พัฒนาครูใหใชสื่อ  ICT  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
6. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูอยาง

สรางสรรค 
7. พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

8. พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

 

 
 



267 

 

 

 

องคประกอบที่  4   เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย  7 ตัวแปร ดังนี้ 
1. นโยบายสงเสริมใหครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรูและการ

วัดผลประเมินผล 

2. นโยบายสงเสริมครูและนักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของตนเองทั้งในระบบออนไลน 
(online) และออฟไลน (offline) 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียนได
เรียนรูอยางหลากหลายเชน การจัดงาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตาง ๆ 

4. สรรหา/ผลิตเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและ
เพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

5. นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการเรื่อง ICT ในหลักสูตรสถานศึกษา 
6. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  โดยจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก  

ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

7. ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานพัฒนาสูประชาคมอาเซียนอกเหนือจาก
งบประมาณแผนดินจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชนและชุมชน  
 

องคประกอบที่  5   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประกอบดวย  7  ตัวแปร  ดังนี้ 
1. พัฒนาครูใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

2. พัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและ
นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลงานวิจัยของครู 

3. พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช เทคโนโลยีในการ  
ติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. พัฒนาผูบรหิารใหมีทักษะการนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย  โดยเนนกิจกรรมหรือกระบวนการ
ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

6. พัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน 

7. พัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (online) และออฟไลน 
(offline) 
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องคประกอบท่ี  6  การมีสวนรวม  ประกอบดวย  6  ตัวแปร  ดังนี้ 
1. นโยบายจัดทําแผนเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน

ที่ชัดเจน 

2. นโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

3. นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการศึกษาและบริการ
อ่ืนๆ  ในประชาคมอาเซียน 

4. นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพื่อการเรียนรู  สูประชาคม
อาเซียน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

5. นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

6. นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 

ตอนที่ 3  รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

      

เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพ่ือทราบรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3  รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนอยางไรและสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 
รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนพหุองคประกอบท่ี
มีความสัมพันธกัน ผูวิจัยไดนําองคประกอบท้ัง  6 องคประกอบ  มากําหนดรูปแบบความสัมพันธของ
องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนบนฐาน 
การคิดเทียบกับแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและขอคนพบงานวิจัยทดสอบสมมุติฐาน  ตรวจสอบความ
สอดคลอง  ความเที่ยงตรงของรูปแบบ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  LISREL 8.72  เทคนิคการวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis  with LISREL : PAL) ทั้งนี้เพ่ือความเขาใจตรงกันในการนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอกําหนดขอตกลงดังนี้                              

factor 1       แทน       การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
factor 2       แทน       การบริหารจัดการ 
factor 3       แทน       คุณภาพของผูเรียน 

factor 4       แทน       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

factor 5       แทน       การพัฒนาบุคลากร 
factor 6       แทน       การมีสวนรวม 
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3.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอกันขององคประกอบ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ขั้นตอนนี้เปน                   
การวิเคราะหเพ่ือหารูปแบบความสัมพันธของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยไดนําองคประกอบทั้ง  6 องคประกอบ  มาหาความสัมพันธซึ่งกัน
และกันตามลําดับดังแผนภูมิที่ 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนํานโยบาย        
สูการปฏิบัติ 
factor 1 

 

การบริหารจัดการ 
factor 2 

 

คุณภาพของผูเรียน 

factor 3 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

factor 4 

การพัฒนา          
ศักยภาพบุคลากร 

factor 5 

      

การมีสวนรวม 

factor 6 

การนํานโยบาย        
สูการปฏิบัติ 
factor 1 

 

การบริหารจัดการ 
factor 2 

 

คุณภาพของผูเรียน 

factor 3 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

factor 4 

การพัฒนา          
ศักยภาพบุคลากร 

factor 5 

 

การมีสวนรวม 

factor 6 

แผนภูมทิี่  11  รูปแบบแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีอิทธิพลตอกันของนโยบายและ             
                   การปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
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หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอกัน
ของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 

 1. ความสัมพันธระหวางองคประกอบการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบดาน
การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิที่  12  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบ 

                   ดานการบริหารจัดการ 
 

นโยบายเปนส่ิงที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการบริหารเพราะนโยบายเปนเครื่องบงชี้ทิศทาง
ในการบริหารงานและเปนขอมูลที่ผูบริหารพิจารณาใชเพ่ือการตัดสินใจสั่งการการบริหารงานโดย
ปราศจากนโยบายยอมเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเพราะนโยบายเกิดจากวัตถุประสงคและเปาหมายของ               
การบริหาร  การบริหารก็เกิดจากวัตถุประสงคเชนเดียวกัน นโยบายจึงมีความสําคัญตอการบริหารซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ  ประชุม  รอดประเสริฐ  ที่กลาวถึงความสําคัญของนโยบายวาเปนสวนหนึ่ง
ของวิธีการจัดการซ่ึงเปนหนึ่งในส่ีของปจจัยการบริหาร  การบริหารจะไมประสบผลสําเร็จหากขาดปจจัย
หนึ่งปจจัยใด  สอดคลองกับแนวคิดของ  พูลยชัย  ยาวิราช  ที่กลาววา  โรงเรียนเปนหนวยงานที่มี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรู  ความ
เขาใจถึงเปาหมาย  ภารกิจและแนวคิดในการบริหารการศึกษาและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติซึ่ง
หากผูบริหารมีความเขาใจและมีแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพแลวจะนําไปสูการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญและเปนเปาหมายสุดทายของการจัดการศึกษา  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  กนก  จันทรขจร  ที่กลาววา  ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จนั้น  ผูบริหารมีความสําคัญเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ซึ่งจะเปนผูที่นําพาใหสถานศึกษานํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ  จึงควรมี
การพัฒนาเพ่ือใหเปนผูบริหารที่ดี  มีความเจริญเติบโตในวิชาชีพ  มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ  เพ่ิมพูนประสบการณในการบริหารโดยจะตองมีการดําเนินการพัฒนาดวยวิธีการตางๆ 
อยูตลอดเวลา  สอดคลองกับแนวความคิดของ  กลา  ทองขาว  ซึ่งกลาววาการบริหารงานของสถานศึกษา

การนํานโยบาย        
สูการปฏิบัติ 
(factor 1 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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ในขัน้การกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนจะมีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  กําหนดพันธกิจที่ตอง
ปฏิบัติไวชัดเจน กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายและแนวปฏิบัติที่จะทําใหวัตถุประสงคและเปาหมาย
บรรลุผล  เปนกลยุทธระดับองคกร  ระดับแผนงานและโครงการ  แผนการปฏิบัติซึ่งเปนแผนสําหรับใช
เปนแนวทางการปฏิบัติงานประจําและงานโครงการ  เปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ  สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโครงการทุกคนเน่ืองจากแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลายหนาที่  คนหลายคน  หนวยงานหลายหนวยงาน  ดังนั้นทุกคนจะตอง
วางแผนรวมกันเพ่ือที่จะเดินหนาไปสูภาพฝนตามวิสัยทัศนสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ               
วรเดช  จันทรศร  ซึ่งกลาววา  การทําใหนโยบายนั้นไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ผูบริหารในระดับทองถิ่น
จะตองเปนตัวนําในการชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่องและจะตอง
หาทางแปลงนโยบายน้ันใหเปนภารกิจประจําวันของผูปฏิบัติไปโดยตลอด  ในสวนของผูปฏิบัติเองก็
ตองพรอมและมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายน้ันโดยถาวรเสมือนหนึ่งเปนภารกิจประจําวัน   
สอดคลองกับแนวคิดของ  รุงเรือง  สุขาภิรมย  ที่กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการท่ี
ตอเนื่องจากข้ันตอนของการกําหนดนโยบายท่ีดําเนินการโดยหนวยงาน  บุคคลหรือกลุมบุคคลในการ
นําทรัพยากรที่มีอยูไปบริหารและจัดการเพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของนโยบาย  นอกจากนั้น              
วิยุทธ  จํารัสพันธุ  ไดเสนอตัวแบบท่ีเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เรียกวา “ตัวแบบกระบวนการ” 
(policy-program-implementation  process: PPIP)  พอสรุปไดดังนี้  แนวทางกระบวนการการจัดการ 
(procedural and managerial  approaches)  การสรางกระบวนการการจัดการเพ่ือนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่สอดคลองกับเทคนิคมีความสําคัญมากกวาการกําหนดโครงสรางองคการใหเหมาะสมกับการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ  ดังนั้นในการวางแผนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง  มักจะมองการนํานโยบายไป
ปฏิบัติวาเปนเรื่องเทคนิคหรือการบริหารแบบโครงการกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่ง
สอดคลองกับสภาพที่กําลังเปล่ียนแปลงและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  จึงประกอบไปดวยกิจกรรม
ตางๆ  ที่สําคัญคือการจัดทําตารางเวลาปฏิบัติงาน  การวางแผนและการควบคุม  หลังจากไดระบุประเด็น
ปญหาและเลือกวิธีการแกไขปญหานั้นเรียบรอยแลวและสอดคลองกับแนวคิดของ  ฮอกวูดและกันน 
(Hogwood &  Gunn)  ที่กลาววา  การสรางกระบวนการการจัดการเพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นในการ
วางแผนเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงมักจะมองการนํานโยบายไปปฏิบัติวาเปนเร่ืองเทคนิคหรือการ
บริหารแบบโครงการกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับสภาพที่กําลังเปลี่ยนแปลง
และกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงจึงประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ  ที่สําคัญคือการจัดทําตารางเวลา
ปฏิบัติงาน  การวางแผนและการควบคุม   หลังจากไดระบุประเด็นปญหาและเลือกวิธีการแกไขปญหานั้น
เรียบรอยแลว 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติมีอิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ 
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 2. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบดาน
คุณภาพของผูเรียน 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่  13  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบ 

                   ดานคุณภาพของผูเรียน 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 13 สอดคลองกับแนวคิดของ   
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  11  พ.ศ. 2555-2556  ที่กลาววา  การพัฒนา
ประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน  จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยให
เขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษท่ี  21 สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วรรณี                
ไทยานันท  ที่ไดศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคม  วิเคราะหความตองการและปจจัยเงื่อนไข
นําเสนอนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาชั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในเขต
ชนบทยากจนพบวา  นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตชนบทยากจนที่สําคัญคือ  
การมีศูนยขอมูลหมูบานในสถานศึกษาของชุมชน   การปลูกฝงคานิยมความเปนไทย  การปฏิรูปหลักสูตร
และการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น  สอดคลองกับนโยบายดาน
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ไดคํานึงถึงองคประกอบของโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพท้ังในระดับ
นานาชาติ  ระดับชาติ ระดับกรุงเทพมหานครและระดับการปฏิบัติคือโรงเรียนใน  3  ประการ ไดแก  
1) ดานปจจัย 2) ดานกระบวนการและ 3) ดานผลผลิต  ซึ่งกําหนดจุดเนนสําคัญในเร่ืองการบริหาร
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของชุมชนเปน “มหานครแหงการเรียนรู” 

รวมท้ังมีกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพ  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สรางสรรค
ครอบคลุมในทุกดานเพ่ือหลอหลอมใหผูเรียนเปน “คนเกง คนดี มีความสุขและมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค” ดวยการพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานความรู  การอานคิดวิเคราะห  การเขียน  คุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยม  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  สอดคลองกับแนวคิดของ  พูลยชัย  ยาวิราช  ที่กลาววา  โรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นับไดวาเปนหนวยงานสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จของนโยบายการศึกษาของชาติ  เนื่องดวย
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยปฏิบัติการทางการศึกษาท่ีใกลชิดผูเรียนมากที่สุดภาระงานดานการศึกษา

การนํานโยบาย        
สูการปฏิบัติ 
(factor 1 ) 

 

คุณภาพของผูเรียน 
(factor 3 ) 
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เกือบทั้งหมดอยูที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา   ถือไดวาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยงานที่มีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  จึงเปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งอีกเชนกันที่ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจถึงเปาหมาย ภารกิจและแนวคิดในการบริหารการศึกษาและ
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติซึ่งหากผูบริหารมีความเขาใจและมีแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
แลวจะนําไปสูการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนซึ่งเปนหัวใจสําคัญและเปนเปาหมายของ
การจัดการศึกษา 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติมีอิทธิผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน 

 
 3.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  14  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบ 

                   ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 14  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  ลมัยพร  แหลงหลา  ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริม  ปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอการนํานโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการนํานโยบายการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไปปฏิบัติในกลุมปจจัยภายใน  ไดแก  ปจจัยดานภาวะผูนํา  ปจจัยดานโครงสรางองคกร  
ปจจัยดานความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงานและปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรในกลุม
ปจจัยภายนอกไดแก  ปจจัยดานเทคโนโลยี  ปจจัยดานการเมืองและปจจัยดานสังคม  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ  ศุภชัย  ยาวะประภาษ  ที่กลาววา ปจจัยดานเทคโนโลยีคือการนําเทคโนโลยีไปใชในการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่วางเอาไวสอดคลองกับสภาวการณหรือสภาพแวดลอมที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ลลิดา ชวยลักษณ  ศึกษาเร่ืองการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกสของ
รัฐบาล:ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมของ

การนํานโยบาย        
สูการปฏิบัติ 
 (factor 1 ) 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 
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นโยบายมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงที่สุด  สภาพแวดลอม
ของนโยบาย ไดแก การสนับสนุนทางการเมือง  การบังคับใชกฎหมาย การมีสวนรวมของภาคธุรกิจ 
สวนรองลงมา ไดแก ทรัพยากรของนโยบาย ไดแก ทรัพยากรในการดําเนินงานและสมรรถนะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่กลาววา  โรงเรียนทุก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการใหเปนโรงเรียนชั้นดีมีมาตรฐานจะตองดําเนินงานตามกรอบกลยุทธของ
โครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผูเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

ตลอดจนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้นและสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ที่ระบุวา  
การเรียนรู  ความรู  นวัตกรรม  สื่อและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู  
การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาค
สวนของสังคมจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการ
พัฒนาประเทศรวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ   
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของการนํานโยบาย           
สูการปฏิบัติมีอิทธิผลโดยตรงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 4. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบดาน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่  15  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับ 

                   องคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 15  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  รุงเรือง  สุขารมย  ทีไ่ดศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบายการศึกษาไป
ปฏิบัติพบวา  การนํานโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   

ไปปฏิบัติมีปจจัย  6  ประการ  ที่จําเปนมากไดแก  ปจจัยดานพัฒนาครู  ความชัดเจนของนโยบาย  ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา  ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ  ความพรอมของทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชนซ่ึงสอดคลอง

การนํานโยบาย        
สูการปฏิบัติ 
 (factor 1 ) 

การพัฒนา          
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 
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กับแนวคิดของ  ทิศนา  แขมณีและคณะ  ที่ไดกลาวถึง  ปจจัยดานบุคลากรที่เปนแรงผลักดันการนํา
นโยบายการศึกษาดานการปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียน  ประกอบดวย  คุณสมบัติของครู  การพัฒนา
ตนเองดานการเตรียมการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  สอดคลองกับแนวคิดของ  โสรัจ  แสนศิริพันธ  
ที่กลาวถึง  ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรไววาการพัฒนาบุคลากรชวยทําใหระบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  มีการติดตอประสานท่ีดีทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรจะชวยเรงเรา
ความสนใจในการทํางานใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น  
นอกจากน้ีเมื่อไดรับความรูจากการพัฒนาก็ยอมสามารถท่ีจะนําความรูนั้นไปใชในการปฏิบัติงานตอไปได   
ซึ่งจะชวยใหแกไขขอบกพรองและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเปนผลใหองคกรประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  พรทิพย  บูรณะขจรกิจ  
ที่เห็นวาบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาบุคลากรในองคกรนั้นไดแก  การกําหนดนโยบายการ
พัฒนา (policy framework) หากไมมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแลว  การพัฒนา
บุคลากรมักจะประสบความลมเหลว  เนื่องจากวาการไมมีนโยบายมีความหมายเทากับวาไมมีเงื่อนไข
หรือบรรยากาศท่ีจะผลักดันใหเกิดการพัฒนา  ดังนั้นการกําหนดนโยบายจึงกลายเปนเร่ืองที่จะชวย
สรางบรรยากาศของการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  ที่ไดศึกษา
รูปแบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ               
พ.ศ.2542  ผลการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของเครือขายมีดังนี้ 1) หนวยงานที่กําหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานของการพัฒนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย (1) สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) (2) คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
(3) สถาบันพัฒนาและสงเสริมครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)  โดยหนวยงานทั้ง
สามหนวยงานนี้มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ  
เชน  กําหนดนโยบายและพัฒนาวิชาชีพใหเปนวิชาชีพชั้นสูง  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพและ
สอดคลองกับแนวคิดของ  จี.ซี.เอ็ดเวิรด (George C Edwards.)  เสนอปจจัยเงื่อนไขสําคัญในการ
กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ปจจัยทางดานทรัพยากร 
(Resources) จํานวนบุคลากรท่ีมีความชํานาญและเพียงพอในการทํางาน  ความรวมมือจากผูเกี่ยวของจะ
ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การท่ีมีทรัพยากรไมเพียงพอไมวาจะมีการ
ถายทอดขอความท่ีเที่ยงตรงแคไหน  มีโครงสรางและมาตรฐานของระเบียบการปฏิบัติขององคกรที่
พอเหมาะเพียงใด  แตถาผูปฏิบัติที่รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดทรัพยากรท่ีจําเปนในการ
ทํางานใหมีประสิทธิผล  การนํานโยบายไปปฏิบัติก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวได  สรุปไดวา  
ศักยภาพบุคลากรเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออมถา
ปราศจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  การนํานโยบายไปปฏิบัติจะไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
ลุลวงลงได 
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สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติมีอิทธิผลโดยตรงตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 5. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับองคประกอบดาน
การมีสวนรวม 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 16  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติกับ 

                  องคประกอบดานการมีสวนรวม 

 

 การนํานโยบายสูการปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  พัชราวลัย  วงศบุญสินและคณะ  ซึ่งไดทําการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ  เพ่ือสํารวจแนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศดาน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทางการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียนและเพ่ือจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายใหประเทศไทยมีแนวทางการสรางยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา
และพัฒนาความเขมแข็งทางการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน  สอดคลองกับแนวคิดของ  จิราวรรณ  
บุญศรีวงษ  ที่กลาววา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนกลุมที่มีหนาที่ส งเสริม  สนับสนุนและ
ประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ชาติ  มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรัฐ  ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโดยเนนความโปรงใส  ทันสมัย  ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation)  
สอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน  สารรัตนะ  ที่กลาวถึงแนวคิดของ CaldwellและSpink ถึงการมี
สวนรวมในการบริหารโรงเรียน  ดังนี้ 1) เปนกระบวนการกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียน  การ
กําหนดนโยบาย  การวางแผน  การงบประมาณ การนําไปปฏิบัติและการประเมินผลในเชิงบูรณาการ 
2) สงเสริมการมีสวนรวมจากคณะครู นักเรียนและชุมชนที่เหมาะสม  มีการกําหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนและ 3) เนนหนาที่หลักของโรงเรียนคือการเรียนการสอน การบริหารงานที่
สอดคลองกับรูปแบบปกติของแผนงานในโรงเรียนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  วันชัย  วัฒนศัพท  ได
กลาวถึงการมีสวนรวม (Participation) วากอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคกรหรือเครือขายเพราะ

การนํานโยบาย        
สูการปฏิบัติ 
(factor 1 )

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 
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มีผลในทางจิตวิทยาเปนอยางยิ่ง  กลาวคือผูที่เขามามีสวนรวมยอมเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวน
หนึ่งของการบริหาร  ความคิดเห็นถูกรับฟงและนําไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเครือขายและที่สําคัญผูที่มี
สวนรวมจะมีความรูสึกเปนเจาของเครือขาย  ความรูสึกเปนเจาของจะเปนพลังในการขับเคล่ือน
เครือขายที่ดีที่สุด  สอดคลองกับแนวคิดของ พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  กลาววา  การนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนการแปลความหมายนโยบาย  การรวบรวมทรัพยากร  การวางแผน  การจัดองคกรและการ
ดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดโครงการและแผนปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรมตามนโยบาย  ดังนั้นการที่สถานศึกษา
จะดําเนินการเพื่อใหเกิดโครงการและแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมตามนโยบายไดนั้น การแปล
ขอความนโยบาย การรับรูถึงความหมายนโยบายไดนั้น  สถานศึกษาจะตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
โดยจัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ  โครงการ/กิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือเปนเครื่องมือให
บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีแนวปฏิบัติรวมกัน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ   ทองใบ  
สุดชารี  ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการนํานโยบายของวิทายาลัยไปปฏิบัติ พบวา ตัวแปรการใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานและภาวะผูนํา  เปนชุดตัวแปรเชิงนโยบายท่ีมีอิทธิพล   สูงสุดตอความสําเร็จการนํา
นโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  โดยที่การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานจะมีอํานาจในการ
พยากรณและการอธิบายความสําเร็จในการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติมากที่สุดซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ  เพลินตา  กะลัมพากร  ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมปจจัยภายนอกเปน
เครื่องชี้วัดที่บงบอกวารัฐบาลสนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม  ประกอบดวย  การยอมรับแนวความคิด  

สาระสําคัญพ้ืนฐานและปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม  โครงการพัฒนาตางๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม  พรรคการเมือง องคกรทางการเมืองเห็นดวยกับการทํางานแบบมีสวนรวม  

บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชนในนโยบายระดับชาติ  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  เก็จกนก  เอ้ือวงศ  ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยสงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา การที่ผูบริหารมี
ความมุงมั่นทุมเท สนใจใฝเรียนรู  ใชทั้งการบริการแบบมีสวนรวมและการบริหารแบบเขมงวด เปน
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการนํานโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  เทพศักดิ์  บุณยรัตนพันธุ ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
สรางประสิทธิภาพของการกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปรรวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ  ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ  ความพรอมของทรัพยากร  
รองลงมาเปนความซับซอนของโครงสรางและการมีสวนรวมของผูรับบริการ  สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ ชูชาติ  พวงสมจิตร  ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล  กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
เกี่ยวกับผูบริหารและครูซึ่งไดแก  ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชนใหเกียรติและกําลังใจ  
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เอาใจใสการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ  ริปลียและแฟรงกลิน (Ripley & Franklin)  กลาววา
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถวัดไดจากระดับของความรวมมือที่ผูรับนโยบายไป
ปฏิบัติที่มีตอผูออกคําสั่งหรือผูกําหนดนโยบาย  ถาระดับของความรวมมือสูงระดับของความสําเร็จใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปดวยและในทางกลับกันถาระดับของความรวมมือมีต่ําก็ยอม
หมายความวาระดับของความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีอยูสูง สอดคลองกับ อเล็กซาน
เดอร (Alexander)  ที่สรุปวา  เงื่อนไขท่ีสงผลตอความสําเร็จในขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติคือ 
ผูรับผิดชอบโดยตรงและบุคคลอ่ืนๆ  ที่เขามามีสวนเกี่ยวของแตมิไดรับผิดชอบโดยตรง ระเบียบการ
ปฏิบัติงาน  ลักษณะโครงสรางขององคการ  ทัศนคติ  ความเขาใจของผูปฏิบัติตอนโยบายความ
ชัดเจนของนโยบาย  การสนับสนุนจากประชาชน  ทรัพยากรและการสนับสนุนทางการเมือง ซี่ง
สอดคลองกับแนวคิดตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ แวนมีเตอรและแวนฮอรน 
(Donald S.Van Meter and Carl E.Van Horn) ซึ่งเปนการอธิบายลักษณะความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของตัวแปรท่ีกําหนดที่แสดงอิทธิผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเปน 

ตัวแบบที่ประกอบดวย  6 ตัวแปร ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางนโยบายกับผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคและมาตรฐานนโยบาย 2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การสื่อสารระหวางองคการ
และการขับเคลื่อนกิจกรรม  4) ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองและ 6) ความตั้งใจของผูปฏิบัติ 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติมีอิทธิผลโดยตรงตอการมีสวนรวม 

 

 6.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดาน                    
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  17  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารจัดการกับองคประกอบ 

                   ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 17  สอดคลองกับแนวคิด
ของ  วรเดช  จันทรศร   ที่กลาววา  ผูบริหารหนวยงานมีภาวะผูนํา   มีการติดตอสื่อสารเปนแบบ

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 

การนํานโยบาย       
สูการปฏิบัติ 
(factor 1 ) 
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เปดเผยและความสัมพันธกับหนวยงานที่กําหนดนโยบายเปนแบบไมเปนทางการเหลานี้สงผลอยางมากตอ
การยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการและทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ  ฮอกวูดและกันน (Hogwood  &  Gunn)  กลาววา  แนวทางการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติมี 4 แนวทาง  สําหรับแนวทางการเมือง (political  approaches)  มีขอสมมติฐาน
เบื้องตนที่แตกตางจากแนวทางอ่ืน ๆ  โดยแนวทางการเมืองเชื่อวาความขัดแยงระหวางองคการและ
ภายในองคการ  ระหวางกลุมสังคมเกิดข้ึนอยูเสมอ  ความขัดแยงเปนปญหาและอุปสรรคที่ไมสามารถ
ขจัดใหหมดไปได  โดยใชเพียงการติดตอสื่อสารพบปะพูดคุยกันหรือประสานงานกันแตความสําเร็จ
ของนโยบายขึ้นอยูกับความต้ังใจจริงและศักยภาพของกลุมที่มีอํานาจครอบงํากลุมอ่ืนที่เกี่ยวของซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ  ซูซาน  แบเร็ตต (Susan  Barrett) และ โคลิน ฟดจ (Colin  Fudge) ได
จําแนกแนวทางศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติออกเปนสามลักษณะคือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปนเรื่องของการผลักดันนโยบายใหบรรลุผล (Implementation as putting policy into effect) 

2) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องของกระบวนการเจรจาตอรอง (Implementation as a 

negotiating process)  3) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเร่ืองของการปฏิบัติและการตอบสนอง 
(Action and respons) ทั้งสามลักษณะน้ันจะมีเงื่อนไขสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติโดยภาพรวม  ไดแก ความชัดเจนของเปาหมายนโยบาย ทรัพยากร การควบคุมและระเบียบ
การปฏิบัติ  การติดตอสื่อสาร  การประสานผลประโยชน  สอดคลองกับแนวคิดของ  ทองใบ  สุดชารี ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการนํานโยบายของวิทยาลัยไปปฏิบัติ  ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรลักษณะโครงสราง
ของนโยบาย  ทรัพยากร  การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานการสนับสนุนจากการเมือง  การติดตอ  
สื่อสารและภาวะผูนํามีความสัมพันธเชิงปฏิฐานสูงกับการนํานโยบายของครูวิทยาลัยไปปฏิบัติ  
สอดคลองกับแนวคิดของ  หทัยรัตน  โสขุมา ที่กลาววา การดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหารวมกัน
ภายในหนวยงาน  ทั้งนี้ผูบริหารไดมีปรับเปลี่ยนมุมมองท่ีมีตอปญหาของบุคลากรใหกลาที่จะนําเสนอ
ปญหา เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนหาขอสรุปและนําไปสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในระดับหนวยงานตอไป  
นอกจากนี้ยังไดมีการดําเนินการจัดใหมีเวทีหรือกระตุนใหเกิดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนภายใน
หนวยงานขึ้น  โดยผูสนับสนุนใหเกิดความรูจะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงคน 2 กลุมคือ  ผูบริหารและ
บุคลากรระดับปฏิบัติการใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นระหวางกันดวยความรูสึกที่เทา
เทียมกันและขอสรุปหรือผลท่ีไดจากการแลกเปล่ียนดังกลาวจะไดเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศสําหรับนําไป
ทดลองปฏิบัติจริงตอไป   

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
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 7. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดานคุณภาพ
ของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 18  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารจัดการกับองคประกอบ 

                  ดานคุณภาพของผูเรียน 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 18  สอดคลองกับแนวคิดของ                    
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ซึ่งกลาววา  การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องจะเปนการสรางความ
มั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษาโดยตรงไดแก  ผูเรียน  ผูปกครองและผูรับบริการโดยออม ไดแก  
สถานประกอบการ  ประชาชนและสังคมโดยรวมวาการดําเนินการของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
และทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด  การ
ประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบนพ้ืนฐานของการปองกันไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและ
ผลผลิตที่ไมมีคุณภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  อุดม  นาคบุตร  ที่ศึกษากระบวนการบริหารจัดการของ
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียนพบวา  เงื่อนไขที่สงผล
ตอการบริหารจัดการพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียนมี  5  เงื่อนไขคือ 1) การมีสวนรวมนํา
แนวคิดที่รวมกันออกแบบไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 2) ระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนผูเกี่ยวของ
ทุกฝายทั้งครูและผูปกครองตองรวมกันชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล                  
รูศักยภาพนักเรียนท่ีจะนําไปเปนแนวทางสูการพัฒนา 3) การทํางานอยางจริงจังและตอเนื่องของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ 4) ดานบุคลากร  ผูเกี่ยวของทุกฝาย  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  ผูปกครองและตัว
นักเรียนเองมีความสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายและ 5) สภาพแวดลอมซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ  จํานง  แจมจันทรวงษ  ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการมุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษาโดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา
ใหมากที่สุดเพ่ือ  ใหสถานศึกษาน้ันตองมีความเขมแข็งและความคลองตัว  ผลสําเร็จของสถานศึกษา
ดังกลาวคือเมื่อจัดการศึกษาแลวผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โดย

 

คุณภาพของผูเรียน 

(factor 3 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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ใชหลักการและแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) เปน
กุลยุทธหรือยุทธศาสตรสําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
และสอดคลองกับ  ยุวดี  ศันสนียรัตน  ไดสรุปการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการที่สถานศึกษาวาการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 จะสงผลกระทบตอสวน
ตางๆ  4  ดาน  คือสถานศึกษาจะไมสามารถอยูอยางเอกเทศเชนแตกอนแตตองมีพันธะสัญญาตอ
ผูเรียนและชุมชน  ผูปกครองและชุมชนจะมีสวนในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น  การบริหารจัดการ
จะเปนไปในรูปองคคณะบุคคลแทนการใชอํานาจเบ็ดเสร็จแบบเดิมโดยบุคคลเพียงคนเดียว  บุคลากร
ในสถานศึกษาจะตองพัฒนาใหมีความเปนมืออาชีพโดยมีเงื่อนไขความสําเร็จ  4 ประการคือ  ตองมีแนว
ทางการดําเนินงาน  ตองพัฒนาผูเกี่ยวของ   ทุกฝายตองเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริงและ
ตองสรางระบบฐานขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการวางแผนและการจัดการศึกษา   สอดคลองกับแนวคิด
ของ   ทวี   มั่นตรง  ที่กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทําใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ  ครบถวน
ตามความคาดหวังของหลักสูตรและความคาดหวังของลูกคา  ซึ่งการบริหารจัดการคุณภาพเปนการจัดระบบ
การทํางานเพ่ือใหผลงานไดสรางความพึงพอใจ  ความประทับใจและความม่ันใจแกลูกคาทั้งภายในและ
ภายนอก  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาน้ันเปาหมายสําคัญที่สุดก็คือ การมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงทํา
ใหเกิดปจจัยและมาตรฐานการศึกษาข้ึนหลายอยาง  เพ่ือการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  ในการ
ปฏิรูปการศึกษาน้ันจะดําเนินไปไดมากนองเพียงใดนั้นอยูที่ระบบการบริหารที่มีคุณภาพ 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน 
 

 8. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่  19  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารจัดการกับองคประกอบ 

                   ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 19  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  วิลาวรรณ  เสริมรัมย  ซึ่งไดศึกษาสภาพการบริหารและความสมบูรณขอมูลในการจัดระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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พบวา  ในโรงเรียนประถมศึกษามีการบริหารการจัดระบบสารสนเทศโดยการจัดรูปแบบใหมีเจาหนาที่
รับผิดชอบโดยตรง  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ไพศาล  พิลาศาสตร  ไดทําการวิจัยการศึกษา
สภาพการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  การใชคอมพิวเตอรบริหารงานวิชาการโรงเรียนสวนใหญไดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานแผนภูมิและสถิติตางๆ และการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานบุคลากร  พบวา  โรงเรียน
นําคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารบุคลากรโดยสวนใหญใชพิมพรายงานการปฏิบัติงาน สวนการใช
คอมพิวเตอรในงานบริหารกิจการนักเรียนโดยสวนใหญใชในการทําประวัตินักเรียน การใชคอมพิวเตอร               
ในการบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุโดยสวนใหญใชทําบัญชีเงินเดือนครู  การนําคอมพิวเตอรมา
ใชในการบริหารงานอาคารสถานที่  โดยสวนใหญใชบันทึกการปฏิบัติงานของฝายรับผิดชอบงาน
อาคารสถานท่ี  นําคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงานความสัมพันธของชุมชน  โดยสวนใหญมีขอมูล
เกี่ยวกับสถิติของโรงเรียนดานตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  อนุตร   ขอสันติวิวัฒน  ที่ได
ศึกษาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  พบวา  แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ครูและผูบริหารนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจําแนกไดดังนี้  แหลงเรียนรูที่เปน
สถานท่ีภูมิปญญาทองถิ่นไดคติ  ความคิด  ความเชื่อในทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีในทองถิ่น  การประกอบอาชีพในทองถิ่นโดยยึดหลักพ่ึงตนเองและแนวคิดหลักการปฏิบัติ
หรือเทคโนโลยีที่ชาวบานนํามาใชในชุมชนและสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  คาพุตา (Kaputa) ได
ทําการศึกษาการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือการบริหารงานในสถาบันการศึกษาชั้นสูง พบวา 
วิทยาการคอมพิวเตอรชวยตอการบริหารงานที่เคยถูกปดก้ันในความคลองตัวของการบริหารงานทั้งใน
สถาบันที่เปนเครือขายสาขาตางๆ  ไดเปนอยางดีทําใหชวยทราบขอมูลทางดานตัวเลขการเงิน  งบประมาณ
ไดอยางรวดเร็ว  นอกจากนั้นคอมพิวเตอรยังชวยบันทึกและแสดงขอมูลรายชื่อประวัติของนักศึกษา  
สามารถชวยในการควบคุมความประพฤติของนักศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยของสถาบันไดเปนอยางดี  
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  คาลดเวล (Caldwell)  ที่กลาววา  สถานศึกษาเปนฐานในการบริหาร
การจัดการเปนการกระจายอํานาจใหตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร  ไดแก  ความรูเทคโนโลยี 
อํานาจหนาที่  วัสดุครุภัณฑ  บุคลากร  เวลาและงบประมานเปนการกระจายอํานาจทางการจัดการ
มากกวาจะเปนอํานาจทางการเมืองและใหเกิดการตัดสินใจในระดับสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบาย
ของทองถ่ินและของรัฐในขณะเดียวกันในโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในทรัพยากร
ที่จะจัดสรรให 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 9. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดาน                     
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  20  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารจัดการกับองคประกอบ                      
                   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
                      
 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 20  สอดคลองกับแนวคิดซึ่ง
สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดศึกษาวิจัยการพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พบวา  การวิจัยควรสนับสนุนใหครูมีความรู ความเขาใจเพ่ือใชกระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนรู  ควรสนับสนุนใหครูมีระบบขอมูล  เวลาในการดําเนินงานและระบบเครือขายครู
นักวิจัย  ใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางสรรคงานวิจัย  โดยสถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมและปจจัยในการสงเสริมครูดานการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  รูปแบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ การอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การ
เรียนรูดวยตนเอง  การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ  การวิจัยปฏิบัติการ  การจัดกิจกรรมวิชาการ
และระบบพ่ีเลี้ยงเปนตน  ซึ่งผลการพัฒนาครูจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของซึ่ง
สอดคลองกับ  บูล  (Bull)  ที่ไดศึกษาเก่ียวกับวินัยของนักเรียน  พบวา  โรงเรียนควรจัดกลไกในการบริหาร
จัดการ เพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนไดดูแลปญหาดานวินัยของนักเรียนไดอยางเต็มที่  ชวยใหนักเรียนได
ทราบความตั้งใจจริงที่จะแกปญหาของโรงเรียน  ไมใชการจับผิดแตเปนการสงเสริมชวยเหลือ  สนับสนุนให
นักเรียนไดแกไขความประพฤติตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จํานง  แจมจันทรวงษ  ไดเสนอ
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ซึ่งการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเปนรูปแบบ
การบริหารท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบันที่สถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลและสอดคลองกับรูปแบบ
การบริหารระบบเครือขายของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการดวยตนเองโดยการสรางแนวรวม
จากผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพดานคุณภาพโดยรวม  สอดคลองกับแนวคิด
ของ  วิลเลี่ยม  (William)  ที่กลาวถึง   การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ  (TotalQuality   Management:  

การพัฒนา          
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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TQM)  คือการจัดการที่เนนในเรื่องคุณภาพ การดูแลในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ  การรับประกัน
คุณภาพและการจัดการคุณภาพในภาพรวม  เพราะเชื่อวาเมื่อจัดการเร่ืองคุณภาพใหดีแลวก็จะทําให
โรงเรียนไดเปรียบในการแขงขัน  การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคกรเปนการบริหารคุณภาพในภาพรวม 
ที่นําโดยผูบริหารระดับสูงและมีการดําเนินงานทั่วทั้งโรงเรียนเพ่ือที่จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 10. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบดานการมี
สวนรวม 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  21  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารจัดการกับองคประกอบ                     
                   ดานการมีสวนรวม 
 

 แนวคิดสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ  จากแผนภูมิที่ 21 สอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่กําหนดใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 40  โดยมีหลักการใหประชาชนและสังคมทั้งมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(All for Education) และการจัดการศึกษาน้ันใหเปนไปเพ่ือประชาชนท้ังมวล (Education For All) 

ทุกเพศ  ทุกวัยและทุกสถานะสังคม  ตลอดจนหลักการของการตรวจสอบและถวงดุลทางการศึกษา
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลทุกระดับการศึกษา  
เนนการบริหารแบบมีสวนรวมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงจะมีบทบาทหนาที่สําคัญคือ
รวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมทําและรวมประเมินโดยมุงหวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานศึกษา  สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ  มัย สุขเอ่ียม  ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมี
สวนรวมประกอบดวย 1) การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 2) การกําหนดวัตถุประสงคนโยบาย 3) 
การกําหนดมาตรการ 4) การกําหนดเปาหมาย 5) การจัดทําแผนงาน งาน/โครงการ 6) การกําหนด
วงเงินคาใชจาย 7) การจัดทําแผนพัฒนาประจําปหรือแผนเสนอของบประมาณประจําป 8) การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาที่ไดรับงบประมาณ 9) การติดตามประเมินผลแผน 10) การทบทวนปรับปรุงแกไขแผนใน

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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แตละป  ดังนั้นการมีสวนรวมในการวางแผน การจัดการศึกษา  จึงควรกําหนดใหชัดเจนวามีขั้ นตอน
การดําเนินงานอยางใดและบุคลากรจะมีสวนรวมในข้ันตอนและกิจกรรมนั้นอยางไร  จึงจะทําใหการ
ดําเนินการจัดการศึกษาน้ันบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ  แนวคิดของ จํานง  แจมจันทรวงษ  
ซึ่งกลาววา การสรางเครือขายของสถานศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือใชเปนฐานการเชื่อมโยงในการ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษายอมมีวิธีการท่ีแตกตางกันทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวิสัยทัศน
เพ่ือมองภาพอนาคตของสถานการณเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาประเทศไทยมาวิเคราะหองคกรเพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตรและนํายุทธศาสตรแปลงมาสูการปฏิบัติอยางเปนกระบวนการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในลักษณะของเครือขาย  เพ่ือเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอนักเรียนโดยตรงและสอดคลองกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนใหสังคมทุกภาค
สวนรวมใน การจัดการศึกษาและการดําเนินกิจกรรมของเครือขายสถานศึกษา กอใหเกิดการพัฒนา
ในสถานศึกษาโดยไดรับประโยชนรวมกันมีความรูสึกเปนเจาของ เชื่อมั่นตอความสําเร็จและ
ความกาวหนาของสถานศึกษา  โดยความรวมมือกับเครือขายสถานศึกษาซึ่งมองในแงของประโยชน
ตอการบริหารจัดการในสถานศึกษาไดดังนี้ 1) เปนการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสูเปาหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษา 2) เปนการเชื่อมโยงบุคลากรสวนตางๆ ในสถานศึกษาใหเกิดความรวมมือใน
การทํางานรวมกัน 3) เปนการจัดเก็บความรู (KM) ของบุคลากรทุกสวนขององคกร  4) เปนการ
แบงปนความคิดและปญหาเพ่ือการแกปญหา 5) ลดระยะเวลาการทํางานและการใชทรัพยากรรวมกัน  
ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ  ซึ่งกลาววา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหนวยงานการศึกษาทุกระดับทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นรวมมือกับชุมชนจัดให
สอดคลองกับนโยบายและความตองการของชุมชน  โดยที่สถานศึกษาตองมีความพรอมในการลงมือไดแก  
ความพรอมของการดําเนินงานเชน  การบริหารจัดการภายในหนวยงานเปนระบบมีประสิทธิภาพ  การ
ดําเนินงานสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                
มีการแนะแนวนิเทศอยางเปนระบบ  มีการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ความพรอมดาน
สภาพแวดลอม  ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากผูปกครองและชุมชน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
กมลทิพย  ใจเที่ยง  ที่พบวา ผูเรียนควรมีสวนรวมตั้งแตขั้นวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัด
กิจกรรมและการประเมินผล  ซึ่งจะเปนการเรียนรูตามความตองการของผูเรียนอยางแทจริง  โดยครู
ตองควบคุมใหอยูในกรอบของความมุงหมายท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนในการเรียนเรื่องนั้นๆ  การเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  ดําเนินการแกปญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมน้ันไดอยางมี
เหตุผล  โดยสามารถอธิบายเหตุผลของตนเองและยอมรับฟงเหตุผลของผูอ่ืนจะทําใหผูเรียนรูจักการ
เรียนรู  รูจักการแสวงหาคําตอบจากปญหาไดอยางมีลําดับขั้นตอนอันนําไปสูการเรียนรูและการ
แกปญหาไดอยางมีขั้นตอนและการรูจักการสรางทางเลือกที่หลากหลาย  ยอมรับความคิดเห็นและ
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เหตุผลของผูอ่ืน  ตลอดจนเชื่อมั่นผูอ่ืนจะนําไปสูการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายและสามารถ
หาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหาหรือแสวงหาคําตอบน้ันๆ  และสอดคลองกับแนวความคิดของ  
ยุทธกิจ  สัตยาวุธ  ที่กลาววา  ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูคือผูบริหารการศึกษา  ซึ่งรวมถึงผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา  
ผูบริหารท่ีดีจะสามารถสรางการทํางานเปนหมูคณะอยางมีประสิทธิภาพ  มีสมรรถนะและใจกวางจึง
จะสามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับ  
ธีระ  รุณเจริญ  ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพในการจัดการและการบริหารการศึกษายุค
ปฏิรูปการศึกษาพบวา  องคประกอบของผูบริหารมืออาชีพ  ประกอบดวย  1) การปรับเปล่ียนเสริมสราง
วัฒนธรรมการบริหารที่สอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน 2) การสรางเครือขายในการบริหารจัดการและ
พ่ึงพาอาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการมีอิทธิผลโดยตรงตอการมีสวนรวม 

 

 11. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานคุณภาพของผูเรียนกับองคประกอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่  22  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานคุณภาพของผูเรียนกับองคประกอบ 

                   ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 22  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  วิทยาธร พันธสะอาด ที่ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต  พบวาปจจุบันมี
การใชอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วและแพรหลายในหลายๆ ดาน  รวมทั้งในดานการศึกษาโดยมีการนํามาใช           
ในดานการจัดการเรียนการสอน  การทดลอง  การใชเปนแหลงเรียนรูและการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรผานระบบอินเทอรเน็ต  ทั้งนี้เพราะอินเทอรเน็ตมีประโยชนอยางยิ่งตอการติดตอสื่อสารอยาง
รวดเร็ว การคนความหาความรูใหมๆ ประหยัดคาใชจาย  มีประสิทธิภาพและใชไดทุกที ทุกเวลาหาก
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและกอใหเกิดความพึงพอใจ

 

คุณภาพของผูเรียน 

(factor 3 ) 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 
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เมื่อไดใชอินเทอรเน็ต  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถในการใช
อินเทอรเน็ตเพ่ือจะไดนําองคความรูที่ไดไปใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  การพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ
องคกรตอไป  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  สถาพร  พิมพกรรณ  ไดทําการศึกษาการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนการสอน โรงเรียนบานดาน อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี พบวา บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตและสามารถนํา
อินเตอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดและนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ครูจัดโดยนักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เปนบทเรียนที่นาสนใจ ไมเบื่อหนาย มีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี
และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ กีฟเวน (Givens) ที่ไดศึกษาการเรียนรูผานการทดลองและการฝก
ปฏิบัติบนเครือขายอินเตอรเน็ตของครูผูสอนและนักเรียน ในประเทศอังกฤษและเนเธอรแลนด พบวา
กิจกรรมการฝกปฏิบัติเปนกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมในการศึกษาหาความรูดวยการใชเทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมท่ีสรางความลําบากมากมายและกระทบกระเทือนใจแกนักเรียน
สามารถใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดยใชเทคโนโลยี เชน การใชอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถเรียนรูไดอยางไร
ขอบเขต 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของคุณภาพของ
ผูเรียนมีอิทธิผลโดยตรงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 12. ความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณภาพของผูเรียนกับองคประกอบดานการมีสวนรวม 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภูมทิี่  23  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานคุณภาพของผูเรียนกับองคประกอบ  
                    ดานการมีสวนรวม 

 

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพที่ 23 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ  โคลแมน (Coleman)  ที่เนนความสําคัญของเครือขายทางสังคม (Social Network) วาเปน
แหลงของทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  โดยสถานศึกษาที่มีเครือขายทาง

 

คุณภาพของผูเรียน 
 (factor 3 ) 

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 
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สังคมเขมแข็งก็มีแนวโนมที่จะไดรับความชวยเหลือดานทรัพยากรจากเครือขายของตนไดมากกวา
สถานศึกษาท่ีไมมีเครือขายและการประสานความรวมมือดําเนินการจะตองใหสมาชิกเครือขายเขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  โดยการเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน  การท่ีคนมีประสบการณ
มารวมกันแกปญหา  ทั้งยังมีการรวมกลุมปฏิบัติงาน  รวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ยอมจะเกิด
ความเขมแข็งมีพลังในตัวเองสามารถเรียกไดวาเปนสังคมแหงการเรียนรู  สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ชวยเหลือตนเองไดดําเนินการไปสูสิ่ งที่ พึงปรารถนาเปนความรวมมือหรือการมีสวนรวม 
(Participation) ของสมาชิกในเครือขายที่มีเปาหมายคือ  การรวมคิด  รวมตัดสินใจและรวมดําเนิน
กิจกรรม  สอดคลองกับแนวคิดของ ลอวเลอร (Lawler) กลาววา  สถานศึกษาท่ีมีเครือขายเขมแข็งจะ
มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจขององคกรจากแนวคิดของ ลอวเลอร (Lawler) 
สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ  อภิญญา เวชยชัยและผลการวิจัยของ  ทิศนา  แขมมณี  ที่สรุปวา  
ผูบริหารโรงเรียนที่สามารถสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ                     
มีกระบวนการ  วิธีการและเทคนิคในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนและสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของพอ
แมผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของ  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งไดวิเคราะหสรุปเปน
รูปแบบการสรางระบบและกลไกการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของพอแม  ผูปกครองในการ
พัฒนาผูเรียนจากรณีศึกษา 5 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุน  เพ่ือเทียบเคียงแนวทางการ
ดําเนินการของประเทศไทยเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของคุณภาพของ
ผูเรียนมีอิทธิผลโดยตรงตอการมีสวนรวม 

 

 13. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบดานการ
นํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  24  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบ                  
                   การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 

การนํานโยบาย       
สูการปฏิบัติ 

             (factor 1 ) 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology )  มีความสําคัญตอการนํานโยบายสู
การปฏิบัติเปนอยางมาก  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพยอมสงผลใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว  ถูกตองและไดเปรียบในการแขงขัน  ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  มีขอสนับสนุนที่สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  ที่วาแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ฉบับที่ 2  ประเทศไทย พ.ศ. 2552–2556 ไดกําหนดให
การพัฒนา ICT  มีเปาหมายเชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สานความตอเนื่องทางนโยบายจาก IT 2010  มุงเนนแกไขจุดออนที่
สําคัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย  โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยเปนสังคมอุดม
ปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” และมียุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 1) การพัฒนากําลังคนดาน 

ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรคผลิตและใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน 2) การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล 3) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
สนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ  5) การยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ
และ 6) การใช ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนซ่ึงสอดคลองกับ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่กลาววา  ในการแปลงแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารฉบับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จดังเปาหมายท่ีตั้งไวนั้นจําเปนตอง
พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการและระบบการติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารแผนและการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแนวทางสําคัญประกอบดวยการจัดใหมี
หนวยงานผูรับผิดชอบในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการผลักดันวาระดาน  ICT 

ของประเทศ  รวมถึงการจัดทํานโยบาย/แผนแมบท  การกํากับดูแลและผลักดันแผนสูการปฏิบัติ  
รวมถึงการจัดตั้งคณะทํางานรายยุทธศาสตร  ประกอบดวยบุคลากรภายในกระทรวงและบุคลากรของ
กระทรวงอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  การสรางกลไกในการทํางานรูปแบบตางๆ เชน กลไกเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนา  ICT  ของประเทศกลไก
ในการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม  โดยเชื่อมโยงระหวางแผนงาน  แผนเงิน  แผนคน  การ
พัฒนากรอบและหลักเกณฑการพิจารณาแผนงาน/โครงการของสวนราชการรวมกันระหวางหนวย
ประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่จัดตั้งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ  โรเบิรท เค ยิน (Robert K. Yin )  และคณะท่ีไดศึกษากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในป ค.ศ. 1977 ของมลรัฐตางๆ และทองถิ่นวาจะนํานวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation) 

ใหเกิดประโยชนแกผูรับริการหรือประชาชนอยางไร สรุปวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปรับปรุงการบริการ
ขึ้นอยูกับลักษณะนวัตกรรมเปนสําคัญ  รองลงไปคือการใหความรู  ความเขาใจและสภาพแวดลอมใน
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หนวยงาน  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการนํานวัตกรรมไปใชในหนวยงานเกี่ยวของกับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ชมภูนาฏ  ชมพูพันธ  ที่ไดศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะการเรียนเสริมหลักสูตรของอาจารย
ในบางรายวิชา  โดยมีความพรอมขององคประกอบท้ังในดานนโยบาย  โครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากร  
แตสภาพการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศมีปญหาและอุปสรรคคือ
การพัฒนาไมตอเนื่อง  สวนมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวยังไมมีการใชการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ   แตมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลและไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากตางประเทศ  ทําใหมีการวางแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบแตขณะนี้
อยูระหวางพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงมีการเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบบอย  ทําใหการพัฒนาและ                  
การดูแลรักษาระบบและเครื่องมือไมตอเนื่อง และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ เมอริโซทิส 
(Merisotis) ไดศึกษาคุณภาพและความเสมอภาคในการใชอินเตอรเน็ตเปนหลักในการจัดการศึกษาใน
ระดับสูงในอเมริกา พบวา การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาระดับสูงขึ้นทําให
เกิดการเรียนรูที่มีทั้งจุดแข็งและจุดออนขึ้น  ถึงแมวาอินเตอรเน็ตจะกอใหเกิดการเรียนรูที่ดีแตก็เปน
เกิดผลกระทบในเรื่องของมาตรฐานและความเสมอภาคขึ้นดวยและจากการศึกษาในเร่ืองนี้หลายๆ  
นโยบายไดถูกนําเสนอจากรัฐบาลเพ่ือกอใหเกิดความเสมอภาคและทัดเทียมกันทั้งหมดในการศึกษา
ดวยระบบเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิผลโดยตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 

 14. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบดานการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  25  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบ  
                   ดานการบริหารจัดการ 
 

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 25 สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ  ที่กลาววา การจัดระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพผูบริหาร

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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จะตองยอมลงทุนทั้งในดานฮารดแวร (Hardware) ซอฟแวร (Software) และพีเพิลแวร (People 

ware) เพ่ือใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมหาศาลหรืออาจกลาวไดวาการสราง
ระบบสารสนเทศใหกับองคกรก็คือการสรางอนาคตใหกับองคการนั่นเอง องคกรตางๆ ไดมีการนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือใหอยูในสถานะที่ไดเปรียบในการแขงขันและนําไปสูการพัฒนาองคกร  
ดังน้ัน  ผูบริหารจึงจําเปนตองรวมรูโครงสรางในระบบสารสนเทศของตน  เขาใจเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอรทั้งทางดานฮารดแวร (Hardware) และซอฟแวร (Software) สามารถส่ือความหมายได
ตรงกับที่ตองการและตัดสินใจอยูบนหลักการและเหตุผลกอใหเกิดความไวใจความศรัทธาและ
ความรูสึกเปนที่พ่ึงของบุคคลทั่วไปไดครอบคลุมเร่ืองที่ตองการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ                  
งามนิตย  สอนครุฑ ซึ่งกลาวถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการบริหารการศึกษาดังนี้ 1) ชวย
ใหผูบริหารการศึกษาเขาใจสภาพปจจุบันและความตองการของหนวยงานไดอยางถูกตองชัดเจน                  

2) ชวยใหผูบริหารการศึกษาสามารถวินิจฉัยและเลือกตัดสินใจในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม              

3) ชวยใหผูบริหารการศึกษามีความกระจางชัดในหนวยงานของตนเองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปน
อยางดี 4) ชวยใหผูบริหารการศึกษารูเทาทันความเปล่ียนแปลงของโลกอยูเสมอ 5) ชวยใหเกิดความ
คลองตัวและรวดเร็วในการติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน   สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประทีป  เมธาคุณวุฒิ  ที่กลาววาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารคือระบบที่จัดหา
สารสนเทศใหแกผูบริหารตามความตองการในแตละองคกรเพ่ือใชในการตัดสินใจวางแผนและควบคุม
งานตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ธีราวุธ  ปทมวิบูลยและคณะที่
กลาววาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบางครั้งเรียกวาระบบรายงานผลขอมูล  ซึ่งถือเปนระบบ
สารสนเทศท่ีเปนการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือใชในการจัดการระดับกลาง  โดยขอมูลจะอยูในลักษณะ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหรือมีการจัดหมวดหมูขอมูลที่ไดมาจากฐานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูใน
องคกร โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการและบอกถึงสถานะปจจุบันองคกรเพ่ือใชในการตรวจสอบและ
ควบคุมการทํางานตาง ๆ ประกอบกับการชวยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคกร  คุณลักษณะของ
รายงานจะอยูในรูปของกราฟ  แผนภูมิและสื่อตางๆ  เพ่ือแสดงสถานะของการปฏิบัติงานเปนชวง
ระยะเวลา  เชน  รายสัปดาห  รายเดือน รายไตรมาส รายป สอดคลองกับงานวิจัยของ  อํารุง               
จันทวานิชและคณะ  ไดกลาวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศวา สารสนเทศที่ดีสําหรับใชประกอบการ
ดําเนินการวางแผนและการบริหารควรจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการคือ1) ทันตอเวลา 
สารสนเทศท่ีดีตองไดรับทันตอการใชประโยชนกลาวคือ  ไมชาจนไมสามารถบอกถึงสภาพการณหรือ
แนวโนมการเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งได  ควรที่จะรวมขอมูลเปนงวดๆ  และทํารายงานประจํา
งวด  ชวงเวลาที่เหมาะสมของการจัดทําสารสนเทศและการรายงานสนเทศจึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณาให
ดีในแตละองคกร 2) ตรงตอความตองการ สารสนเทศท่ีดีตองมีคุณสมบัติในการสื่อความหมาย ความรู
และความเขาใจใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตอง เชน รายงานตางๆ ซึ่งมีคาตอการบริหารงานแตปจจุบันไม
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เปนสารสนเทศที่ตรงตอความตองการของผูบริหารแลวก็ไมควรที่จะนํามาใชงานอีกตอไป  3) ถูกตอง 
คุณสมบัติขอน้ีแสดงถึงคุณคาและคุณประโยชนของสารสนเทศ  ซึ่งนับวาสําคัญมากเพราะสารสนเทศ
นั้นจะตองถูกตองตรงความตองการและผลิตไดทันตอเวลาแตวาขาดความถูกตองแลวจะหาประโยชน
ไมไดเลยกลับจะนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเกิดผลเสียตอองคการไดและสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  ธันวา  อวมมณี  ที่กลาววา  เทคโนโลยีสารสนเทศสารส่ือสารมีบทบาทและความสําคัญในการ
บริหารจัดการไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูมาใชในการบริหารงาน
มากขึ้น นอกจากการพิมพเอกสารหรือรายงานตางๆ และมีการเก็บรวบรวมขอมูลตามขอบขาย    
ภาระงาน  การวิเคราะหขอมูลและการนําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผนของสถานศึกษา 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ 
 

 15. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบดาน
คุณภาพของผูเรียน 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  26  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบ 

         ดานคุณภาพของผูเรียน 
  

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภาพท่ี 26 สอดคลองกับแนวคิด 
ของ  ไพรัช  ธัชยพงษและพิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน  ที่กลาวถึง  เทคโนโลยีสารสนเทศวาเปนเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไดในรูปแบบตางๆ เชน การท่ีนักเรียนที่เรียนไดใชความสามารถใชเวลา
เพ่ิมเติมกับบทเรียนดวยสื่อซีดีรอมเพ่ือตามใหทันเพ่ือนนักเรียนในขณะที่นักเรียนที่รับขอมูลไดปกติ
สามารถเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (Independent Learning) ไดมากขึ้นจากความ
หลากหลายของเนื้อหาในส่ืออิเล็กทรอนิกส  สอดคลองกับแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  ที่กลาววา  การเรียนรู  ความรู  นวัตกรรม  สื่อและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของ
การพัฒนาสูสังคมแหงความรู  การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะ
เขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับ
แนวความคิดของ ธันวา  อวมมณี   ที่กลาววา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความสําคัญตอ

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 

 

คุณภาพของผูเรียน 
(factor 3 ) 
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ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงสามารถชวยใหการบริหารจัดการศึกษามีความคลองตัวสะดวกและรวดเร็วขึ้น
โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่จําเปนตองใชระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานสวนใหญใหความสําคัญตอการนํา
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูมาใชในการบริหารจัดการดานการศึกษา การบริการ
และพัฒนาคุณภาพการเรียนของผูเรียน  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  วิไล เวียงคํา ไดทําการศึกษา
การประเมินผลการใชสื่อมัลติมิเดียเรื่องการสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตสําหรับผูใชบริการ
หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด  พบวา ปจจุบันไดมีการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสามารถแสดงไดทั้งภาพ เสียงและตัวอักษร สงผลใหเกิดการเรียนรูเปนอยางดี  
สอดคลองกับแนวคิดของ  บุญเลิศ  อรุณพิบูลย  ที่กลาววา  ในการเรียนการสอนผานเว็บมีขอที่ตอง
คํานึงดังนี้ 1.ความพรอมของอุปกรณและระบบเครือขาย  เนื่องดวยการสอนผานเว็บเปนการปรับ
เน้ือหาเดิมสูรูปแบบใหม จําเปนตองมีเคร่ืองมือ อุปกรณและระบบเครือขายที่พรอมและสมบูรณ 
เพ่ือใหไดบทเรียนดิจิตอลท่ีมีคุณภาพและทันตอความตองการเรียน ซึ่งในประเทศไทยพบวามีปญหา
ในดานนี้มาก  โดยเฉพาะในเขตนอกเมืองใหญ  2. ทักษะการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตผูเรียน
และผูสอน ตองมีความรูและทักษะคอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ตพอสมควร โดยเฉพาะ
ผูสอนจําเปนตองมีทักษะอ่ืนๆ ประกอบเพ่ือสรางเว็บไซต การเสนอที่นาสนกับผูเรียน  3. ความพรอม
ของผูเรียน  ผูเรียนจะตองมีความพรอมทางจิตใจและความรู  จะตองยอมรับเทคโนโลยีในรูปแบบน้ี 
ยอมรับการเรียนดวยตนเอง มีความกระตือรือรน  ตื่นตัว  ใฝรู  มีความรับผิดชอบ  กลาแสดงความ
คิดเห็นและศึกษาความรูใหมๆ  ซึ่งสอดคลองกับ  ณัฐนนท  ปองวัน  ที่กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเปนการใชประโยชนสารสนเทศมาสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงไดมี
ความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสอนให
มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนํามาใชในการบริหารการศึกษานํามาใชผลิต
และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการสอน  มีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรองรับเพ่ือปอนตลาดแรงงานและกระจายโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา  โดยใหบุคลากรมี
ความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  คูเปอร 
(Cooper)  ที่ไดทําการทดลองจัดการเรียนโดยใชเว็บกับนักศึกษา จํานวน 200 คน  ในวิชาคอมพิวเตอร
เบื้องตน  การศึกษาของเขาไดขอสรุปวา การเรียนออนไลนหรือการเรียนการสอนบนเว็บนี้เปนโอกาส
ของความทาทายในการเรียนการสอนและเปนความทาทายนาสนใจท้ังตัวครูผูสอนและนักศึกษาหรือ
ผูเรียนเชนเดียวกัน  ถาในหลักสูตรวิชานั้นไดมีการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอนที่ดี  
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใหขอมูลยอนกลับ  อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
บนเว็บใหดี  มีประสิทธิภาพและเปนสิ่งแวดลอมที่ดีสําหับการศึกษา อีกทั้งเปนทางเลือกใหมที่แตกตางจาก
การเรียนแบบเดิม  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  เหยียน (Yuan) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการ
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เรียนทางไกลมัลติมีเดียโดยใชเมทาดาทาของมหาวิทยาลัยแหงออทตาวาเพ่ือปรับปรุงการสืบคน
สารสนเทศและองคความรูที่ไดจากการเรียนทางไกลผลการวิจัยปรากฏวาไดระบบการเรียนทางไกล
มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกชวยผูเรียนทางไกลใหมีสัมฤทธิผลในการเรียนได
อยางดีที่สุด  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ คารเตอร (Carter) ไดทําการศึกษาเร่ือง Using the 

internet as an educational tool in geography courses การเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนประโยชนตอการเรียนการสอน  วิชาภูมิศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  บุคลิกเดนของ
นักศึกษาท่ีมีอิทธิพลกับการเรียนทางอินเทอรเน็ตคือความสมรรถวิสัยในการใชค อมพิวเตอร  
อินเทอรเน็ตยอมเปนเครื่องมือที่สงเสริมใหการเรียนวิชาภูมิศาสตรประสบความสําเร็จอยางมากถา
สถานศึกษาและนักศึกษามีทักษะการเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ และสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชได
อยางถูกตองและสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ควิกลีย (Quigley)  ไดทําการศึกษาเรื่องการเรียน
การสอนผานเครือขายชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องการติดตอสื่อสารไดทุกที่  ทุกเวลา สามารถเก็บ
บันทึกขอมูลไดงายและเรียกดูไดตลอดเวลา  สําหรับผูเรียนแลวเทคโนโลยีการเรียนทางไกล  ชวยให
ผูเรียนเขาถึงแหลงขอมูลที่หลากหลาย  สรางโอกาสในการเรียนไดทุกที่และสามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผูเรียนคนอ่ืนไดตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเนื้อหาบทเรียน  สรางกิจกรรม
ของผูเรียนทั้งจากบทเรียนออนไลนและจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน 

 

 16. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบดานการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่  27  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบ 

                   ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่  27  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  จรินทร  ภาทันณ  ซึ่งกลาววา  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนงานที่สําคัญในการที่จะชวย

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 

การพัฒนา          
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 
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บริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานในองคกร  ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในปจจุบันจึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและไดมีการพัฒนานํามาใชตามลําดับ  เชน การประชุม
ทางไกลผานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนด  (video conference) การจัดหลักสูตรอบรมผานทาง
อินเทอรเน็ตลักษณะออนไลนของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  ฐานขอมูล
การฝกอบรมทางเว็บ  WBT (web-based training systems)  โดยทั้งหมดน้ีจัดอยูในเทคโนโลยีการ
เรียนรูบนเว็บไซต  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  สายสุนีย  เทพสุขเอ่ียม  ที่กลาววา  การจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหมายถึง  กระบวนการนําเทคโนโลยีที่ใชจัดการ
สารสนเทศ  การสื่อสารเปนเทคโนโลยีที่เก่ียวของตั้งแตการรวบรวมการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 
การพิมพ การสรางงาน การส่ือสารขอมูล  ซึ่งรวมไปถึงการใหบริการ  การใชและการดูแลขอมูลและ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดการเรียนรูมีระบบและเครือขา ยท่ี
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน  มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งดานไอซีทีและบุคลากร
ดานการเรียนรู ใหสามารถประยุกตรูปแบบการเรียนรูเดิมใหเขากับยุคสมัย  มีการพัฒนาการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง มีวิธีการเรียนรู  แลกเปล่ียนเรียนรู  สามารถใชไดทั้งประสานเวลา
และไมประสานเวลา  นอกจากนี้ยังเปนแหลงเรียนรู  แหลงเรียนรูมีทั้งเรียนรูในหองเรียนนอก
หองเรียน สถานที่ในชุมชน บุคคลหรือปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีมี
แหลงวิทยาบริการ  หองปฏิบัติการ  มีการบริหารจัดการเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา  สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ  สุพรรณิกา  งามสมภาค  ไดศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากรซ่ึง
ไดศึกษาถึงระบบสารสนเทศตั้งแตความหมายและองคประกอบตางๆ  ที่เกี่ยวของพบวาการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชในงานเฉพาะอยางจะตองทําการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมตางๆ  ขององคการและ
หนวยงานนั้นดวย  เฉพาะการศึกษาจากทฤษฎีจะไมสามารถจัดทําระบบที่สมบูรณไดในแตละข้ันตอน  
การจัดทําระบบตองการขอมูลที่เกี่ยวของกับงานในรายละเอียดอีกมาก  ซึ่งควรทําการศึกษาในทาง
ปฏิบัติตอไป  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  บังอร ศรีสุทธิกุล ไดศึกษาวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียน
กรมสามัญศึกษามีการรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากการปฏิบัติงาน ไดแก การนําไปประยุกตใช 
การเขารับการอบรมและการศึกษาหาความรู   สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  พรทิพย  แกวบรรพต
ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง  แผนธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตผาน  Wimax & Wifi mesh network ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จากงานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดในการทําธุรกิจ  
โอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการขาดแคลนโครงขายทางโทรคมนาคม  สภาพภูมิประเทศ  ความ
หนาแนนของประชากรตอพ้ืนที่ต่ํา  และอัตราคาบริการอินเทอรเน็ตที่คอนขางสูงดวยเทคโนโลยี 
Wimax & Wifi mesh network จะเปนรูปแบบของการใหบริการท่ีจะตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมากขึ้น  และสอดคลองกับการ
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ศึกษาวิจัยของ  โอนัด เพชราเวช  การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําระบบสารสนเทศของนักเรียน
ครั้งนี้นับเปนประโยชนตอสถานศึกษา ในการท่ีสถานศึกษาจะไดมีระบบสารสนเทศของนักเรียนไวใช
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และยังเปนขอสนเทศสําหรับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของที่จะนําเอา
ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ไปประยุกตใชในหนวยงานของตนเองตอไปและสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  พิศมัย  ชัยวิเศษ  ที่พบวา ผูบริหารไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน  ทําใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถเหมาะสมกับการจัดระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิผลโดยตรงตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 17. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบการมี
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  28  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคประกอบ  
                   ดานการมีสวนรวม 
 

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 28  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  อรวรรณ  ปลันธโอวาท  ที่พบวา  เทคโนโลยีสารสนเทศใหผลทางดานบวกมากกวาดานลบไมวา
จะเปนผลตองานของหนวยงานและความสัมพันธระหวางบุคลากรแนวโนมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยราชการไทยในอนาคต  มีโครงการจะขยายการใชมากขึ้นทั้งทางดานจํานวน  
ระบบท่ีใช  การเพ่ิมเครือขายและลักษณะของการเชื่อมโยงและการใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน  

สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ธันวา  อวมมณี   ที่พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการพัฒนาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในดาน 1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูให
เหมาะสม 2) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารใหเปนโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลพ้ืนฐาน
ที่สามารถนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการจัดทําสาระการเรียนรู

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู 5) สงเสริมการจัดเครือขายบุคลากรผูรูผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 6) พัฒนาเว็บไซตของสถานศึกษาเพ่ือการประชาสัมพันธ
ภารกิจและกิจกรรมของสถานศึกษา และ 7) สงเสริมการตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ รวมทั้งใหมีการรายงานผลเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง   
และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ยี (Yee)  ที่ไดศึกษาการเปนผูนํา การเรียนรูและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศลการสื่อสาร: ภาพพจนการเปนผูนําทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูใหญโรงเรียนในประเทศแคนาดา  อเมริกา  นิวซีแลนด  ประสบการณของครูใหญที่เนน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มุมมองความเปนผูนําทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การปฏิบัติงาน  บทบาทของครูใหญ  เมื่อมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช
ในโรงเรียน  การพัฒนาทักษะการใชตลอดจนประสบการณของผูปฏิบัติงานและนักเรียน  การส่ือสาร
มีผลตอความสําเร็จขององคกรในโรงเรียนท่ีเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิผลโดยตรงตอการมีสวนรวม 

 
 18. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับองคประกอบ
ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  29  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับ 

                   องคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 29  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  เติบโต  คติพจน  ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรพบวา  บุคลากรไมให
ความสําคัญในดานเอกสาร  ขาดงบประมาณสนับสนุนโอกาสใหศึกษาตอมีจํานวนนอย แนวทางแกไข
คือผูบริหารควรวางแผนและกําหนดนโยบายใหชัดเจน  จัดงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอซ่ึงสอดคลอง  
กับการศึกษาวิจัยของ  เทวมิตร  รุงเรืองวงศ  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การพัฒนา           
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 

การนํานโยบาย       
สูการปฏิบัติ 

             (factor 1 ) 
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พายัพ พบวา ทั้งอาจารยและเจาหนาที่ทราบแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยจากแผนพัฒนาของ
หนวยงาน  คณะและภาควิชา  ซึ่งถูกกําหนดไวอยางกวางๆ  โดยมีความเก่ียวของกับนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรในฐานะผูรับไปปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยมีหลักการจูงใจบุคลากรเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา  มีการประชาสัมพันธแจงผานหนวยงาน  คณะและภาควิชามีวิธีการกระตุนเตือนใหบุคลากร
เห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองในเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรม  การพัฒนาบุคลากรหนวยงาน
จูงใจบุคลากรใหกระตือรือรนในการทํางาน สวนการแจงนโยบายแผนงานในอนาคต บุคลากรตองการ
ใหมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาเพ่ิม  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อาคม  ใจแกว  ที่ไดศึกษาเรื่องการ
นํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต   พบวา ตัวแปรดานประชาชนและชุมชนมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเชิงพฤติกรรมและทัศนคติผลการศึกษาเชิง
ปริมาณของตัวแบบที่สองพบวา  ขาราชการและงบประมาณมีความสัมพันธตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  ขอสรุปการคนพบจากการใช  2 ตัวแบบในการศึกษาคือ ปจจัยชุมชนดานการยึด
มั่นในวัฒนธรรม  ปจจัยดานนโยบายและปจจัยดานขาราชการระดับลางมีความสัมพันธกับความสําเร็จ            
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ   ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  สายวสันต  จันทรตา  ไดทําการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
บุคลากรไดวา  โรงเรียนควรมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนเปนของโรงเรียนโดยเฉพาะ  
ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานหรือรับทราบทุกข้ันตอน  ควรใชการสํารวจอยางมีรูปแบบ
ที่ชัดเจนและตองนําขอมูลไปปฏิบัติ  เนนรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร  หนวยงานตนสังกัดควรสงเสริมดานงบประมาณ  เวลาที่ดําเนินการควรเปนระยะปด
ภาคเรียน  ประชาสัมพันธใหทั่วถึง  วิทยากรเนนมืออาชีพและใหชุมชนมีสวนรวม  ควรมีการวางแผน
ประเมินผลและติดตามผลท่ีชัดเจนและตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ กลา ทองขาว  
ศึกษาเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติผลการศึกษา
พบวา  ตัวแปรอิสระทุกตัวคือ  เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย  การสนับสนุนจากสวนกลาง
และทองถิ่น  มาตรการควบคุม  ประเมินผลและกระตุนสงเสริมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ทองใบ  สุดชารี  ที่ไดศึกษาเร่ืองการนํา
นโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและ
ภาวะผูนํา เปนตัวแปรเชิงนโยบายที่มีอิทธิพลสูงสุดตอความสําเร็จของการนํานโยบายของวิทยาลัยครู
ไปปฏิบัติโดยการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานจะมีอํานาจในการพยากรณและอธิบาย
ความสําเร็จในการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติมากที่สุด  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  
สําเริง พันธุผัก ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในวิธีการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะตอปญหาในการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรมสงบุคลากรไปศึกษา
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อบรมหรือดูงาน การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาดวยตนเองและการพัฒนาบุคลากรโดย
กระบวนการบริหารเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ ความรูความเขาใจและทักษะการสอนของครู  
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา                        
ศักยภาพบุคลากรมีอิทธิผลโดยตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 

 19. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับองคประกอบ
ดานการบริหารจัดการ 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  30  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับ 

                   องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
 
 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่  30  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  ขัตติยา  ดวงสําราญ  ซึ่งกลาววาการบริหารงานบุคคลเปนการจัดและดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย  
ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับบุคลากรในหนวยงานสถานศึกษา  ซึ่งรวมทั้งการสรรหา  การมอบหมาย
หนาที่ดวยวิธีที่เหมาะสม  มีการสงเสริมและพัฒนาความรู  ความสามารถในการทํางานเพ่ือใหไดบุคคลที่มี
ความสามารถและความเหมาะสม  เพ่ือการปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดบุคลากรตรงตามหนาที่ถือวาสําคัญยิ่งเพราะบุคลากรในโรงเรียน
เปนทรัพยากรสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของคุณภาพการศึกษา  ผูบริหารจึงตอง
เอาใจใสและพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  เอกราช  อะมะวัลย  ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรสูความเปน
ประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ. 2558  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการ
เขาเปนประชาคมอาเซียนไดแก 1)  ปจจัยดานความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักและเตรียมความพรอม
ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 2) ปจจัยศักยภาพบุคลากรท่ีตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม  มีความ
ชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม  ไดรับการเพ่ิมโอกาสใน
การหางานทํา  รวมท้ังมีการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  สุรีรัตน  
เอ่ียมกุล  ไดศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรและปญหาการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนา 

การพัฒนา           
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารมีการ
พัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรดังนี้  ดานการหาความจําเปนในการพัฒนามีการศึกษา 
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคและกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  
ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากรจัดทําเปนโครงการ ในแผนปฏิบัติงานประจําป  กําหนดจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ดานความรูความสามารถ  
ทักษะและเจตคติในการทํางาน  ดานการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช  ใชเทคนิควิธีการพัฒนาแบบกลุม
และรายบุคคล  ดานประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีการประเมินชวงหลักการเสร็จสิ้นแผนงานและนํา
ผลไปปรับปรุงแผนงานหรือโครงการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานครั้งตอไป  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  ธีระ  รุญเจริญ  ที่ไดศึกษาเร่ืองโรงเรียนแหงการเรียนรู  พบวา  โรงเรียนแหงการเรียนรูตองมี
ประสิทธิผล  ในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง  โดยดําเนินงาน 4 เรื่องคือ 1) 
การทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  2) การจัดการประเมินและการนิเทศการเรียนการ
สอนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่อง  3) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 4) 
การจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับแนวคิดของ  ไพบูรณ  แจมพงษ  ที่
กลาววา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก  ปจจัย
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือคุณภาพของคน  โดยที่คนตองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  
ใหรูจักคิดวิเคราะห  รูจักแกปญหามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   รูจักเรียนรูดวยตนเอง  สามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม  รูจักพ่ึงตนเองและ
สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข   
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา                        
ศักยภาพบุคลากรมีอิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการ 
 

 20.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับองคประกอบ
ดานคุณภาพของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  31  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับ 

                   องคประกอบดานคุณภาพของผูเรียน 

การพัฒนา           
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 

 

คุณภาพของผูเรียน 

(factor 3 ) 
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 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของผู เรียนสอดคลองกับ
แนวความคิดของ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 ที่กลาววา ความมุงหวังสูงสุดที่
เปนจุดหมายปลายทางแหงความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพครูให
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและสงผลใหผูเรียนมีความรู  
ความสามารถ  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด  เปนที่ยอมรับของชุมชน
และสังคมและสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
ที่วาดวยงานบุคคลซึ่งเปนหัวใจของการบริหารเพราะงานทุกชนิดของหนวยงานจะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามเปาหมายข้ึนอยูกับบุคลากรวาจะรวมมือกันปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
มากนอยเพียงใด  นอกจากน้ันบุคลากรยังเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญที่สุดเพราะเปนปจจัยแหง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการนั้นๆ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสําเร็จตามความประสงค   สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555-2559  ที่กลาววา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  เพ่ือใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สามารถเรียนรูดวยตนเอง
และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สงเสริมและพัฒนาครู  คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
สอดคลองกับ  วีระวัฒน   อุทัยรัตน  ไดเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาขาราชการครูไมควรจํากัด
อยูที่การศึกษาตอ  การอบรม  การศึกษาดูงานเทานั้น  แนวคิดใหมของการพัฒนาบุคลกรก็คือการ
พัฒนาโดยใหบุคลากรนั้นยังคงปฏิบัติงานไปตามปกติ  การพัฒนาระหวางประจําการจะทําใหบุคลากร
ยังคงผูกพันกับงานและผลการพัฒนาจะสัมพันธกับงานและคุณภาพของคนท่ีปฏิบัติโดยตรง   สอดคลอง
กับแนวคิดของ  จันทรศรี  ลีลาชินาเวศ  ไดใหความสําคัญของการพัฒนาคนซึ่งถือเปนการลงทุนที่คุมคา
และย่ังยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพราะความสําเร็จขององคกรขึ้นอยู
กับศักยภาพของบุคลากร  องคกรใดหากมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม  
ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  นําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  
กลยุทธและเปาหมายที่ตองการไดอยางยั่งยืน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ   สุรพล  พุฒคํา กลาววา  
การบริหารสถานศึกษาเปนการจัดหาวิธีการท่ีจะทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดย
การเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ของโรงเรียน  ทําใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่  
โดยมีตัวชี้วัดที่บงบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสอดคลองกับ
แนวคิดของ  วิไล  ธนวิวัฒน  กลาววา การบริหารจัดการสถานศึกษาคือการดําเนินกิจกรรมภายใน
สถานศึกษา  โดยกลุมบุคคลหลายฝายเพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  
จิตใจและสติปญญา  ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป 
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 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมีอิทธิผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน 

 

 21. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับองคประกอบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  32  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
                   กับองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 32  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  สิริอิสรีย  บุญยกิตติโกวิท  ศึกษาเรื่อง  ความตองการพัฒนาตนเองเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ทํางานของขาราชการกองคลังกระทรวงศึกษาธิการ  พบวาขาราชการกองคลังในกระทรวงศึกษาธิการ
มีความตองการพัฒนาตนเอง  ดานความรูทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  ดานความรูเฉพาะตําแหนง 
และดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ปนรัตน  นวชาต
ธํารง  ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
โดยนําหลักสูตรและชุดฝกอบรมท่ีสรางขึ้นตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝกอบรม
ไปทดลองใช  ผลปรากฏวาหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้ใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ   
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ เกษม  ศรีสุธรรม ที่ไดศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับขอมูล
และสารสนเทศในโรงเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทําใหไดรับทราบปญหาตางๆ  ตลอด
ทั้งแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียนที่
สอดคลองกับความตองการของผูบริหารและคณะครูในการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการ
วินิจฉัยตัดสินใจและการวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถสนองตอบตอ
สภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดดียิ่งขึ้น  
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมีอิทธิผลโดยตรงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การพัฒนา           
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 
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 22. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับองคประกอบ
ดานการมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  33  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับ 

                   องคประกอบดานการมีสวนรวม 

 

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 33  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  กมล  สุดประเสริฐ  ไดศึกษาการปฏิรูปการศึกษา  โดยภาพรวมพบวายุทธศาสตรที่สําคัญคือ
การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคลทั้งในเรื่องของการบริหารแผนงาน  การบริหารบุคคล การ
บริหารเงินและหลักของการตรวจการและถวงดุล (check and balance) กระทรวงศึกษาธิการจัด
โครงสรางการบริหารออกเปนสองระดับคือ ระดับกระทรวงและระดับสถานศึกษา ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาที่หลัก 3 ประการคือ 1) ใหคําปรึกษาแนะนําดานนโยบายแกรัฐบาล
เกี่ยวกับการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาหลังภาคบังคับ 2) รับผิดชอบ
การนํานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ   3) ใหคําปรึกษา
ชี้แจงแนะนําเกี่ยวกับการใชทรัพยากรทางการศึกษาที่ไดรับจัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุดระดับ
สถานศึกษาทุกระดับตั้งแตศูนยเด็กกอนวัยเรียนจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษา  มีความเปนอิสระใน
การจัดการศึกษาของตนเองภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of 

Trustees) ทั้งในเร่ืองของบุคลากร งบประมาณเพ่ือการศึกษาหลักสูตรและการจัดการตางๆ ให
สอดคลองกับแนวทางเปาประสงคของการจัดการศึกษาของชาติสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
(principal) ที่มาจากการจางโดยการสรรหาและแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ  มงคล  อินทสิทธิ์  ซึ่งไดศึกษาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน  พบวา ครูผูสอนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  โดยที่ครูสวนใหญจะมีสวนใน
การบริหารวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การใชหลักสูตร  งานวัดและการประเมินผลซ่ึงงาน
เหลานี้ผูบริหารจะไดความสําคัญโดยเปดโอกาสใหครูทุกคน  ไดรวมบริหารงานเพ่ือเปนการพัฒนาโรงเรียน 
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  วีระวัฒน  ไชยคํามิ่ง  ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนภายใตโครงการขยายโอกาสการศึกษา  พบวา  ในเร่ืองการมีสวนรวมนั้น

การพัฒนา           
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 
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ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  มีความเห็นวา  ประชาชนมีสวนรวมนอยมากหรือไมมีสวน
รวมเลย  ยกเวนการประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนเทานั้น สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  
เมตต  เมตตการุณจิต  ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษา
ประจําโรงเรียนเทศบาล  พบวา ปจจัยที่เสริมการมีสวนรวมไดแกปจจัยเกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษา
คือเวลาที่อาศัยในชุมชน  การมีถิ่นกําเนิดหรือมีที่พักอาศัยในทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู เปนศิษยเกา  
การมีบุตรหลานอยูในโรงเรียน  ความคาดหวังตอโรงเรียน สวนปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียนไดแก  
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน  ความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธ  มีความซื่อสัตย เปนคนในทองถ่ิน 
และสอดคลองกับแนวความคิดของ  จํานง  แจมจันทรวงษ  ซึ่งกลาววา  เครือขายของสถานศึกษา
เปนตัวขับเคล่ือนที่สําคัญของการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพราะทําใหสถานศึกษาหรือองคกรอ่ืนที่
มีความพรอมทั้งดานบุคลากร  เทคนิควิธีและทุนทางสังคม (Social Capital) ไดมีการกระจายหรือ
แบงปนทรัพยากรไปยังสถานศึกษาท่ีมีทรัพยากรจํากัดและยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ                 
แซมมอนด   ฮิลแมนและมอติมอร (Sammords, Hillman and Mortimore) ที่ไดศึกษาองคประกอบ
ความเปนผูบริหารมืออาชีพไดแก  การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร  การตัดสินใจ
และการใชนโยบายตางๆ  ตลอดจนสรางครูเปนผูนําทางวิชาการ 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมีอิทธิผลโดยตรงตอการมีสวนรวม 
  

 23.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสรางเครือขายการมีสวนรวมกับ
องคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  34  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบดาน  

                   การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่  34  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  จินตนา  แสงพันธุ  ศึกษาเร่ืองความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการงาน
สาธารณสุขมูลฐานภายในระบบงบประมาณ  พบวา  ความสําเร็จของนโยบายอยูในระดับปานกลาง 
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินนโยบาย  ไดแก  ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย 

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 

การนํานโยบาย       
สูการปฏิบัติ 

             (factor 1 ) 
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ความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย  การยอมรับและปรับเขาเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน  บทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐาน
ภายใตระบบงบประมาณแนวใหมและการไดรับความรวมมือจากองคกรชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวของ 
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  พิษณุ  เสงี่ยมพงษ   ศึกษาเร่ืององคการพัฒนาเอกชนและรัฐในนโยบาย
สาธารณะไทย  พบวา  คุณลักษณะเชิงบวกขององคการพัฒนาเอกชนเชน  ความมีจิตสํานึกเชิงสังคม 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   ความผูกพันของผูปฏิบัติงานกับองคการและความรูสึก
ถึงการไดรับผลตอบแทนสูงในการปฏิบัติงานรวมท้ังการมีบทบาทสูงในองคการในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ไตรรัตน  โคสะสุ  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพรอม
ของชุมชนเก่ียวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบวา  ชุมชนมีความพรอมในการมีสวนรวมการจัดการศึกษาโดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก  มีผูนําศาสนาและเจาหนาที่อนามัยที่มีความเห็นในระดับปานกลาง หาก
จําแนกรายดาน พบวาชุมชนมีความพรอมในระดับมาก 5 ดานคือ ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ 
ดานการสนับสนุน ทรัพยากร ดานการดําเนินงานและดานการประเมินผล สวนอีก 4 ดาน มีความเห็น
ในระดับปานกลางคือดานการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ดานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดานการ
ใชจายงบประมาณและดานการดูแลมาตรฐานการศึกษา  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  สมพิศ  
ภารสมบูรณ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานี พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
เรื่องการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การกระตุนการทํางาน การประสานงานและการประเมิน อยู
ในระดับปานกลาง ลักษณะการมีสวนรวมโดยภาพรวมตามขนาดโรงเรียนภาพรวมตามขนาดโรงเรียน
และที่ตั้งโรงเรียนไมแตกตางกัน  ปจจัยที่สงเสริมในระดับมาก ไดแก  ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ การ
เอาใจใสตอการสอนของครู  การปฏิบัติของโรงเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาดานการตอนรับ  
การใหเกียรติ  เปนตน  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  เสนอ เถาวชาลี  ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ของกรรมการสถานศึกษาข้ันฐานในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบวา บทบาท
การมีสวนรวมของคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมทั้ง 12 บทบาท อยูในระดับ
ดีมาก โดยเฉพาะในบทบาทที่ 9 การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานระหวางองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในระดับมากและสูงกวาบทบาทอ่ืนๆ 
สวนบทบาทท่ี 6 พิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสวนรวมในระดับปานกลางและต่ํากวาบทบาทอ่ืนๆ  สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ  บุญฟา  ลิ้มวัธนา ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาเพ่ือการบริหารสถานศึกษา : กรณีโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร
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การศึกษาดานทรัพยากรทางกายภาพ  ดานทรัพยากรการเงิน  ดานทรัพยากรทางดานการจัดการโดย
ภาพรวมและรายไดอยูในระดับปานกลาง  ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีประเภทตางกัน
และโรงเรียนที่มีสถานที่แตกตางกัน  
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมมีอิทธิผลโดยตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 

 24. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบดานการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  35  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบดาน  

                   การบริหารจัดการ 
 

แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่  35 สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  เฉลิม  นิลแกว ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการในการจัดการศึกษาในโรงเรียน พบวา  
บทบาทหนาที่ของกรรมการโรงเรียนจะเปนผูแจงขาวสารความกาวหนาของโรงเรียนใหกับประชาชน
ทราบ  สวนใหญจะมีครูและตัวแทนชุมชนเปนกรรมการโรงเรียนที่เคยปฏิบัติหนาที่มาแลว ซึ่งแสดงให
เห็นวากรรมการโรงเรียนไดใหความสําคัญและสนใจเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียนที่ สงผลตอ
การศึกษาของผูเรียนที่เปนบุตรหลานของชุมชนในทองถิ่น  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ คณิต                  
ไชยลังการ  ไดศึกษาการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนใหญไดมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือกับ
ปญหาของโรงเรียน  การจัดทําแผน ไดรวมกําหนดนโยบาย  เปาหมายโรงเรียน กําหนดวัตถุประสงค
ดานการดําเนินการตามแผน ซึ่งสอดคลองการศึกษาวิจัยของ อนุชิต  กาญจนานุชิต ไดศึกษาภาวะ
ผูนําทองถิ่นกับการพัฒนาเมืองพบวา  คุณสมบัติของผูนําที่สําคัญคือ มีวิสัยทัศนกวางไกล  มีการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว  มีประสบการณในการบริหารงานจากภาคธุรกิจเอกชน มีเครือขายทางสังคม
กวางขวาง  ซึ่งจากคุณลักษณะดังกลาวทําใหการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
ตลอดจนดานสิ่งแวดลอมตางๆ ประสบความสําเร็จเปนอยางมากและจากการศึกษาพบวา การมี
เครือขายทางสังคมและโครงสรางอํานาจกับนักธุรกิจดั้งเดิม  ขาราชการสวนทองถิ่นสวนภูมิภาค  และ

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 

 

การบริหารจัดการ 
(factor 2 ) 
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สวนกลางตลอดจนนักการเมืองระดับชาติและการตัดสินใจที่ฉับไวมีสวนผลักดันใหโครงการตางๆ ของ
เมืองประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  สําราญ โปทาวี  ที่ไดศึกษา
เร่ืองการมีสวนรวมในการดําเนินงานของผูแทนชุมชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
บทบาทหนาที่ทั่วไป  ซึ่งขอบเขตการศึกษาคือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบวา มีบทบาทหนาที่สําคัญบางประการยังไมสามารถดําเนินการไดเทาที่ควรหรือ
ดําเนินการไดนอย  โดยเฉพาะบทบาทในเรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาการศึกษา  โดยเฉพาะกรรมการจากผูแทนชุมชนสามารถปฏิบัติไดนอยแมจะเปนเร่ืองสําคัญ 
สวนปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมนั้น สวนใหญเห็นวา มีขอจํากัดดานเวลา ไมมีเวลาใหสถานศึกษา
ทั้งที่มีความเต็มใจหรือพอใจท่ีจะเขามาเปนกรรมการสถานศึกษา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ   
จุไรรัตน  พละเลิศ  ที่ศึกษาเร่ืองแนวทางการสรางเครือขายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเพื่อปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม  พบวา แนวทางในการสรางเครือขายอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครหมายถึงการทําใหอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความตองการของมนุษยมีการทํางานรวมกันเปนเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ  นิศากร  สิงหเสนีและคณะ  ที่ไดศึกษาเร่ือง การรับรูบทบาทของประชาชนในการมีสวน
รวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญ
รับรูบทบาทในการมีสวนรวมและการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะเปน
เรื่องที่ประชาชนมีสวนรวมเปนเรื่องใกลตัว  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  มานพ  วรรณสาร ที่ได
ศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบานใหมโชคชัย  พบวา  ที่ผานมาโรงเรียนยังไมไดใหคณะกรรมการเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน  ซึ่งถึงวาการวางแผนเปนขั้นตอนท่ีสําคัญในการบริหาร  ดังนั้นแผนงานที่มีอยูจึงเปนแผนงาน
ที่เกิดจากการวางแผนของโรงเรียนเพียงฝายเดียว  จึงทําใหขาดการเขามามีสวนรวมในการคิด วิเคราะห
และจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่จะนําไปสูการแกไขปญหา  ตลอดจนขาดการระดมทรัพยากร
ตางๆ  มาสนับสนุนในการบริหารงานของโรงเรียนเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาไมไดเขามามี
สวนรวมในข้ันตอนนี้   
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมมีอิทธิผลโดยตรงตอการการบริหารจัดการ 
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 25. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบดานคุณภาพของ
ผูเรียน 
 

            
 
  

 
แผนภูมิที่  36  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการการมีสวนรวมกับองคประกอบดาน 

                   คุณภาพของผูเรียน 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 36  สอดคลองกับแนวคิดของ  
วัชรี  เทพพุทธางกูร   ที่กลาวถึงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยอาศัยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของคือ 1) คน  ไดแก  ผูบริหาร  
ครูผูสอน  ชุมชน  2)  ทรัพยากร  3)  การบริหารจัดการ   4)  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนา
การศึกษาหรือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของสังคมเพ่ือ
เปนกําลังของการพัฒนาประเทศ  สอดคลองกับแนวคิดของ  รุง  แกวแดง  ที่วาคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวยกระบวนการทั้งหมดที่นักเรียนจะไดรับการศึกษาในดานการจัดการท่ีตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการใชเวลา  การใชเงินและบุคลากร  รวมทั้งการพิจารณาถึงผลผลิตของการศึกษา
หรือคุณสมบัติที่พึงประสงคของนักเรียน  ซึ่งตองสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรและความ
คาดหวังของสังคม  นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ  กลาวคือการใหนักเรียน
ไดเรียนความตองการ ความสนใจและความถนัดของตนสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ฐิติมาพร  
เจริญวงศา  ไดศึกษาพบวา  การมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  
โดยมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนดานพฤติกรรมผูเรียนเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการวัดและ
ประเมินผล  ดานวิชาการและดานสวัสดิการและอาคารสถานท่ีตามลําดับ  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ ประจวบ  สื่อประสาร  ทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในโรงเรียนชุมชนและประสิทธิผลของ
โรงเรียนในประเทศไทย  พบวาปญหาที่ขัดขวางการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนชุมชนคือ  การขาด
แคลนอาคารสถานท่ี  บุคลากรโดยเฉพาะดานวิชาชีพ  ความไมพอเพียงเรื่องงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  
และเครื่องมือ  ความไมยืดหยุนของหลักสูตร การไมเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของครูเปนตนซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ  นรีวรรณ  พรหมชุม  ทําการวิจัย พบวา  กรรมการสวนใหญไมมีเวลามามีสวน
รวมและมีแตถูกขอทรัพยสิ่งของสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของและผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสใน

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 

 

คุณภาพของผูเรียน 

(factor 3 ) 
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การมีสวนรวมและขาดความรวมมือจากประชาชนเวลาไปติดตอและสอดคลองกับ ฮิลส  (Hughes)  

ที่กลาววา  ผูบริหารโรงเรียนไมใชเพียงผูนําที่เปนแบบอยางหรือผูนําที่มีความสามารถพิเศษเทานั้น  
แตตองสามารถสรางเครือขายพัฒนาความรูกับโรงเรียนอ่ืนๆ  และสนับสนุนครูและผูปกครองมีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมมีอิทธิผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน 

 

 26.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  37  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบเทคโนโลยี 
                   สารสนเทศ 

 

 แนวคิดขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่  37  สอดคลองกับแนวคิดของ  
ยืน  ภูวรวรรณ  ไดกลาวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมดานตางๆ ของผูคนไวหลายประการพอสรุปไดคือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหสังคมเปล่ียน
จากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศ  2) เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน
จากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจโลกที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ  ความ
เชื่อมโยงของเครือขายสารสนเทศทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัฒน  3) เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมี
ลักษณะผูกพัน  มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากข้ึน  หนวยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเช่ือมโยงกัน
กับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขายการดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันในดานความเร็วโดยอาศัยการใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงขอมูลได
งายและรวดเร็ว  สอดคลองกับแนวคิดของ  คนึงนิจ  พรหมเนตร  กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศทําให
องคกรมีลักษณะผูกพันหนวยงานภายในเปนแบบเครือขายมากขึ้น มีการใชเครือขายคอมพิวเตอร
ภายในองคกรผูกพันกันเปนลักษณะกลุมงาน  มีการเพ่ิมคุณคาขององคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจัดโครงสรางขององคกรจึงปรับเปลี่ยนจากเดิม  องคการกลายเปนเครือขายที่มีลักษณะการบังคับ
บัญชาแบบแนวราบมากขึ้น  หนวยงานธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหนวยงานธุรกิจอ่ืน

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(factor 4 ) 
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เปนเครือขาย  สถานภาพขององคกรไดปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศการดําเนิน
ธุรกิจจึงลดความสําคัญในเรื่องของขนาดแตแขงขันกับความเร็วโดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงายและรวดเร็ว  
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  เบเยอร (Bayer)  ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงานของสถานศึกษาท่ีไมใชของรัฐ ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ในการบริหารงานของสถานศึกษามากกวาสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาไมใชเครื่องคอมพิวเตอรในการบริหารสถานศึกษาเกิดจากสาเหตุปญหาคาใชจาย ขาด
บุคลากรที่มีความชํานาญในดานเทคโนโลยี 
 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม
มีอิทธิผลโดยตรงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

27. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
แผนภูมิที่  38  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการมีสวนรวมกับองคประกอบ                     
                   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  

 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีขอสนับสนุนที่
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  ที่กลาววา ครูผูสอนไดรับการพัฒนาโดยการสัมมนา  มีการ
ฝกอบรมทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือใหครูมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางการ
ปฏิบัติงาน  มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูจากตัวอยางผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ดีเพ่ือใหครูมีตัวอยางผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชและนําไปพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับ  แมค แอนดรูและคณะ (McAndrew and other)  ที่กลาววา  
การแลกเปล่ียนเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรูและเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิตและมีความสามารถในการพัฒนาบุคคลอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับ  ธเนศ   ขําเกิด  
ที่กลาววา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจําเปนที่ทุกฝายจะตองรวมมือรวมใจกัน  มีวิสัยทัศน

 

การมีสวนรวม 

(factor 6 ) 

การพัฒนา          
ศักยภาพบุคลากร 

(factor 5 ) 
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ที่ตรงกันมีการกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจนและควรใหผูมี สวนไดสวนเสียมารวมจัดทํา  ซึ่ง
สอดคลองกับ  จํานง  แจมจันทรวงษ  ที่กลาววา การส่ือสาร (Communication) จะเปนกลไกสําคัญในการที่
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชทักษะเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
และเครือขายกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา  การส่ือสารที่ดีจะตองมีลักษณะ  
3  ประการคือ 1)  เขาใจงาย  2)  แปลความไดและ 3) ปฏิบัติไดตรงกัน  สอดคลองกับ  เวทิต  ทองจันทร  
ไดศึกษาวิจัย  การบริหารการสื่อสารเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  
ผูบริหารมหาวิทยาลัยสยามมีกลยุทธการบริหารการสื่อสารดังนี้ 1) การสราง “วัฒนธรรม” ใหมใน
องคกร  2) การสรางระบบการส่ือสารในแนวนอน  3) การแสดงความชัดเจนในการกําหนดนโยบายของ
ผูบริหารระดับสูง 4) การแกทัศนคติเชิงลบของบุคลากรตอระบบและ 5) การประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือแลกเปล่ียนขาวสารและสรางการแขงขันระหวางหนวยงานยอย 

 สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมมีอิทธิผลโดยตรงตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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 จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนท่ีสอดคลองกับขอมูลตามแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนความสัมพันธ
เชิงตรรกะขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนที่มีอิทธิพลตอกัน   ดังแสดงแผนภูมิที ่ 39                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  39  แสดงรูปสมมุต ิ(proposing model) ของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา                            
                  ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ 
                  เกี่ยวของ  
 
 
 
 
 

การนํานโยบาย
สูการปฏิบัต ิ     

(factor1) 

 

 

บริหารจัดการ     
(factor2) 

การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 
(factor5) 

 

การมีสวนรวม 

(factor6) 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (factor4) 

คุณภาพ 

ของผูเรียน 

 (factor3) 
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 จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่มีอิทธิพลตอกัน  ซึ่งไดจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข อง               
ผลจากการศึกษาพบวา  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธกันเชิงตรรกะทั้ง  6  องคประกอบ  โดยที่การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
การบริหารจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาบุคลากรและการมีสวนรวม  มีความสัมพันธ
โดยตรงตอคุณภาพของผูเรียนและการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  การบริหารจัดการ   การมีสวนรวมมี
ความสัมพันธโดยออมตอคุณภาพของผูเรียนโดยสงผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร   
 

    3.2 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 ผูวิจัยไดนําองคประกอบทั้ง  6 องคประกอบ  มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
LISREL 8.72 ใชเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) ซึ่งพิจารณาคาสถิติวัด
ความสอดคลอง  ความกลมกลืนของรูปแบบดังนี้ 

1. คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 ) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ  โดยถา
คาสถิติไค-สแควรสูง  แสดงวา  รูปแบบไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  แตถาคาสถิติ             
ไค-สแควรต่ํา  แสดงวา  รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 2. ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of fit  Index : GFI)  โดยคา GFI  มีคา
ระหวาง 0 - 1  รูปแบบที่มีความสอดคลอง GFI  ควรมีคาใกล 1 

 3. ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (Adjusted  Goodness of  fit  Index : 

AGFI)  โดยคา AGFI  มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบที่มีความสอดคลอง AGFI ควรมีคาใกล 1 

 4. ดัชนีความสัมพันธ  (Relative Fit  Index : RFI) โดยคา RFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบ
ที่มีความสอดคลอง RFI ควรมีคาใกล 1 
 5. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Root Mean Squared  Residual : 

RMR) โดยคา RMR  ยิ่งเขาใกล  0  แสดงวารูปแบบมีความสอดคลอง 
 6. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม (Root Mean Squared  

Error  of  Approximation : RMSEA)  โดยคา  RMSEA  มีคาระหวาง  0 -1.00  รูปแบบท่ีมีความ
สอดคลอง  RMSEA  ควรมีคาใกล  0 

 ผลการการวิเคราะหรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยขอเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับดังนี้ 
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ตารางที ่ 23  คาสถิตติรวจสอบความสอดคลอง  ความกลมกลืน  ความตรงของรูปแบบและ                            
                 ขอมูลเชิงประจักษ 
 

คาสถิติ 
คาสถิติ       

ของรูปแบบ 
เกณฑความสอดคลอง ความกลมกลืนความตรง

ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ 

ไค-สแควร  Chi-Square : 2  
9.24 

(P = 0.0098) 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา  
รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ดัชนีความกลมกลืน   
Goodness of fit  Index=GFI 

0.99 
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Adjusted Goodness of fit  

Index=AGFI 
0.95 

มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Relative Fit Index : RFI 0.98 
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Root Mean Squared 

Residual : RMR 
0.35 

มีคาใกล 0 รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล     
เชิงประจักษ 

Root Mean Squared Error 

of Approximation : RMSEA 
0.078 

มีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00  รูปแบบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 
 จากตารางที่  23  เมื่อพิจารณาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรง
ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 ) มีคา 9.24                

(P = 0.0098)  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ดี
แลว (AGFI) มีคา 0.95 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.98 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ
สวนที่เหลือ (RMR) มีคา 0.35 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม 
(RMSEA) มีคา 0.078 ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑความสอดคลอง  
ความกลมกลืนของรูปแบบลักษณะน้ีแสดงวา นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีความสอดคลอง  ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมีรูปแบบดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                        

             

 

 

 

 จากแผนภูมิที่  40  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยไดพิจารณาความสัมพันธจากสมการ
โครงสรางเชิงเสนตามลําดับ  ผลการพิจารณาพบวา 
 

 

 

 

 

                                                       Chi-Square = 9.24  , df= 2,  p-value=0.00984,  RMSEA= 0.078 

แผนภูมิที ่ 40   รูปแบบแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดาน 

                    การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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สมการโครงสรางที่  1 
 

factor1 = 0.52*factor4 + 0.73*factor5 + 0.48*factor6 

                  (0.065)           (0.063)          (0.071)                                     

                    8.06             11.58              6.79                                      

Errorvar.= 22.02, R2 = 0.65 

              (34.39)            

               3.38 
 

จากสมการโครงสรางที่ 1 อธิบายไดวา  
  

 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
(factor1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.52 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 8.06 คาความ
คาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.065  และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.65 แสดงวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทํานายการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ไดรอยละ 65 

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (factor5)  มีอิทธิพลทางตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
(factor1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.73 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 11.58 คาความ
คาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.063 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.65 แสดงวา  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสามารถทํานายการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ไดรอยละ 65 

 3) การมีสวนรวม (factor6) มีอิทธิพลทางตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ (factor1) 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.48  คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 6.79 คาความคาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.071 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.65 แสดงวา  การมีสวนรวม 
สามารถทํานายการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ไดรอยละ  65 

 

สมการโครงสรางที่ 2 

  

factor2 = 0.0*factor4 + 0.48*factor5 + 0.70*factor6, 

                                      (0.039)        (0.050)                                     

                                       12.32          14.10                                     

Errorvar.= 11.36, R2 = 0.60 

              (0.65)            

              17.93   
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จากสมการโครงสรางที่ 2 อธิบายไดวา        
 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (factor5) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารจัดการ (factor2) 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.48 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 12.32 คาความคาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.039 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.60 แสดงวา การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสามารถทํานายการบริหารจัดการ  ไดรอยละ 60 

 2) การมีสวนรวม (factor6) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารจัดการ (factor2) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ เสนทาง (P) เทากับ 0.70 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 14.10 คาความคาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.050 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.60 แสดงวา การมีสวนรวม 
สามารถทํานายการบริหารจัดการ  ไดรอยละ 60 
 

 

สมการโครงสรางที่ 3 

  

factor3 = 0.22*factor4 + 0.67*factor5 + 0.11*factor6,  

                 (0.042)            (0.043)           (0.046)                                    

                   5.34              15.54              2.42                            

Errorvar.= 9.36, R2 = 0.63 

               (2.64)            

                7.32 
 

จากสมการโครงสรางที่ 3  อธิบายไดวา                          
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (factor4) มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพผูเรียน (factor3) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.22 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 5.34  คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(S.E.) เทากับ 0.042 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.63 แสดงวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถทํานายคุณภาพผูเรียน  ไดรอยละ 63 

 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (factor5) มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพผูเรียน (factor 3) 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.67 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 15.54 คาความคาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.043 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.63 แสดงวา การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสามารถทํานายคุณภาพผูเรียน  ไดรอยละ  63 

 3) การมีสวนรวม (factor6) มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพผูเรียน (factor3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสนทาง (P) เทากับ 0.11 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 2.42 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 
0.046  และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.63 แสดงวา การมีสวนรวม สามารถทํานายคุณภาพ
ผูเรียน ไดรอยละ 63 
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 3.3 การนําเสนอรูปแบบความสัมพันธนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 

ผูวิจัยไดวิเคราะห  สังเคราะหประมวลขอคนพบองคประกอบ  6  องคประกอบ  จากตอนที่ 2  
ผนวกกับการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนจากตอนที่  3 สามารถสรุปรูปแบบของ
องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนซึ่ง
นําเสนอเฉพาะรูปแบบความสัมพันธของขอคนพบ  ดังแผนภูมิที่  40  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  41   รูปแบบความสัมพันธนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 

 

จากแผนภูมิที่  41  สรุปไดวา  ขอคนพบการวิจัยคือรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ประกอบดวย  6  องคประกอบโดยสรุปไดดังนี้ 

 

การนํานโยบาย
สูการปฏิบัต ิ    

(factor1) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(factor4) 

 

การมีสวนรวม 

(factor6) 

 

คุณภาพ       
ของผูเรียน 

 (factor3) 
 

การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  

(factor5) 
 

บริหารจัดการ 
(factor2) 
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 1. องคประกอบทั้ง  6 องคประกอบคือ  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  การบริหารจัดการ  คุณภาพ
ของผูเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวมมีความสัมพันธกัน 

 2. องคประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงประกอบดวย 1) การบริหารจัดการ  คุณภาพผูเรียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวมมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารจัดการ 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพของผูเรียนและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  4) เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอการมีสวนรวมและ 5) การมีสวนรวมมี
อิทธิพลทางตรงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. องคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางออม ประกอบดวย 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
มีสวนรวมมีอิทธิพลทางออมกับการนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยสงผานการบริหารจัดการ  2) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการมีสวนรวมมีสวนรวมมีอิทธิพลทางออมกับการบริหารจัดการโดยสงผานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร   

  

 ตอนท่ี  4  การยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน   

 การวิเคราะหขอมูลจากการยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยไดนํารางองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะห  สังเคราะห  ประมวลขอ
คนพบองคประกอบท้ัง  6  องคประกอบ จากตอนที่ 2  ผนวกกับผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ
องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ตอนที่ 3  

ขอ 3.2 มาตรวจสอบและเพ่ิมความนาเชื่อถือของรูปแบบท่ีเหมาะสมดวยวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปน
ผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  4  คน  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิใน 
วงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน             
4  คนและผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 3 คน  พิจารณาความเหมาะสม (propriety standards)  ความเปนไปได (feasibility 

standards) ความเปนประโยชน (utility  standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy  

standards)  ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล  มีรายละเอียดดังตารางที่  24 
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ตารางที่  24  คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรูปแบบนโยบายและ    
       การปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม 
ความเปน 

ไปได 
ความถูกตอง 

มีความเปน
ประโยชน 

f % f % f % f % 

1. การนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 11 100 11 100 11 100 11 100 

2. การบริหารจัดการ 11 100 11 100 11 100 11 100 

3. คุณภาพของผูเรียน 11 100 11 100 11 100 11 100 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 100 11 100 11 100 11 100 

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 11 100 11 100 11 100 11 100 

6.การมีสวนรวม 11 100 11 100 11 100 11 100 

รวมเฉลี่ย 11 100 11 100 11 100 11 100 
 

 จากตารางที่ 24  พบวา  ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอของรูปแบบนโยบายและ
การปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนวามีความเหมาะสม (propriety 

standards)  จํานวน 11 คน มีความเปนไปได (feasibility standards)  จํานวน 11 คน มีความถูกตอง 
(accuracy standards)  จํานวน  11  คน และมีความเปนประโยชน (utility standards) จํานวน 11 คน  
คิดเปนรอยละ  100  สรุปไดวา  การยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  โดยผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน  มีความคิดเห็นวารูปแบบ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน มีความเหมาะสม  
มีความเปนไปได  มีความถูกตองและมีความเปนประโยชน   
 

 3.2 ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
               ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  มีความคิดเห็นสอดคลองกันวารูปแบบนโยบายและการ
ปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีความเหมาะสม  มีความเปนไปได   
มีความถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนได  ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด
ตามกรอบการวิจัย  โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นวา  แตละองคประกอบมี
ความเหมาะสมมากเพราะเปนองคประกอบท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตางๆ  ภายในโรงเรียนและ
สามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ีองคประกอบทุกองคประกอบ
เหมาะสมในการผลักดันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศใหมีการพัฒนาเขาสูประชาคมอาเซียน  
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เนื่องจากมีความครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกดาน  ตั้งแตจัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน  มีการพัฒนาผูบริหารและการบริหารจัดการในโรงเรียนอยาง
เปนระบบเพ่ือการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  มีการพัฒนาครู
ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและมีการพัฒนา
นักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีความเปนไปไดมากเพราะตัวแปรในแตละ
องคประกอบเขียนนําเสนอเปนรูปธรรมงายตอการนําสูการปฏิบัติและองคประกอบทุกองคประกอบ
จะมาจากพ้ืนฐานการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาอยูแลว  จึงมีความเปนไปไดมากที่จะนํา
องคประกอบเหลานี้มาใชแตจะมีเพียงบางประเด็นที่เกี่ยวของกับการประสานงานความรวมมือกับ
องคกรภายนอกประเทศ  อาจจะตองมีการประสานงานผานหนวยงานกลางหรือตนสังกัดเพ่ือทําให
เกิดความเปนไปไดมากที่สุด นอกจากน้ันองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับ “คน” ควรมาเปนลําดับหนึ่ง
เพราะ “คน” เปนปจจัยหลักในการพัฒนาในทุกๆ ดานแลวจึงมาพัฒนาระบบใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของปจเจกบุคคลผานกระบวนการ/เคร่ืองมือตางๆ  ที่ผานเขามา  ดังนั้นการพัฒนา
นักเรียน  ครแูละผูบริหารจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเพราะจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายที่ชัดเจนรวมถึงกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและการดําเนินงานรวมกันเพ่ือ
ไมใหเกิดความซับซอน รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนมีความถูกตองและมีความเปนประโยชนเพราะตัวแปรทุกตัวแปรในแตละ
องคประกอบเปนตัวแปรที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาอยูแลว  สามารถนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สําเร็จไดแตจะตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  พรอมมีการประเมินผลเปนระยะๆ เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
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บทที่  5 

  
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed  methodology) โดยขั้นตอนแรก
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  
research)  โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 2)  เพ่ือทราบองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน และ 3) เพ่ือทราบรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  การดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้   
 ขั้นที่ 1  วิเคราะหหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ
ที่เก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติและวิเคราะหนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน แลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content  Analysis) เปนองค
ความรูเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก
อาเซียน  9  ประเทศ  

 ขั้นที่ 2  การสรางเครื่องมือวิจัย  สําหรับขั้นตอนน้ีไดศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเนื้อหาในขั้นที่ 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนําขอสรุป
ที่ไดมาวิเคราะห (Content  Analysis)  เพ่ือใหไดตัวแปรท่ีตองการแลวจึงนําผลที่ไดไปพัฒนาเปนแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured  interview) และนําขอสรุปที่ไดจากวิเคราะหเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของจากขั้นที่ 1 และขอสรุปจากการสัมภาษณมาสรางเปนแบบสอบถาม (questionnaires) 

แลวนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน วิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ IOC (Index 

of  Item Objective Congruence) แลวพิจารณาเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.05 ขึ้นไป  
ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาไดขอคําถาม  จํานวน 149 ขอ  หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้  จํานวน 10 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลจํานวน  30  คน  
แลวรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามดวยการ
คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α- coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .995  
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  ขั้นที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ  โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 228 โรงเรียน  ผูให
ขอมูลประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือครู
ที่ปฏิบัติหนาที่แทนและประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  228  โรงเรียน จํานวนผูให
ขอมูลท้ังสิ้น  684  คน ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 202  โรงเรียน ผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น  606  คน 
คิดเปนรอยละ 88.60 รวบรวมขอมูลแลววิเคราะหโดยใชสถิติ  คาความถี่ (frequency : f) คารอยละ 
(percentage : %) คามัชฌิมเลขคณิต (mean : ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)  
การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : EFA)  เพ่ือใหไดองคประกอบนโยบาย
และการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   

           ขั้นที่ 4  การพัฒนารูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  นํารางองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  วิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุซึ่งวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมลิสเรล (Paths Analysis with LISREL: PAL) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
โดยศึกษาจากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือศึกษาดูความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษ
และโมเดลที่ไดจากการศึกษาของผูวิจัยไดรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  
 ขั้นที่ 5  ยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสม  ผูวิจัยนํารางรูปแบบนโยบายและ
การปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ที่ไดจากการพัฒนาในขั้นที่ 4  มา
ตรวจสอบและเพ่ิมความเช่ือถือ  โดยนํารางรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มายืนยันดวยวิธีสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 
11 คน  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  4  คน  ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปน
ผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 4 คนและผูอํานวยการโรงเรียนใน
โรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  3  คน  โดย
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นความถูกตอง  ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการ
นําไปใชประโยชน  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหได รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติที่
เหมาะสมตอไปโดยใชสถิติคาความถี่ (frequency : f)  คารอยละ (percentage :%) 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่ (frequency : f) คารอยละ (percentage 
: %) คามัชฌิมเลขคณิต (mean : ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) การวิเคราะห
ปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : EFA) การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ
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นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ดวยสถิติวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ  ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล (Paths Analysis with LISREL: PAL) 

และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  
ไดขอคนพบสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน   

9  ประเทศ  สรุปไดทั้งหมด 17 นโยบาย  ดังนี้ 1) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง (Education  for  All) 
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย  4) การพัฒนาหลักสูตร  5) สงเสริมกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6) พัฒนาทักษะความชํานาญของแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม  

7) สรางความเสมอภาคทางการศึกษา 8) ลดอัตราการไมรูหนังสือของประชากร 9) สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต (life-long learning)  10) สรางทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ 11) สรางทักษะ
ความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร 12) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research & Development–R&D) 

13) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 14) ลดขนาดชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 15) สงเสริม
การศึกษาทางไกล 16) กระจายอํานาจการจัดการศึกษา 17) สงเสริมใหครูผูสอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะและมีการใหทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 

            2. องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ประกอบดวย  6 องคประกอบ  เรียงตามลําดับน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากมากไปหานอยคือ  
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ การบริหารจัดการ  คุณภาพของผูเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวม  ดังนั้นองคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  จึงเปนพหุองคประกอบตามสมมุติฐานการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 องคประกอบท่ี 1 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ  
14  ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .563-.694  มีคาความแปรปรวน 
76.070  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 51.054  เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปน
อันดับที่ 1 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  ดังนี้ 1) กําหนด
ปรัชญาของโรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  2) จัดทํา
แผนงาน/โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว   3) สื่อสาร
ใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของรับรูเปาหมาย ใหความรู สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 4) จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt 

chart)ตามแผนงาน/โครงการและกําหนดเวลาในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคการจัดการศึกษา



325 
 

 
 

เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไวชัดเจน 5) ชี้แจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน                 

6) แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน 7) กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 8) วางแผน
งานรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูประชาคมอาเซียน 9) จัดประชุม 
สัมมนา อบรม ชี้แจง สรางความรู  ความเขาใจ เผยแพรขอมูลขาวสารและสรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 

10) ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือกําหนดเปาหมายท่ีทาทายผลักดันใหเกิดการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 11) ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวม
ระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 12) สรางความตระหนักและเตรียมความ
พรอมของครู  นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาสูประคมอาเซียน 13) พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  14) จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 2.2  องคประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 9 ตัวแปร
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .544-.709  มีคาความแปรปรวนเทากับ  
5.321 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  3.571 เปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 2 

และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1) นโยบายนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  2) นโยบาย
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) นโยบายสงเสริมการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  มั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 4) นโยบาย
พัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมีความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพสู
สากล 5) นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนทั้งในและนอกหองเรียน 6) นโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 7) มีการติดตอสื่อสาร  มอบหมายงานและติดตามการดําเนินงานทาง
อินเตอรเน็ต 8) นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพ่ือยกระดับสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 9) นโยบาย
ใหนักเรียนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาเทาเทียมกันอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  2.3  องคประกอบท่ี 3 คุณภาพของผูเรียน  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 8  ตัวแปร
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .584-.719 มีคาความแปรปรวนเทากับ 4.214  

และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.828 เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3 และ
จัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  ดังนี้ 1) พัฒนานักเรียนใหมี
ความสามารถในการจัดการกับปญหา  สามารถควบคุมตนเองและแกปญหาอยางสันติวิธี 2) พัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถในการทํางานและทํางานเปนทีมไดมีภาวะผูนําและเห็น คุณคาของการเปน
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มนุษยเทาเทียมกัน 3) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนและมีความสามารถใน
การแกปญหาอยางสันติวิธี  4) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีเหตุผล  มีวิธีคิด
อยางถูกตอง  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 5) พัฒนาครูใหใชสื่อ ICT เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู  6) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูอยางสรางสรรค 7) พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 8) พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียน 

 2.4 องคประกอบที่  4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 7 ตัวแปร
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .552-.697  มีคาความแปรปรวนเทากับ 
2.995  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  2.010  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 4 

และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้  1) นโยบายสงเสริมใหครู
สามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 2) นโยบายสงเสริมครู
และนักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของตนเองทั้งในระบบออนไลน  (online) และออฟไลน (offline) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
หลากหลายเชน การจัดงาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตางๆ 4) สรรหา/ผลิตเทคโนโลยี
และอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 5) นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการเร่ือง ICT ในหลักสูตร
สถานศึกษา 6) จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู โดยจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก 
ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 7) ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินงานพัฒนาสูประชาคมอาเซียนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชนและชุมชน                  

 2.5  องคประกอบท่ี  5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 
7  ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .552-.636 มีคาความแปรปรวน  
เทากับ  2.337 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.568  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปน
อันดับที่ 5  และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1) พัฒนาครูให
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  2) พัฒนา
ผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลงานวิจัยของครู 3) พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายประเทศสมาชิกอาเซียน   4) พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะ
การนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ  5) พัฒนาครูใหสามารถใช
เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย โดยเนนกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
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อาเซียน 6) พัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน 7) พัฒนาครู
และนักเรียนใหสามารถเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

 2.6  องคประกอบที่ 6 การมีสวนรวม  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 6  ตัวแปร            
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง .561-.725 มีคาความแปรปรวนเทากับ  
2.076  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.393 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 6 

และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้  1) นโยบายจัดทําแผน
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน 2) นโยบายปฏิรูปการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา3) นโยบาย
กําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการศึกษาและบริการอ่ืนๆ  ในประชาคม
อาเซียน 4) นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพ่ือการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 5) นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนและ 6) นโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

ผลจากการวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  ตัวแปรตนมี  5 องคประกอบ
คือ  การบริหารจัดการ  คุณภาพของผูเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมี
สวนรวม  สวนตัวแปรตามคือ  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา 1) การ
บริหารจัดการ  คุณภาพผูเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวมมี
อิทธิพลทางตรงตอการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวมมีสวน
รวมมีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารจัดการ  3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอ
คุณภาพของผูเรียนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  4) เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอการมี
สวนรวมและ 5) การมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนองคประกอบที่มีอิทธิพล
ทางออม ประกอบดวย 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวมมีอิทธิพลทางออมกับการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติโดยสงผานการบริหารจัดการ  2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีสวนรวมมีอิทธิพล
ทางออมกับการบริหารจัดการโดยสงผานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 นอกจากน้ันวิเคราะหความสอดคลอง  ความกลมกลืน  ความตรงระหวางโมเดลกับขอมูลเชิง
ประจักษ  พบวา คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 ) มีคา 9.24 (P = 0.0098) แสดงใหเห็นแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายถึง รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  นอกจากน้ันยัง
สามารถพิจารณาจากคาดัชนีวัดความสอดคลองอ่ืนๆ ไดอีกคือ  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)              
มีคา 0.99  ซึ่งมีคาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  คาดัชนีวัดระดับ
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ความกลมกลืนที่ดีแลว (AGFI)  มีคา 0.95  ซึ่งมีคาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ   คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.98  ซึ่งมีคาใกล 1 แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่เหลือ (RMR) มีคา 0.35  ซึ่งมีคาใกล  0 

แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคา
ความผิดพลาดที่เหมาะสม (RMSEA)  มีคา 0.078  ซึ่งมีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00  แสดงวารูปแบบมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑ
ความสอดคลอง  ความกลมกลืนของรูปแบบลักษณะนี้แสดงวา  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติ
ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมีความสอดคลอง  มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษในระดับดี 
 4. รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   
ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบดังน้ี  

จากผลการวิเคราะหรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนเปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน  ประกอบดวย  6 องคประกอบ เรียงลําดับ
ตามคาน้ําหนักองคประกอบดังนี้ 1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ 3) คุณภาพของ
ผูเรียน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ  5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 6) การมีสวนรวม    

  5. การยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน   
 จากการยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  โดยผูวิจัยไดนํารูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนไปตรวจยืนยัน (verification) โดยใชวิธีสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน  11  คน  
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  4 คน  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปน
ผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจํานวน  4  คน และผูอํานวยการโรงเรียน
ในโรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  จํานวน 3 คน พบวา เชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คน มีความเห็นวา  รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ประกอบดวยองคประกอบจํานวน  6  องคประกอบคือ 1) การนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ 3) คุณภาพของผูเรียน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และ 6) การมีสวนรวม  เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม  มีความเปนไปได  มีความถูกตองครอบคลุม
สอดคลองกับทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดตามกรอบการวิจัย  สามารถนํานโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไปใชเปนประโยชนได  
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การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยครั้งนี้  สามารถนํามาอภิปรายผลโดยแยกออกเปน  3 ประเด็นดังนี้  นโยบายดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  องคประกอบนโยบาย
และการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและรูปแบบนโยบายและการ
ปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
            1. นโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก
อาเซียน  จากขอคนพบเก่ียวกับนโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน  9 ประเทศ  สรุปนโยบายไดทั้งหมด  17  นโยบาย  ดังนี้ 1) ขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหทั่วถึง (Education  for  All)  2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย    
4) การพัฒนาหลักสูตร  5) สงเสริมกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6) พัฒนาทักษะความชํานาญ
ของแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม 7) สรางความเสมอภาคทางการศึกษา 8) ลดอัตราการไมรู
หนังสือของประชากร 9) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) 10) สรางทักษะความ
เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ 11) สรางทักษะความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร 12) สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development–R&D) 13) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 14) ลดขนาดชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 15)  สงเสริมการศึกษาทางไกล 16) กระจายอํานาจการจัด
การศึกษา 17)  สงเสริมใหครูผูสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะและมีการให
ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนในทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนไมมีนโยบายการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดยตรง  แตทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหความสําคัญกับนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา  โดยนโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศอาเซียนมีลักษณะที่สอดคลองไปในทํานอง
เดียวกันและในลักษณะท่ีสอดคลองกับแนวโนมทางการแขงขันในระดับสากลในศตวรรษที่ 21  ดวย
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู  ซึ่งแนวนโยบายการพัฒนาการศึกษาสูอาเซียนนั้น  ทุกประเทศใหความสําคัญ
กับนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง (Education  for  All) การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูระดับสากลและมีสามารถในการแขงขันกับนานาชาติได  ซึ่งในหลายๆ ประเทศไดกําหนดเปน
เปาหมายหลักไวอยางชัดเจนเชน  ประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย  สิงคโปร  บรูไน  เวียดนาม  ลาวและ
กัมพูชา  ยกเวนประเทศพมาที่มุงที่ความทัดเทียมทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน  ทวาโดยนัยแลวก็
หมายถึงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูระดับสากลเชนกัน  ทุกประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการสงเสริมกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากน้ันเกือบทุกประเทศให
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะความชํานาญของแรงงานสูตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมยกเวนประเทศ
อินโดนีเซีย  ประเทศที่เนนนโยบายสรางความเสมอภาคทางการศึกษาไดแก ประเทศอินโดนีเซีย  
มาเลเซีย  ฟลิปปนส  บรูไน  เวียดนาม  ลาวและกัมพูชา  ประเทศที่ระบุนโยบายลดอัตราการไมรู
หนังสือของประชากรอยางชัดเจนไดแก  ประเทศอินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  เวียดนาม  ลาวและพมา  มีบาง
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ประเทศเนนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) ซึ่งไดแก ประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส 
บรูไนและกัมพูชา  เนนการสรางทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษไดแก ประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย  
บรูไนและเวียดนาม  ในบางประเทศยังเนนการสรางทักษะความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตรซึ่งไดแก 
ประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซียและประเทศลาวและสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research & Development–

R&D)  ไดแก  ประเทศฟลิปปนส  สิงคโปรและบรูไน  ประเทศท่ีมีนโยบายพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ไดแก  ประเทศเวียดนามและประเทศลาว  ประเทศสิงคโปรมีนโยบายลดขนาดชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  นอกจากนั้นประเทศอินโดนีเซียยังมีนโยบายสงเสริมการศึกษาทางไกลอีก
ดวย  ประเทศพมาเนนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูสถานศึกษาและทองถิ่นและประเทศ
มาเลเซียยังสงเสริมใหครูผูสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพใหกาวหนาและมีการใหทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  
จตุพร  ยงศร  ที่ไดศึกษาวิจัยนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน  
โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช เบอรเรเดย  ผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียด
ดังนี้ 1) จากการศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบวา  มี
จุดรวมคลายคลึงกัน 3 ประการคือ (1) การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง (2) การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และ (3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 2) จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ในประชาคมอาเซียนพบวา การเมืองการปกครอง  สภาพทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม จํานวน
ประชากรและสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียนสงผลใหนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีความแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ทีไ่ดศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน   ผลการศึกษาวิจัยพบวา แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียนนั้นมีแนวโนมของการดําเนินแนวทาง  2  ประการ  คือ  การขยายการศึกษา
ใหทั่วถึงและการยกระดับคุณภาพของการศึกษา  ดวยน้ําหนักและสมดุลที่แตกตางกันไป  ซึ่งการยกระดับ
คุณภาพของการศึกษานั้น  จุดรวมของสมาชิกอาเซียนแบงออกได  5  ประการ 1) มุงสูสังคมฐานความรู                 
2) เปาหมายการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูระดับสากล 3) การตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น  4)  การศึกษาเปนแนวทางไปในการยกระดับศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยอยางรอบดานและสําหรับ
ยุทธศาสตรดานแนวทางที่เปนจุดเดนรวม  เปนที่นาสังเกตวาทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีจุดรวมในแนว
ทางการดําเนินการ  5  ประการตอไปนี้  โดยสวนใหญเปนไปในแนวทางท่ีสอดรับกัน 1) Education for All           

2) Community-Based  Education 3) e-Education/ ICT  4)  การศึกษาเอกชนในการกํากับควบคุมของรัฐ
และ 5)  การศึกษานานาชาติและนอกจากนั้นทุกประเทศยังใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีความพรอมที่จะ
เปนสมาชิกของอาเซียน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ปรีชา  หมั่นคง  ไดศึกษาวิจัยการศึกษา
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วิเคราะหหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลายของแตละประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน  ผลการวิจัยพบวา ระดับประถมศึกษา ประเทศบรูไน  
ดารุส  ซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศลาว  ประเทศฟลิปปนส  ประเทศสิงคโปร  
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม มีการศึกษาเก่ียวกับอาเซียนในวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร มีตัวชี้วัดที่
แนนอน ยกเวนในวิชาภูมิศาสตรของประเทศบรูไน  ดารุส  ซาลาม ไมระบุตัวชี้วัดในเนื้อหา โดยประเทศ
ลาวมีเรียนในวิชาภาษาและวรรณคดี  ประเทศเวียดนามไดสอนแบบบูรณาการเขากันทุกวิชา ประเทศ
ไทยใชคําวา “สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม” สําหรับขอแตกตางคือประเทศสิงคโปรมีการเรียน
การสอนกฎบัตรอาเซียนในระดับประถมศึกษาปที่ 5 และประถมศึกษาปที่ 6  สวนประเทศอ่ืนยังไมมีเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ประเทศบูรไน  ดารุส  ซาลาม  ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
ลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปรและประเทศไทย  มีเรียนหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนใน
วิชาภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  สังคมศึกษา  เศรษฐศาสตร  วรรณคดีภาษาอังกฤษและศิลปศึกษา มี
ตัวชี้วัดที่แนนอน  ยกเวน ประเทศบรูไน  ดารุส  ซาลาม  ในวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไมมีตัวชี้วัด
และประเทศอินโดนีเซียเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร   ประเทศสิงคโปรเรียนวรรณคดีภาษาอังกฤษและ
ศิลปศึกษา  มีตัวชี้วัดที่แนนอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศลาว  ประเทศมาเลเซียและประเทศฟลิปปนส  ประเทศสิงคโปรมีเรียนหลักสูตรเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับอาเซียน ในวิชาประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จริยศึกษามีตัวชี้วัดที่แนนอน  
ยกเวนประเทศสิงคโปร  สําหรับหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนในระดับนี้มี 2 ระดับคือ ระดับ
มัธยมศึกษาหรือ ม.6  ในวิชาประวัติศาสตร  วิชาสังคมศึกษา  วิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษมีตัวชี้วัดที่
แนนอนและระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (“A”Level) ในวิชาสังคมศึกษาสําหรับวิชาประวัติศาสตรศึกษา 
นอกจากน้ียังมีวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษมีตัวชี้วัดที่แนนอน 
 2. องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ผลการวิจัยพบวา  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  มีองคประกอบท่ีสําคัญ  6 องคประกอบ เรียงลําดับตามคาน้ําหนักขององคประกอบ
ดังนี้ 1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ 3) คุณภาพของผูเรียน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 6) การมีสวนรวม  ซึ่งองคประกอบดังกลาวสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัย  ทั้งนี้เพราะกระแสโลกาภิวัตนสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีเจริญรุดหนาไมหยุดยั้ง  เกิดเครือขายเชื่อมโยงถึงกันในพริบตาทั้งดานขอมูล
ขาวสารและความรูดวยกลไกคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในชวงทศวรรษท่ีผานมาสงผลใหหลายประเทศทั่วโลกตองเผชิญกับความหลากหลายท้ังดานสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตเปนอยางมาก  ทําใหหลายประเทศตองเรงเตรียมความพรอมโดย
การสรางกลไกและพัฒนาคนใหมีศักยภาพสูงขึ้นใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลง
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ที่เกิดขึ้นเพ่ือใหประเทศชาติกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงและเทาเทียม   สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่กลาววา  ประเทศไทยซ่ึงเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียนไดตระหนักถึง
บทบาทและภารกิจสําคัญในการเสริมสรางความรวมมือกับอาเซียนเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน
ในเวทีโลกโดยเฉพาะการใชกลไกความรวมมือดานการศึกษานําพาอาเซียนสูการเปนประชาคมท่ีมีความ
มั่นคง  ในสวนของความรวมมือดานการศึกษาของประชาคมอาเซียนนั้นไดมีการลงนามในปฏิญญา
ชะอํา-หัวหิน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและผูนําของประเทศตางๆ ในอาเซียน ประกอบดวยความ
รวมมือใน 3 เสาหลักคือประชาคมดานการเมืองและความมั่นคงโดยใชการศึกษาเปนตัวนํา   ประชาคม
ดานเศรษฐกิจทุกประเทศจะตองพัฒนาความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกและประชาคมดานสังคม
และวัฒนธรรมใหถือวาความงดงามมาจากความแตกตางและหลากหลายวัฒนธรรมในแตละพ้ืนที่ไม
จําเปนตองเหมือนกันแตในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นจะชวยสรางความรวมมือในลักษณะสังคมเอ้ือ
อาทร  โดยมีเปาหมายรวมกันคือทั้ง 3 เสาหลัก  สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือใหสามารถกาวไปสู
ความสําเร็จของการเปนประชาคมอาเซียนไดภายในป  2558  จากปฏิญญาดังกลาวสงผลใหทุกภาค
สวนตองเรงแสวงหาความรวมมือเพ่ือเดินหนาขับเคลื่อนเตรียมพรอมเด็กไทยกาวสูประชาคมอาเซียน
ตามเปาหมาย  โดยเฉพาะใหกลไกการศึกษาเปนตัวนําสําคัญในการขับเคลื่อนใหสามารถกาวไปไดอยาง
มีทิศทางผสานประโยชนรวมกันองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการจึงตองเรงเครื่องกาวเดินอยางไมหยุดนิ่ง    
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้  องคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  ครอบคลุม  สอดคลองกับทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดที่จะพัฒนาประเทศสูประชาคม
อาเซียน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  เปนองคประกอบท่ีสําคัญอันดับที่ 1 เมื่อพิจารณารายขอ
คําถามของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 1) กําหนดปรัชญาของโรงเรียนมีความ
ชัดเจนสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 2) จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  3) สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวน
เกี่ยวของรับรูเปาหมาย ใหความรู สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 4) จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart)ตามแผนงาน/
โครงการและกําหนดเวลาในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนไวชัดเจน 5) ชี้แจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 6) แตงตั้ง
คณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 7) 
กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ 
เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  8) วางแผนงานรวมกันระหวาง
ผูบริหาร ครูและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูประชาคมอาเซียน 9) จัดประชุม สัมมนา อบรม 
ชี้แจง สรางความรู  ความเขาใจ เผยแพรขอมูลขาวสารและสรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 10) ใชขอมูล
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สารสนเทศผลการดําเนินงานที่ผานมาเพ่ือกําหนดเปาหมายที่ทาทายผลักดันใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 11) ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมระดมความ
คิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 12) สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู  
นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาสูประคมอาเซียน 13) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  14) จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

องคประกอบน้ีประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)  
อยูระหวาง .563-.694  มีคาความแปรปรวน 76.070  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 
51.054  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง  14  ตัวแปร ในองคประกอบท่ี 1  
แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูลนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง  14  ตัวแปร
สามารถจัดอยูในกลุมองคประกอบท่ี 1  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ซึ่งอธิบายไดวา การนํานโยบายไป
ปฏิบัตินับวามีความสําคัญมากในการผลักดันใหนโยบายไดรับการรับรู  เขาใจ  ยอมรับและสรางทัศนคติ
ที่ดีตอผูปฏิบัติตามนโยบาย  ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการทั้งความสามารถของผูบริหาร  ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ  ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ รุงเรือง  สุขารมย ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบายการศึกษา
ไปปฏิบัติ  พบวา  การนํานโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  

ไปปฏิบัติมีปจจัย 6 ประการท่ีจําเปนมากไดแก  ปจจัยดานพัฒนาครู  ความชัดเจนของนโยบาย  ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา  ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ  ความพรอมของทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชน ซึ่งสอดคลอง
กับ  จุไรรัตน  แสงบุญนํา  ที่กลาววา  กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ
จึงมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาเพ่ือใหบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ภายในป 2558  โดยประกาศนโยบายการศึกษาของไทยเพื่อดําเนินการตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษา
ดังนี้  นโยบายที่ 1 การเผยแพรความรู  ขอมูลขาวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือสรางความตระหนัก
และเตรียมความพรอมของครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชน
เพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  ภายในป 2558  นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน   
เชน  ความรูภาษาอังกฤษ  ภาษาเพ่ือนบาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่
สอดคลองกับการปรับตัวและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานทําของ
ประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน  นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสริม
การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน  รวมทั้งเพ่ือใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการ
รวมกันในอาเซียน  การสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน  การ
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลซึ่งชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การสงเสริมและปรับปรุงการศึกษา
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ดานอาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพในข้ันตนและขั้นตอเนื่อง  ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพรอมเพ่ือ
เปดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประกอบดวย  การจัดทํา
ความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา  การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาวิชาชีพสําคัญ
ตางๆ  เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงานและนโยบายที่ 
5 การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน  สําหรับโครงการและ
ภารกิจสําคัญที่องคกรหลักตาง ๆ ภายใตกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการอยูแลวเพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบ  การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยมีเปาหมายเดียวกันคือการพัฒนาศักยภาพประชาชนคนไทยใหเขาสูการสรางประชาคมอาเซียนภายใน
ป 2558 สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ เทพศักดิ์  บุณยรัตนพันธุ ทีท่ําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสราง
ประสิทธิภาพของการกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ  ผลการวิจัย  พบวา ตัวแปร
อิสระทั้ง  4 ตัวแปร  รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมี
นัยสําคัญ  ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ  ความพรอมของทรัพยากร  รองลงมาเปนความซับซอนของ
โครงสรางและการมีสวนรวมของผูรับบริการ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  ไดเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษากับงานอาชีพ  ผลกระทบจากการจัดการศึกษาดานอาชีพ  
พบวา ในสวนนโยบายของรัฐเก่ียวกับการศึกษาดานอาชีพนั้นมีปรากฏชัดเจนในแผนการศึกษาแหงชาติ
และแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งแผนพัฒนาของ
กรมตาง ๆ นอกจากนั้นยังมีมาตรการระบุไวอยางชัดเจนดวยปญหาสําคัญเกี่ยวกับนโยบายไดแก  การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ   ซึ่งเปนผลมาจากตัวผูบริหารเอง  ขอจํากัดในดานทรัพยากร  การขาดความรวมมือจาก
ชุมชนและขาดระบบการติดตามท่ีดี  นอกจากนั้น กลา ทองขาว ไดสํารวจผลงานของนักวิชาการที่ผาน
มาเก่ียวกับปจจัยที่กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ  ซึ่งเปน
ขอเสนอที่นาจะใชไดดีกับนโยบายการศึกษา ปจจัยดังกลาวประกอบดวย  6 ปจจัยคือ 1) ปจจัยดาน
ขอความนโยบาย 2) ปจจัยดานการสนับสนุนจากผูมีอํานาจและกลุมหลากหลาย 3) ปจจัยดานศักยภาพ
และความสามารถขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  4) ปจจัยดานจิตสํานึกของผูปฏิบัติตอนโยบาย               
5) ปจจัยดานผูนําคนสําคัญ  จะเห็นวาปจจัยดานผูนําคนสําคัญจะมีอิทธิพลสูงตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติระยะแรกและระยะสั้นไมเกิน 10 ป  และ 6) ปจจัยดานการกํากับ
ตรวจสอบ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ สําเร็จ  สมมัตถิยะ  ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ผลของการนํานโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา ในปจจัย 5 

ดาน  ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับผลการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม  ปจจัยที่มีความสัมพันธที่สุด
เรียงตามลําดับคือ  ปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น  ปจจัยดานมาตรการควบคุม
ประเมินผลและการกระตุนสงเสริม  ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  ปจจัยดาน
เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายและปจจัยดานลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  
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สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  ที่ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจากนักวิชาการตาง ๆ และสรุปวาปจจัยตาง ๆ  ไดแก แหลงที่มาของนโยบาย  ความชัดเจนของ
นโยบาย  การสนับสนุนนโยบาย   ความซับซอนในการบริหารงาน  สิ่งจูงใจของผูปฏิบัติและการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ ปจจัยตางๆ เหลานี้  จะไดรับ
ผลกระทบจากเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของหลายประการ  เชน  ขอจํากัดทางกฎหมาย  ความจําเปนในการ
พิจารณาตามหลักเหตุผลของระบบราชการและความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  อาจข้ึนอยูกับ
ปจจัยที่มีลักษณะรวมกันหรือปจจัยที่มีลักษณะเฉพาะตามลักษณะของนโยบาย  แผนงานหรือโครงการก็
ได  สอดคลองกับแนวคิดของ รุงเรือง  สุขาภิรมย  กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่
ตอเนื่องจากข้ันตอนของการไปกําหนดนโยบายที่ดําเนินการโดยหนวยงาน  บุคคลหรือกลุมบุคคลในการ
นําทรัพยากรท่ีมีอยูไปบริหารและจัดการเพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของนโยบาย  โดยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายออกเปนรูปของ  กฎ ระเบียบ  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือนําไปปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหสงผลไปยังผูที่ตองการใหไดรับผลประโยชนจากนโยบาย  สอดคลองกับแนวคิด
ของ  สุรนาท  ขมะณะรงค ไดสรุปไววา การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนสวนหนึ่งหรือเปนขั้นตอนหน่ึง
ในกระบวนการนโยบาย ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ๆ ดวยกัน  2  ประเด็น คือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปน
กระบวนการคือมีความตอเนื่องไมหยุดนิ่ง  มีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมไมใชกิจกรรมเกิดขึ้นชั่วคราว
แลวยุติไป  ไมใชกิจกรรมท่ีทําบางไมทําบาง แตตองเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องแตละขั้นตอนมีความสัมพันธ
กันตลอดเวลา 2) การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของ
นโยบาย  สอดคลองกับแนวคิดของ ฮอกวูดและกัน  (Hogwood, B.W. and Gunn)  ที่กลาววา  การ
นํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนสวนหนึ่งหรือเปนขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการนโยบายซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ๆ 
ดวยกัน  2  ประเด็น คือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องไมหยุดนิ่ง  มี
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมไมใชกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนชั่วคราวแลวยุติไป  ไมใชกิจกรรมที่ทําบางไมทําบาง
แตตองเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันตลอดเวลา  2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ
นั้นเปนการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของนโยบาย  สอดคลองกับแนวคิดของ ซูซาน 
แบเร็ตต (Susan  Barrett) และ โคลิน ฟดจ (Colin  Fudge)  ไดจําแนกแนวทางศึกษาการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ  ออกเปนสามลักษณะคือ 1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องของการผลักดันนโยบายให
บรรลุผล (Implementation as putting policy into effect) 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเร่ือง
ของกระบวนการเจรจาตอรอง (Implementation as a negotiating process)  3) การนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนเรื่องของการปฏิบัติและการตอบสนอง (Action and respons) ทั้งสามลักษณะนั้นจะมี
เงื่อนไขสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยภาพรวม  ไดแก  ความชัดเจนของ
เปาหมายนโยบาย  ทรัพยากร  การควบคุมและระเบียบการปฏิบัติ  การติดตอสื่อสาร  การประสาน
ผลประโยชน  ลักษณะความสัมพันธระหวางหนวยงานลักษณะเฉพาะภายใจแตละหนวยงาน  กลุม
ผลประโยชนอ่ืนๆ และบุคคลระดับปฏิบัติไมสําเร็จเปนพฤติกรรมที่ตั้งใจจะปฏิบัติตามนโยบายทุกวิถีทางแต
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ปฏิบัติลมเหลว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมเขาใจจุดประสงคของนโยบายหรือเพราะการปฏิบัติงานบกพรอง
แบบตั้งใจจะไมทําตามนโยบายและไมทําตามหรือหลีกเลี่ยงได (Unintentional)  สอดคลองกับ
แนวคิดของ  ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนภาระหนาที่หลักที่สําคัญ
ยิ่งประการหนึ่งของขาราชการประจํา  ซึ่งมีความยากในการปฏิบัติมากกวางานประจําและจําเปนตองใช
ความคิดสรางสรรคของขาราชการเอง  กลาวคือเม่ือฝายการเมืองไดกําหนดนโยบายมาแลว  หนาที่ของ
ขาราชการประจําคือ  การนํานโยบายที่ฝายการเมืองกําหนดไปปฏิบัติใหบรรลุผลดวยการแปลงนโยบาย  
ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมในรูปของแผนงาน/โครงการแลวนํานโยบายที่แปลงเปน
รูปธรรมแลวไปปฏิบัติใหบรรลุผลและสอดคลองกับแนวคิด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ลลิตา  
สีดอกไม  ไดศึกษาวิจัยบทบาทและผลของความรวมมือทางดานการศึกษาเพ่ือสงเสริมการรวมตัวของอาเซียน  
ซึ่งมีเครือขายมหาวิทยาลัยในอาเซียน (AUN) เปนกรณีศึกษาผลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับแผน
และกลยุทธขององคกรแสดงใหเห็นถึงการปรับบทบาทขององคกรหลังดําเนินงานมากวาทศวรรษตาม
ความมุงหมายของอาเซียนและมีการพัฒนาเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติตั้งแตกอตั้งถึงปจจุบัน  สําหรับผล
ของกิจกรรมตอผูรวมกิจกรรมศึกษาโดยใชการวิจัยภาคสนามดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณและแจก
แบบสอบถามกับกลุมประชากรตัวอยางซึ่งประกอบดวยผูเขารวมกิจกรรมจํานวน  210  คน ใน Japan-

ASEAN Student Conference, the 8th ASEAN Youth Cultural Forum, และ the 8th 

International College  Student Exchange การใหผูเขารวมกิจกรรมทําแบบทดสอบกอนและหลัง
รวมกิจกรรมพิสูจนผลของกิจกรรมตอผูเขารวมโดยเฉพาะความตระหนักถึงอาเซียนซึ่งแบงเปนดานความรู  
ความเขาใจและทัศนคติและการรับรูเกี่ยวกับอาเซียน  จากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษไดพิสูจน
สมมติฐานงานวิจัยนี้ที่วานอกเหนือจากการบรรลุเปาหมายเฉพาะของแตละกิจกรรมแลว  ทุกกิจกรรม
จะตองสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรมมีความตระหนักถึงอาเซียนที่เพ่ิมข้ึน   

2.2 การบริหารจัดการ  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 2 เมื่อพิจารณารายขอ
คําถามของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้  1) นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  2) นโยบายพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) นโยบายสงเสริมการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  มั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 4) นโยบายพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมีความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพสูสากล 5) 
นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้ง
ในและนอกหองเรียน 6) นโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 7) มีการติดตอสื่อสาร  มอบหมายงานและติดตามการดําเนินงานทางอินเตอรเน็ต  8) 
นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพ่ือยกระดับสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 9) นโยบายใหนักเรียนทุกคน
มีสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาเทาเทียมกันอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
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องคประกอบน้ีประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)  
อยูระหวาง .544-.709  มีคาความแปรปรวนเทากับ  5.321 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  
3.571  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง  9  ตัวแปร ในองคประกอบที่ 2  
แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูลนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง  9  ตัวแปร
สามารถจัดอยูในกลุมองคประกอบท่ี 2  การบริหารจัดการ  ซึ่งอธิบายไดวา ตามหลักการกระจายอํานาจ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) มาตรา 39 สถานศึกษาเปน
หนวยรองรับการการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการการศึกษา  ดังนั้นแนวทางในการบริหาร
และการจัดการในสถานศึกษามีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใชประกอบในการดําเนินงานภายใต                
การกระจายอํานาจที่จะทําใหการบริการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
ภารกจิงาน 4 ดานไดแก 1) ดานกลุมบริหารงานวิชาการ 2) กลุมบริหารงบประมาณ 3) กลุมบริหารงาน
บุคคลและ 4) กลุมบริหารทั่วไป  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  จํานง  แจมจันทรวงษ  ที่เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการมุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษาโดยเนนการ
กระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมากที่สุดเพ่ือใหสถานศึกษานั้นตองมีความเขมแข็งและความ
คลองตัว  ผลสําเร็จของสถานศึกษาดังกลาวคือเมื่อจัดการศึกษาแลวผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โดยใชหลักการและแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 

Management : SBM)  เปนกุลยุทธหรือยุทธศาสตรสําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับ  ยุวดี  ศันสนียรัตน  ไดสรุปการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่สถานศึกษาวา  การบริหารจัดการสถานศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
จะสงผลกระทบตอสวนตางๆ  4  ดานคือ  สถานศึกษาจะไมสามารถอยูอยางเอกเทศเชนแตกอนแตตองมี
พันธะสัญญาตอผูเรียนและชุมชน  ผูปกครองและชุมชนจะมีสวนในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น การบริหาร
จัดการจะเปนไปในรูปองคคณะบุคคลแทนการใชอํานาจเบ็ดเสร็จแบบเดิมโดยบุคคลเพียงคนเดียว   
บุคลากรในสถานศึกษาจะตองพัฒนาใหมีความเปนมืออาชีพโดยมีเงื่อนไขความสําเร็จ  4  ประการคือ  
ตองมีแนวทางการดําเนินงาน  ตองพัฒนาผูเกี่ยวของ  ทุกฝายตองเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมอยาง
แทจริงและตองสรางระบบฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนในการวางแผนและการจัดการศึกษา สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ  คาลดเวล (Caldwell)  ที่กลาววา  สถานศึกษาเปนฐานในการบริหารการจัดการเปน
การกระจายอํานาจใหตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร  ไดแก  ความรูเทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วัสดุ
ครุภัณฑ  บุคลากร  เวลาและงบประมาณ  เปนการกระจายอํานาจทางการจัดการมากกวาจะเปน
อํานาจทางการเมืองและใหเกิดการตัดสินใจในระดับสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่นและ
ของรัฐ  ในขณะเดียวกันในโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในทรัพยากรท่ีจะจัดสรรให
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ประเวศ  วะสี   กลาววา  การท่ีจะปฏิรูปการศึกษาใหเกิดความเขมแข็งทาง
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ปญญานั้น  การปฏิรูปการบริหารจัดการถือเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดเพราะถาเพียงแตเพ่ิมเงินไปในระบบเดิม
ก็คงจะเกิดความสูญเปลาและไมเกิดการปฏิรูปขึ้น   จึงสรุปไดวา  การบริหารจัดการจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยาง
ยิ่งที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว  การปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดนั้น
จะตองสรางระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถนําองคการทางการศึกษาไปสูจุดมุงหมายได                   
ซึ่งสอดคลองกับ  บูล  (Bull)  ที่ไดศึกษาเก่ียวกับวินัยของนักเรียน  พบวา  โรงเรียนควรจัดกลไกในการบริหาร
จัดการเพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนไดดูแลปญหาดานวินัยของนักเรียนไดอยางเต็มที่  ชวยใหนักเรียนไดทราบ
ความตั้งใจจริงที่จะแกปญหาของโรงเรียน  ไมใชการจับผิดแตเปนการสงเสริมชวยเหลือ  สนับสนุนใหนักเรียน
ไดแกไขความประพฤติตนเอง  สอดคลองกับแนวคิดของ วิลเลี่ยม (William) ที่กลาวถึงการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management: TQM)  คือการจัดการท่ีเนนในเรื่องคุณภาพ 
การดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ  การรับประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพในภาพรวม  
เพราะเชื่อวาเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพใหดีแลวก็จะทําใหโรงเรียนไดเปรียบในการแขงขัน  การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนการบริหารคุณภาพในภาพรวม ที่นําโดยผูบริหารระดับสูงและมีการดําเนินงาน
ทั่วทั้งโรงเรียนเพ่ือที่จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 2.3 คุณภาพของผูเรียน  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ  3  เมื่อพิจารณารายขอ
คําถามของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปน้ี  1) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถใน
การจัดการกับปญหา  สามารถควบคุมตนเองและแกปญหาอยางสันติวิธี  2) พัฒนานักเรียนใหมี
ความสามารถในการทํางานและทํางานเปนทีมไดมีภาวะผูนําและเห็น คุณคาของการเปนมนุษยเทา
เทียมกัน 3) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนและมีความสามารถในการแกปญหา
อยางสันติวิธี  4) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีเหตุผล  มีวิธีคิดอยางถูกตอง  
เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 5) พัฒนาครูใหใชสื่อ ICT เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู  6) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู
อยางสรางสรรค 7) พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 8) พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

 องคประกอบน้ีประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)  
อยูระหวาง .584-.719 มีคาความแปรปรวนเทากับ 4.214 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 
2.828  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง  8  ตัวแปรในองคประกอบท่ี 3 แสดง
ใหเห็นวา  ผูใหขอมูลนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน มี
ความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง 8  ตัวแปรสามารถจัดอยูใน
กลุมองคประกอบท่ี 3  คุณภาพของผูเรียน  ซึ่งอธิบายไดวา  การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน  
จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
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โลกยุคศตวรรษที่  21  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทําใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ  ครบถวนตาม
ความคาดหวังของหลักสูตรและความคาดหวังของลูกคา  ซึ่งการบริหารจัดการคุณภาพเปนการจัดระบบการ
ทํางานเพ่ือใหผลงานไดสรางความพึงพอใจ  ความประทับใจและความมั่นใจแกลูกคาทั้งภายในและภายนอก   
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  ที่ไดศึกษาวิจัยแผนยุทธศาสตรชาติเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทยกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค .ศ. 2015 จากการศึกษาพบวาท้ัง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สวนใหญยังขาดการรับรูในเร่ืองการรวมเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเลย  หัวใจหลักของแผนยุทธศาสตรชาติมุงเนนสราง “เศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค” ซึ่งตองอาศัยการพัฒนา “คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน  แรงงานของไทยไมมี
ปญหาเร่ืองทักษะของงาน แตประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการแขงขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกได  ตอง
พัฒนาผูนําทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพใหมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  โดยปฏิรูป
ระบบการศึกษาใหบรรลุเปาหมายการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ  อุดม  นาคบุตร   ที่ศึกษากระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนา
ความสามารถดานการคิดของนักเรียนพบวา  เง่ือนไขที่สงผลตอการบริหารจัดการพัฒนาความสามารถดาน
การคิดของนักเรียนมี 5 เงื่อนไขคือ 1) การมีสวนรวมนําแนวคิดที่รวมกันออกแบบไปสูการปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม 2) ระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งครูและผูปกครองตองรวมกันชวยเหลือ
ดูแลอยางใกลชิด  รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  รูศักยภาพนักเรียนที่จะนําไปเปนแนวทางสูการพัฒนา   
3) การทํางานอยางจริงจังและตอเนื่องของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 4) ดานบุคลากร  ผูเกี่ยวของทุกฝาย  
ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  ผูปกครองและตัวนักเรียนเองมีความสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาใหบรรลุตาม
เปาหมายและ 5) สภาพแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  จุฬากรณ  มาเสถียรวงศ ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตรทางการศึกษาแบบมุงอนาคตเพ่ือเด็กและเยาวชนไทย  ผลการวิจัย
สรุปไดวา สังคมไทยใน 10  ปขางหนาจะตองเผชิญกับแนวโนมสําคัญและความไมแนนอนในดานตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอสังคมเด็ก  เยาวชนและการศึกษาไทยไมวาจะเปนแนวโนมดานสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหนา  
การเรียนรูจากหองเรียนไปสูโลกไรพรมแดน  กระแสเศรษฐกิจเสรีที่มีผลตอภาวการณแขงขันและการแยง
ชิงเพ่ือเขาถึงความรู  กระแสความกาวหนาทางวิทยาการที่สงผลกระทบตอการเรงรัดใหการศึกษาตองไล
ทันตอความรูและวิธีวิทยาการใหม ๆ  กระแสการเมืองยุคใหมทามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีจะหนีไมพน
ซึ่งความขัดแยงและการเรียกรองสิทธิทางสังคมในกลุมชนหรือชาติพันธุตาง ๆ แนวโนมวิกฤตทางจริยธรรม
คุณธรรมรวมถึง  ความออนแอของสถาบันครอบครัวที่มีผลตอการอบรมเล้ียงดูและการใชชีวิตของเด็กและ
เยาวชน  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  พูลยชัย  ยาวิราช  ที่กลาววา  โรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนับไดวาเปนหนวยงานสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จของนโยบายการศึกษาของชาติ  เนื่องดวย
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยปฏิบัติการทางการศึกษาที่ใกลชิดผูเรียนมากท่ีสุดภาระงานดานการศึกษา
เกือบทั้งหมดอยูที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ถือไดวาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหนวยงานที่มีบทบาท
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สําคัญอยางยิ่งในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจึงเปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งอีกเชนกันที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีความรูความเขาใจถึงเปาหมาย  ภารกิจและแนวคิดในการบริหารการศึกษาและการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติซึ่งหากผูบริหารมีความเขาใจและมีแนวทางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพแลวจะนําไปสูการ
บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญและเปนเปาหมายของการจัดการศึกษา  
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  จํานง  แจมจันทรวงษ  ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการมุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษาโดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาให
มากที่สุดเพ่ือ  ใหสถานศึกษาน้ันตองมีความเขมแข็งและความคลองตัว  ผลสําเร็จของสถานศึกษาดัง
กลาวคือเมื่อจัดการศึกษาแลวผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  โคลแมน (Coleman) ที่เนนความสําคัญของเครือขายทางสังคม 
(Social Network) วาเปนแหลงของทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโดย
สถานศึกษาท่ีมีเครือขายทางสังคมเขมแข็งก็มีแนวโนมที่จะไดรับความชวยเหลือดานทรัพยากรจาก
เครือขายของตนไดมากกวาสถานศึกษาท่ีไมมีเครือขายและการประสานความรวมมือดําเนินการจะตอง
ใหสมาชิกเครือขายเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู   โดยการเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน  การท่ี
คนมีประสบการณมารวมกันแกปญหา  ทั้งยังมีการรวมกลุมปฏิบัติงาน  รวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
ยอมจะเกิดความเขมแข็งมีพลังในตัวเองสามารถเรียกไดวาเปนสังคมแหงการเรียนรู สามารถพ่ึงพา
ตนเองและชวยเหลือตนเองไดดําเนินการไปสูสิ่งที่พึงปรารถนาเปนความรวมมือหรือการมีสวนรวม 
(Participation) ของสมาชิกในเครือขายที่มีเปาหมายคือ การรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมดําเนิน
กิจกรรม   

2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ  4  เมื่อพิจารณาราย
ขอคําถามของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้  1) นโยบายสงเสริมใหครูสามารถใช
สื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 2) นโยบายสงเสริมครูและ
นักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของตนเองทั้งในระบบออนไลน  (online) และออฟไลน (offline)  3) 
จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
หลากหลายเชน การจัดงาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตางๆ 4) สรรหา/ผลิตเทคโนโลยี
และอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 5) นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการเร่ือง ICT ในหลักสูตร
สถานศึกษา 6) จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู โดยจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก 
ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 7) ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินงานพัฒนาสูประชาคมอาเซียนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชนและชุมชน                    
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        องคประกอบน้ีประกอบดวยตัวแปรที่มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) 
อยูระหวาง .552-.697  มีคาความแปรปรวนเทากับ  2.995  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  
2.010  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง  7  ตัวแปรในองคประกอบท่ี 4  แสดง
ใหเห็นวา  ผูใหขอมูลนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมี
ความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันแสดงวาตัวแปรทั้ง  7 ตัวแปร  สามารถจัดอยูใน
กลุมองคประกอบท่ี 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งอธิบายไดวา  ทั้งนี้เพราะแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ฉบับที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552–2556  ไดกําหนดใหการพัฒนา ICT  มีเปาหมาย
เชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
สานความตอเนื่องทางนโยบายจาก IT 2010 มุงเนนแกไขจุดออนที่สําคัญของการพัฒนา ICT ของ
ประเทศไทย  โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย 

ICT” และมียุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 1) การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถใน
การสรางสรรคผลิตและใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 2) การบริหารจัดการระบบ ICT ของ
ประเทศอยางมีธรรมาภิบาล  3)  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                
4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและ
การบริการของภาครัฐ  5) การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม  ICT เพ่ือสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศและ 6) การใช ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางยั่งยืน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ธีราวุธ   ปทมวิบูลยและคณะ ที่กลาววา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบางครั้งเรียกวาระบบรายงานผลขอมูล   ซึ่งถือเปนระบบสารสนเทศที่
เปนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการจัดการระดับกลาง  โดยขอมูลจะอยูในลักษณะรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานหรือมีการจัดหมวดหมูขอมูลที่ไดมาจากฐานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในองคกร  โดยมีวัตถุประสงค
ในการจัดการและบอกถึงสถานะปจจุบันองคกรเพ่ือใชในการตรวจสอบและควบคุมการทํางานตาง ๆ 
ประกอบกับการชวยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคกร  คุณลักษณะของรายงานจะอยูในรูปของ
กราฟ  แผนภูมิและสื่อตางๆ  เพ่ือแสดงสถานะของการปฏิบัติงานเปนชวงระยะเวลา  เชน รายสัปดาห ราย
เดือน รายไตรมาส  รายป  สอดคลองกับงานวิจัยของ  อํารุง  จันทวานิชและคณะ ไดกลาวถึงคุณสมบัติ
ของสารสนเทศวา  สารสนเทศท่ีดีสําหรับใชประกอบการดําเนินการวางแผนและการบริหารควรจะมี
คุณสมบัติที่สําคัญ  3 ประการคือ 1) ทันตอเวลา สารสนเทศที่ดีตองไดรับทันตอการใชประโยชน
กลาวคือ ไมชาจนไมสามารถบอกถึงสภาพการณหรือแนวโนมการเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งได  
ควรที่จะรวมขอมูลเปนงวดๆ  และทํารายงานประจํางวด  ชวงเวลาที่เหมาะสมของการจัดทําสารสนเทศ
และการรายงานสนเทศจึงเปนส่ิงที่ควรพิจารณาใหดีในแตละองคกร 2) ตรงตอความตองการ สารสนเทศที่ดี
ตองมีคุณสมบัติในการส่ือความหมาย  ความรูและความเขาใจใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตอง เชน  รายงาน
ตางๆ ซึ่งมีคาตอการบริหารงาน  แตปจจุบันไมเปนสารสนเทศที่ตรงตอความตองการของผูบริหารแลวก็
ไมควรที่จะนํามาใชงานอีกตอไป  3) ถูกตอง คุณสมบัติขอนี้แสดงถึงคุณคาและคุณประโยชนของสารสนเทศ  
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ซึ่งนับวาสําคัญมากเพราะสารสนเทศนั้นจะตองถูกตองตรงความตองการและผลิตไดทันตอเวลา แตวา
ขาดความถูกตองแลวจะหาประโยชนไมไดเลยกลับจะนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเกิดผลเสียตอ
องคการได  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วิไล  เวียงคํา  ไดทําการศึกษาการประเมินผลการใช
สื่อมัลติมิเดียเรื่องการสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตสําหรับผูใชบริการหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รอยเอ็ด  โดยพบวา  ปจจุบันไดมีการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ิมขึ้น  เนื่องจาก
สามารถแสดงไดทั้งภาพ  เสียงและตัวอักษร สงผลใหเกิดการเรียนรูเปนอยางดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ  ณัฐนนท  ปองวัน  ที่กลาววา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเปนการใช
ประโยชนสารสนเทศมาสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงไดมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผูสอนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและนํามาใชในการบริหารการศึกษานํามาใชผลิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
สอน  มีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเพ่ือปอนตลาดแรงงานและกระจาย
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา  โดยใหบุคลากรมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศ  
  2.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 5 เมื่อ
พิจารณารายขอคําถามของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้  1) พัฒนาครูใหสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  2) พัฒนาผูบริหาร
ใหมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
งานวิจัยของครู 3) พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีใน
การติดตอส่ือสารกับภาคีเครือขายประเทศสมาชิกอาเซียน 4) พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการนิเทศ  
ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ  5) พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธี
สอนท่ีหลากหลาย โดยเนนกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 6) พัฒนา
และยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน 7) พัฒนาครูและนักเรียนให
สามารถเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

 องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปรที่มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)              
อยูระหวาง .552-.636 มีคาความแปรปรวน  เทากับ  2.337 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 
1.568  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง  7  ตัวแปรในองคประกอบท่ี 5 แสดง
ใหเห็นวา  ผูใหขอมูลนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มี
ความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง  7   ตัวแปรสามารถจัดอยู
ในกลุมองคประกอบที่ 5  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ซึ่งอธิบายไดวา  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะ
ชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  มีการติดตอประสานที่ดีทั้งนี้เพราะการ
พัฒนาบุคลากรจะชวยเรงเราความสนใจในการทํางานใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนใหไดผลดียิ่งขึ้น  นอกจากน้ีเมื่อไดรับความรูจากการพัฒนาก็ยอมสามารถท่ีจะนําความรูนั้นไปใชในการ
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ปฏิบัติงานตอไปได   ซึ่งจะชวยใหแกไขขอบกพรองและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนผลใหองคกรประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  
เอกราช  อะมะวัลย  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรสูความเปนประชาคมอาเซียนใน ป พ.ศ. 2558  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่สงผล
ตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียนไดแก 1)  ปจจัยดานความเขาใจเพ่ือสรางความ
ตระหนักและเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 2) ปจจัยศักยภาพบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนา
ใหมีทักษะที่เหมาะสม  มีความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม
ไดรับการเพ่ิมโอกาสในการหางานทํา รวมทั้งมีการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน  3)  ปจจัยคุณภาพมาตรฐาน  
เพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู   อาจารยในอาเซียนใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทาง
วิชาการรวมกัน  ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน และ 4) ปจจัยการเปดเสรีการศึกษาประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา 
การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษา 
ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคล่ือนยายแรงงาน สุดทายงานวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะเปนแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารเพ่ือเตรียมความพรอมสูความเปนประชาคมอาเซียนในป                   
พ.ศ. 2558   ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาองคความรู การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาความรวมมือ 
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ธีราศิลป อินทรสุข ซึ่งไดศึกษาวิจัยบทบาทของอาเซียนในการ
เสริมสรางความมั่นคงของมนุษย  จากการศึกษาพบวา  การดําเนินงานของอาเซียนมีการใหความสําคัญ
กับประชาชนและมีการคํานึงถึงการสรางความม่ันคงในดานตางๆ  อยางครอบคลุมมากขึ้น ในดาน
เศรษฐกิจนั้น อาเซียนไดมีการจัดทําโครงการเพ่ือสรางงานสรางรายไดและขจัดความยากจนใหกับ
ประชาชน ดานการเมืองมีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนและสงเสริมหลักการที่เกี่ยวของกับการสราง
ความมั่นคงทาง  การเมือง  สวนดานสิ่งแวดลอมก็มีการจัดทํากรอบความรวมมือเพ่ือสรางความย่ังยืน
ทางสิ่งแวดลอมอยางครอบคลุม  ซึ่งถือเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวคิดความม่ันคงของมนุษยมากขึ้น  
แตการดําเนินงานตางๆ ของอาเซียนก็ยังอยูในขั้นเร่ิมตนและมีขอจํากัดอีกหลายประการ เชน การยึด
หลักฉันทามติและหลักการไมแทรกแซงอยางเครงครัด  การขาดกลไกที่มีอํานาจบังคับ  รวมถึงปญหา
ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจและระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงตองมี          
การปรับปรุงวิธีการดําเนินงานดวยการลดความเครงครัดของหลักการไมแทรกแซงลงและสรางกลไกที่มี
อํานาจบังคับข้ึนมาเพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานการสงเสริมความมั่นคงของมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  จรินทร  ภาทันณ   ซ่ึงกลาววา  งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนงานที่สําคัญในการที่จะชวยบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานในองคกร  ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันจึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและไดมีการพัฒนานํามาใช
ตามลําดับ  เชน  การประชุมทางไกลผานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนด (video conference) การจัด
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หลักสูตรอบรมผานทางอินเทอรเน็ตลักษณะออนไลนของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ  ฐานขอมูลการฝกอบรมทางเว็บ  WBT (web- based training systems)   

  2.6 การมีสวนรวม  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 6 เมื่อพิจารณารายขอคําถาม
ของแบบสอบถามประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปน้ี  1) นโยบายจัดทําแผนเพื่อกําหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน 2) นโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา3) นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิง
รุกเพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการศึกษาและบริการอ่ืนๆ  ในประชาคมอาเซียน  4) นโยบายพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพื่อการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน 5) นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนและ 6) นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 องคประกอบน้ีประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading)   
อยูระหวาง .561-.725 มีคาความแปรปรวนเทากับ  2.076  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 
1.393  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง  6  ตัวแปรในองคประกอบท่ี 6  แสดง
ใหเห็นวา  ผูใหขอมูลนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมี
ความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรท้ัง  6  ตัวแปร  สามารถจัดอยู
ในกลุมองคประกอบที่ 6  การมีสวนรวม  ซึ่งอธิบายไดวา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กําหนดใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 40  โดยมีหลักการให
ประชาชนและสังคมทั้งมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education) และการจัด
การศึกษานั้นใหเปนไปเพ่ือประชาชนท้ังมวล (Education For All)  ทุกเพศ  ทุกวัยและทุกสถานะ
สังคม  ตลอดจนหลักการของการตรวจสอบและถวงดุลทางการศึกษาเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลทุกระดับการศึกษา  เนนการบริหารแบบมีสวน
รวมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะมีบทบาทหนาที่สําคัญคือรวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวม
ทําและรวมประเมิน  โดยมุงหวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  
จํานง  แจมจันทรวงษ   ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารระบบเครือขายเพ่ือสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นคือไดรูปแบบเครือขายปฏิสัมพันธเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Interactive Network Management : SINM Model) องคประกอบสําคัญ 3 สวน              
1) ระบบเครือขาย ประกอบดวย เครือขายโรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษา (School Education 

Network) และเครือขายที่ไมใชหนวยงานทางการศึกษา (Nom School Education Network)                  

2) การบริหารระบบเครือขาย  ประกอบดวย การวิเคราะหยุทธศาสตร การจัดทําแผนยุทธศาสตร                   
การนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  การควบคุมและประเมินเชิงยุทธศาสตร   โดยครอบคลุมภารกิจ
บริหารงาน  4  ดาน ไดแก งานวิชาการ  งานบุคคล  งานงบประมาณ  งานบริหารท่ัวไปโดยการบริหาร
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สถานศึกษาของผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและมีการจัดโครงสรางองคกรเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 3) ดานคุณภาพการศึกษาโดยองครวมไดแก 
คุณภาพสถานศึกษา  คุณภาพนักเรียนและคุณภาพสังคม  ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดย
ความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง  ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาวิจัยของ  อภิญญา เวชยชัยและผลการวิจัยของ  ทิศนา  แขมมณี  ที่สรุปวา  ผูบริหาร
โรงเรียนท่ีสามารถสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพมีกระบวนการ  
วิธีการและเทคนิคในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ ดาริกา  โพธิรุกข  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  จากการศึกษาพบวา  ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีกลไกทางกฎหมายท่ี
สําคัญ  คือกฎบัตรอาเซียน  (ASEAN  Charter)  ซึ่งเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญ  เปรียบเสมือนธรรมนูญ
ของอาเซียนในการบังคับรัฐสมาชิกใหปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตามท่ีกําหนดไวและกฎบัตรอาเซียนยังมี
บทบัญญัติในการรับรองสถานะทางกฎหมายของอาเซียน  ใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล   ซึ่งทําให
อาเซียนในปจจุบันนี้ตางจากอาเซียนเดิม  ทีม่กีารรวมกลุมเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ใน
การดําเนินงานของอาเซียนไดจัดทําแผนงานในการดําเนินงานเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
อันเปนแผนงานในการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพันธกรณีที่รัฐสมาชิกจะตอง
ปฏิบัติตาม   โดยกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจนพรอมทั้งใหมีความยืดหยุนที่ประเทศ
สมาชิกสามารถตกลงกันลวงหนาได  โดยการเปดเสรีแบบ  ASEAN – X  (ประเทศท่ีมีความพรอมที่จะ
เปดเสรีสาขาบริการใดใหแกกันมากขึ้น  ก็สามารถกระทําไดกอน เมื่อประเทศใดมีความพรอมจึงคอย
เขารวม)  โดยมีเปาหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  คือเปนตลาดเดียว
และฐานการผลิตเดียวกัน  โดยมีการเคล่ือนยายสินคา  บริการ  การลงทุน  แรงงานฝมือและเคลื่อนยาย
เงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น  สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน  ลดชองวางการพัฒนาระหวาง
ประเทศสมาชิกและสงเสริมการรวมตัวเทากับประชาคมโลกของอาเซียน  นอกจากนี้อีกหนึ่งปจจัยที่
สําคัญที่จะทําใหอาเซียนบรรลุเปาหมายดังกลาว  คือกลไกการระงับขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ  โดย
อาเซียนไดมีการปรับปรุงกลไกในการระงับขอพิพาทของอาเซียนใหมีลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบและมี
การกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและใหมีการบังคับใชอยางเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยใชกลไกระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (DSU)  เปนตนแบบ  ซึ่งจะทําให
รัฐสมาชิกเกิดความมั่นใจวาหากมีการละเมิดพันธกรณี  หรือการไมปฏิบัติตามพันธกรณีรัฐสมาชิกก็
สามารถเสนอเร่ืองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทหรือใชกระบวนการตอบโตใหคู กรณีปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามท่ีไดกําหนดไวอีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกนักลงทุนชาวตางชาติวารัฐสมาชิกจะ
ปฏิบัติตามพันธกรณีอยางเครงครัด   โดยหลีกเลี่ยงการใชกลไกการระงับขอพิพาทท่ีมีอยูและแกปญหา
ระหวางกันโดยวิธีการประนีประนอมเชนในอดีตสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วัชรินทร  นิลแกว  ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
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เอเชียแปซิฟกตอเสรีภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค  สามารถสรุปไดวา  ARF   ถูกกอตั้งโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียน  เพ่ือที่จะทําใหผลประโยชนแหงชาติของแตละประเทศมีความมั่นคงโดยใชวิถีทาง
อาเซียนเปนบรรทัดฐานในการรวมมืออยางไรก็ตามการดําเนินการของ  ARF  ในปจจุบันไมกอใหเกิด
ผลประโยชนตอภูมิภาคมากนัก  เนื่องจากแนวคิดการดําเนินงานและโครงสรางของ  ARF  เองปญหา
การดําเนินการมาจากวิถีทางอาเซียน  ความแตกตางของประเทศสมาชิกและความไมแนนอนของ
สภาพแวดลอมระหวางประเทศ  นอกจากน้ีเปนเรื่องของการนํามาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ   
นโยบายทางการทูตเชิงปองกันและการแกไขความขัดแยงไปปฏิบัติ  การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา  
ARF  ควรจะพัฒนาโครงสรางของระบบการบริหารที่เปนอยูไปสูโครงสรางที่เปนทางการมากขึ้น  โดย
การจัดใหมีการเจรจาไกลเกล่ียโดยประเทศที่ 3  และการตั้งสํานักเลขาธิการ  รวมทั้งการสรางความ
เชื่อมโยงกับองคกรระหวางประเทศอ่ืน ๆ ยิ่งกวานั้น  อาเซียนสามารถเรียนรูเพ่ือที่จะปรับปรุงสวนตางๆ  
ตามแนวคิดวิถีทางอาเซียนเพ่ือความรวมมือดานความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ  โจเนส  ลาวด (Lund, Johannes)  ไดศึกษาวิจัยอาเซียนและการขยายความรวมมือดาน
ความมั่นคง  ไดเสนอวา  ปจจุบันนี้ความม่ันคงปลอดภัยของมนุษย  เปนหัวขอหนึ่งที่ไดรับความสนใจใน
แวดวงวิชาการและการเมือง  ความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยมุงไปที่การรักษาความปลอดภัยของแตละ
บุคคลใหพนจากภัยคุกคามตาง ๆ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  อยางไรก็ดีการ
วางแบบแผนเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยนี้ก็ยังจะตองประสบกับปญหาบางประการท่ี
สําคัญที่สุดก็คือการขาดซึ่งความสามารถในการนํามาประยุกตใชไดจริง   เชน การที่ไมสามารถท่ีจะให
แนวทางปฏิบัติในแนวนโยบายท่ีสําคัญได  นอกจากน้ียังถูกจํากัดมากข้ึนไปอีกโดยการใชงานไดจริงที่ยัง
เชื่อถือไมไดกับการที่มุงไปท่ีบุคคลในสิ่งแวดลอมหน่ึงเพียงอยางเดียวซ่ึงถูกหลอหลอมโดยระดับที่
แตกตางกันของรัฐบาลที่กุมอํานาจอยู  ซึ่งความสนใจอาจจะยังอยูที่การเมืองและความเปนไปของรัฐก็ได 
  

 3. รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

  จากขอคนพบรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ซึ่งประกอบดวย  6  องคประกอบ  ดังนี้ 1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ                 
3) คุณภาพของผูเรียน  4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 6) การมีสวนรวม เปน
พหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกันดังนี้   องคประกอบดานการบริหารจัดการ  คุณภาพผูเรียน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอองคประกอบการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ  ซ่ึงพิจารณาในภาพรวมพบวา  เปนรูปแบบท่ีมุงเนนเรื่อง  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ   
เพราะ  เปาหมายปลายทางของทุกองคประกอบจะไปสูการการนํานโยบายสูการปฏิบัติ   ทั้งนี้เพราะนโยบาย
คือหลักการหรือกรอบความคิด  แนวทาง  กลวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
นั้นๆ  นโยบายเปนส่ิงที่แสดงถึงความตั้งใจของผูบริหารในการปฏิบัติงานและใชเปนกรอบแนวคิดในการ
พิจารณาตัดสินใจจัดทําแผน  จัดทําโครงการ  การกําหนดนโยบายในทางปฏิบัตินั้นอาจกําหนดไดในทุก
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ระดับ  เชน  นโยบาย ระดับประเทศ (national)  ซึ่งเปนนโยบายสวนรวม  นโยบายระดับสาขางาน (sector)  
นโยบายระดับภาค (regional) ระดับหนวยงาน (institutional หรือ organization) และระดับสายงานหรือ
หนวยงาน  นโยบายย่ิงอยูใกลระดับปฏิบัติการ (operation unit) มากเพียงใด  ก็จะมีลักษณะที่เปน
นโยบายแบบจําเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  โดยมีขอความชัดเจนสอดคลองกับปญหาและความตองการท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะจนหนวยปฏิบัติสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนวาควรดําเนินการในแนวใดและไมดําเนินการ
ในลักษณะใด  ทําใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  สอดคลองกับแนวคิดของ  พูลยชัย  ยาวิราช  
ที่กลาววา  โรงเรียนเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความรู  ความเขาใจถึงเปาหมาย  ภารกิจและแนวคิดในการบริหารการศึกษาและ
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งหากผูบริหารมีความเขาใจและมีแนวทางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
แลวจะนําไปสูการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญและเปนเปาหมาย
สุดทายของการจัดการศึกษา  สอดคลองกับแนวคิดของ  กนก  จันทรขจร  ที่กลาววา  ในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้น  ผูบริหารมีความสําคัญเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งจะเปนผูที่นําพาใหสถานศึกษานํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ  
จึงควรมีการพัฒนาเพ่ือใหเปนผูบริหารที่ดี  มีความเจริญเติบโตในวิชาชีพ  มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถ  เพ่ิมพูนประสบการณในการบริหารโดยจะตองมีการดําเนินการพัฒนาดวยวิธีการ
ตางๆ อยูตลอดเวลา  สอดคลองกับแนวความคิดของ  กลา  ทองขาว  ซึ่งกลาววา  การบริหารงานของ
สถานศึกษาในขั้นการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนจะมีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา กําหนด
พันธกิจท่ีตองปฏิบัติไวชัดเจน  กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและแนวปฏิบัติที่จะทําใหวัตถุประสงคและ
เปาหมายบรรลุผล  เปนกลยุทธระดับองคกร  ระดับแผนงานและโครงการ  แผนการปฏิบัติซึ่งเปนแผน
สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานประจําและงานโครงการ  เปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ  สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโครงการทุกคน  เนื่องจากแผนปฏิบัติ
การเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลายหนาที่  คนหลายคน  หนวยงานหลายหนวยงาน  ดังนั้นทุกคนจะตอง
วางแผนรวมกันเพ่ือที่จะเดินหนาไปสูภาพฝนตามวิสัยทัศนสถานศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ                 
วรเดช  จันทรศร   ซึ่งกลาววา  การทําใหนโยบายนั้นไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ผูบริหารในระดับทองถิ่น
จะตองเปนตัวนําในการชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่องและจะตอง
หาทางแปลงนโยบายนั้นใหเปนภารกิจประจําวันของผูปฏิบัติไปโดยตลอด  ในสวนของผูปฏิบัติเองก็ตอง
พรอมและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายน้ันโดยถาวรเสมือนหน่ึงเปนภารกิจประจําวัน   สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ  ลมัยพร  แหลงหลา  ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริม  ปจจัยที่
เปนอุปสรรคตอการนํานโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการนํานโยบาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติในกลุมปจจัยภายใน  ไดแก  ปจจัยดานภาวะผูนํา  ปจจัยดานโครงสราง
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องคกร  ปจจัยดานความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงานและปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรใน
กลุมปจจัยภายนอกไดแก  ปจจัยดานเทคโนโลยี  ปจจัยดานการเมืองและปจจัยดานสังคม 
 

 จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนดังท่ีกลาวมา  เปาหมายปลายทางของทุกองคประกอบจะไปสูการการนํานโยบาย
สูการปฏิบัติ   ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนํานโยบายสูการปฏิบัติมีความสําคัญเปนอยางมากในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน  จะพบวาในขณะน้ีหลายภาคสวนไมวาภาครัฐหรือเอกชนตางมี                 
การวางแผนเตรียมการเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนกันอยางหลากหลาย  องคกรที่มีบทบาทและเปนพลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยตรงอีกองคกรหน่ึงคือ  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่ง
ถาจะพิจารณาถึงการขับเคล่ือนเขาสูประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมพบวา  
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน   
แตทําอยางไรนโยบายท่ีกําหนดจะถูกนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง  คงตองมาจากการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน  โดยเฉพาะสถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนานักเรียนให
มีคุณภาพเพราะคุณภาพของผูเรียนเปนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยกาวสูประชาคม
อาเซียนและผูบริหารสถานศึกษาก็เปนอีกบุคคลหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการนําพาให
สถานศึกษานํานโยบายดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ
อยางจริงจัง   ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรศึกษา  ทําความเขาใจถึงการกําหนดกลยุทธเพ่ือการ
บริหารจัดการไปสูเปาหมายสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยกาวสูประชาคมอาเซียนภายในป  2558   
   

 ตอนท่ี 4  ผลการยืนยันรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  พบวา  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบนโยบายและ
การปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีความเหมาะสม  มีความเปนไปได  
มีความเปนประโยชนและความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดตามกรอบการ
วิจัย  โดยทุกทานมีความเห็นวาแตละองคประกอบมีความเหมาะสมมากเพราะเปนองคประกอบที่
ครอบคลุมงานตางๆ ภายในโรงเรียนและสามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  
นอกจากนี้องคประกอบทุกตัวเหมาะสมในการผลักดันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศใหมีการพัฒนา
เขาสูประชาคมอาเซียน  เน่ืองจากมีความครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกดานตั้งแตจัดทําแผนกลยุทธที่
เนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือกําหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน  มีการพัฒนาผูบริหารและการบริหารจัดการใน
โรงเรียนอยางเปนระบบเพ่ือการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนมีการ
พัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลายและมีการ
พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน   รูปแบบนโยบายและการ
ปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีความเปนไปไดมากเพราะตัวแปรใน
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แตละองคประกอบเขียนนําเสนอเปนรูปธรรมงายตอการนําสูการปฏิบัติ และองคประกอบทุก
องคประกอบจะมาจากพ้ืนฐานการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาอยูแลว  จึงมีความเปนไปไดมากที่จะ
นําองคประกอบเหลานี้มาใชแตจะมีเพียงบางประเด็นที่เกี่ยวของกับการประสานงานความรวมมือกับ
องคกรภายนอกประเทศ อาจจะตองมีการประสานงานผานหนวยงานกลางหรือตนสังกัดเพ่ือทําใหเกิด
ความเปนไปไดมากที่สุด นอกจากน้ันองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับ “คน” ควรมาเปนลําดับหนึ่งเพราะ 
“คน” เปนปจจัยหลักในการพัฒนาในทุกๆ ดานแลวจึงมาพัฒนาระบบใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ปจเจกบุคคล ผานกระบวนการ/เครื่องมือตางๆ ที่ผานเขามา  ดังนั้นการพัฒนานักเรียน  ครูและ
ผูบริหารจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเพราะจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่ชัดเจน
รวมถึงกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและการดําเนินงานรวมกันเพ่ือไมใหเกิดความ
ซับซอน รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมี
ประโยชนและมีความถูกตองเพราะตัวแปรทุกตัวแปรในแตละองคประกอบเปนตัวแปรที่เปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาอยูแลวสามารถนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดแตจะตองดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเนื่อง พรอมมีการประเมินผลเปนระยะๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  มีความสอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฏี  งานวิจัยและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ในจากการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนใน               
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นดังนี ้  
 1.ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 

 1.1 เพ่ือใหประเทศไทยใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศและลด
ผลกระทบจากการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง  โดยนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดพระราชทานไวมาประยุกตใชในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  กลาวคือการใชประโยชนจากประชาคมอาเซียนอยาง “พอประมาณ” ไมเอารัดเอา
เปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอื่น  แตตองรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือกาวเดินไปในนามของอาเซียน 
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การเตรียมความพรอมอยาง “มีเหตุผล” เพ่ือให “มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ภายใตเงื่อนไขความรูคูคุณธรรม 
ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความกาวหนาอยางสมดุล  มั่นคงและย่ังยืน    
             1.2 รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินตามนโยบายดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ทั้งในสวนที่เปนการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษา  เชน  หองเรียน  หองสมุด  หอพักนักเรียนแลกเปล่ียนประเทศสมาชิก
อาเซียนเปนตน  รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
 

            2. ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
     2.1 สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   
 - การเตรียมความพรอมในเรื่องความสามารถในการถายทอดดานภาษาอังกฤษของครู               
ผูสอนสําหรับหลักสูตรมาตรฐานสากล   
 - การเตรียมความพรอมในเร่ืองการสอนภาษาไทยใหกับนักเรียนประเทศสมาชิกอาเซียน
ของครผููสอนในหลักสูตรภาษาไทย                           
 - การเตรียมความพรอมทางดานภาษาใหแกบุคลากรฝายสนับสนุนและการสรางความ          
เขาใจท่ีมีตอประเทศเพ่ือนบานใหแกผูบริหาร  ครแูละนักเรียน 

     2.2  สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานงบประมาณเพ่ือรองรับการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  เพ่ิมขึ้นจากงบประมาณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปกติ   
       2.3  สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ประกอบดวยการเตรียมความพรอมในเรื่องหองเรียนและ            
อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย   มีหองสมุดที่มีทรัพยากรสําหรับการศึกษาคนควาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางเพียงพอ  
       2.4 สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในดานกฎระเบียบตางๆ เพ่ือรองรับการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ประกอบดวยการเตรียมความพรอมในเรื่องการทําขอตกลง
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบานและการปรับแกไขหลักเกณฑในการรับ
นักเรียนแลกเปลี่ยนใหสามารถผอนปรนไดในบางเร่ือง        

         2.5 ควรมีการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานศึกษาในการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือใหองคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ครั้งนี้มีการตอยอดและเกิดประโยชนในวงการศึกษาระดับตอไป  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองใชรูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  เพ่ือสรุปเปนองคความรูที่ไดจากรูปแบบและความถูกตองเหมาะสม 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  เพ่ือสรุปเปนองคความรูใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานขอจํากัด  สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   เพ่ือสรุปเปนองค
ความรูใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยในดานนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  

เพ่ือสรุปเปนองคความรูใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
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วีระวัฒน  อุทัยรัตน.  รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาขาราชการครูสาย

งานการสอนระหวางประจําการ : ม.ป.ป. (อัดสําเนา) 
เวทิต ทองจันทร.  “การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการยอมรับระบบ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม.”  วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

วรเดช  จันทรศร และณัฐฐา. วินิจฉัยภาค “4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร.”  รวมบทความทาง
วิชาการ 2498-2538. กรุงเทพมหานคร  โครงการเอกสารและตําราคณะรัฐประศาสนศาสตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2539.  

วรเดช  จันทรศร. ทฤษฏีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิัติ. กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและ 
            การพิมพ, 2548. 
             .  การนาํนโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สบายบล็อกและการพิมพ,  2541. 
วรเดช  จันทรศร. การนํานโยบายไปปฏิบัติ: ปรัชญาและแนวการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2532.    
วรรณี  ไทยานันท.  “การนําเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม   
             : กรณีศึกษาเขตชนบทยากจนในภาคกลาง.” วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

             สาขาวิชาการพัฒนศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

             2540.   
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ศักดาพินิจ  ณรงคชาติโสภณ. “การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549. 

ศุภชัย  ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2548.    
สุเมธ  แยมนุน. แหลงทรัพยากรการเรียนรู  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย. สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิมพครั้งที่  2 กรุงเทพมหานคร : บริษัทยูเนียน  อุตราไวโอเร็ต
จํากัด, 2553. 

สุขสวรรค  พรเทวา. “การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเทศบาลนครหลวง
เวียงจันทน   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน,2549. 

สุรนาท  ขมะณะรงค. กระบวนการนโยบาย : หลักการและการประยุกต. ม.ป.ท., 2548. 
สุรณี พิพัฒนโรจนกมล. “การวิเคราะหเชิงนโยบาย การกอรูปและกระบวนการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.”วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 

สุรพล พุฒคํา. โครงสรางการจัดการในสถานศึกษา. ลพบุรี : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 
2544.  

สุรีรัตน  เอี่ยมกุล. “การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร.”วิทยานิพนธมหาบัณฑิตครุศาสตร บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542. 

สุวัฒน  ศิรินิรันดรและภาวนา  สายช.ู นโยบายองคกร  ที่มาและวิธีนําสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทออฟเซ็ทจํากัด , 2553. 

สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ  กรมประชาสัมพันธ. ประเทศไทยกับอาเซียน. ม.ป.ท.,  2554. 
สํานักการศึกษา,นโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร. เด็กดีมีครูสรางที่บางกอก : ตามรอยพอ

เรียนรูทันโลก. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551. 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ระบบการศึกษา-กัมพูชา. เขาถึงเมื่อ  
            25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก 

              http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view= 

             article&id=395&catid=61&Itemid=193. 
 

 



362 

 

  

สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ระบบการศึกษา-ไทย. เขาถึงเมื่อ 25   
             พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก  

                  http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view= 

article&id=599&catid=50&Itemid=204. 
 . ระบบการศึกษา-บรูไนดารุสซาลาม. เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view 

=article&id=599&catid=50&Itemid=204. 
 . ระบบการศึกษา-พมา.  เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก
http://www.bic.moe.go. th/th/index.php?option=com_content&view 

=article&id=394&catid=61&Itemid=193. 
            . ระบบการศึกษา-ฟลิปปนส. เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก 

http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=66

0&catid=61&Itemid=193. 
 . ระบบการศึกษา-มาเลเซีย. เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id 

=393&catid=61&Itemid=193. 
 . ระบบการศึกษา-ลาว. เขาถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=

390&catid=61&Itemid=193 

 . ระบบการศึกษา-เวียดนาม. เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view 

=article&id=391&catid=61&Itemid=193. 
 . ระบบการศึกษา-สิงคโปร. เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก

http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id 

=620&catid=61&Itemid=193. 
             . ระบบการศึกษา-อินโดนีเซีย. เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก

http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=392&

catid=61&Itemid=193. 

สํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ  กระทรวงศึกษาธิการ. การศึกษา : การสราง
ประชาคมอาเซียน 2558  : ม.ป.ท., มป.ป.. 
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สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. รายงานฉบับสมบูรณโครงการ  
            การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนา  
            ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบาน. กรุงเทพมหานคร :  
             ม.ป.ท.,  2551. 

 . หนึ่งวิสัยทัศน  หนึ่งอัตลักษณ  หนึ่งประชาคม.  พิมพครั้งที่ 1.   กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับบลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน).ม.ป.ป.. 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1. เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กาญจนบุรี : กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1, 2548.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

            ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2542.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. กลไกขับเคลื่อนการศึกษากาวสู
ประชาคมอาเซียน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2555 เขาถึงจาก 

http://social.obec.go.th/node/81 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท., มป.ป..   

 . รายงานการติดตามผลการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วไป  โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการ  Education  Hub  

ภาคเรียนที่   1  ปการศึกษา  2553. ม.ป.ท., ม.ป.ป.. 
 .  สพฐ. 55.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอูชาหงิ, 2553.  

 . นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ.  เขาถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2556 เขาถึงจาก    

  http://www.obec.go.th/node/93  . 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รายงานการวิจัย การศึกษากับงานอาชีพ: ผลกระทบจาก

การจัดการศึกษาดานอาชีพ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2538. 
 . แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2545 – 2559. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2545. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.   
            กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2543.   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559.    
            กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2545. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพรอมสูการ

เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558. พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด 
บางกอกบลอก,  2553. 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงเลม 1.กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 2547. 
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กฎหมายการศึกษา เลม 1. กรุงเทพมหานคร:   
             กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: ข. 
    . แผนพัฒนาการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559.ม.ป.ท., 

ป.ป.ป.: 4-5. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554 )                     
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. 

 . ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561). กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพริกหวานกราฟฟคจํากัด , 2552.  

 . รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน.  พิมพครั้งที่ 1. 

กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549. 

 . รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู. พิมพครั้งที่ 1 

กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด  ภาพพิมพ, 2549. 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  แผน   
            แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2)  ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-  
            2556. ม.ป.ท. , 2552. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). มาตรฐานตัวบงช้ี และ  
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     ที่  ศธ  0520.203.2/846                             ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
  

                                                       29  ตุลาคม  2555 
 

เรื่อง ขอสัมภาษณงานวิจัย 

เรียน  

สิ่งที่สงมาดวย แบบสัมภาษณ  จํานวน   1   ชุด 

 ดวย  นางเฉลียว  ยาจันทร  รหัสนักศึกษา  53252939  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน” 

 ในการน้ีภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความอนุเคราะหให 
นางเฉลียว  ยาจันทร  สัมภาษณเกี่ยวกับ  นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห   จักเปนพระคุณยิ่ง 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

         (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
             หัวหนาภาควิชาการบรหิารการศึกษา 

 

งานธุรการ   
โทรศัพท / โทรสาร  034 – 219136 

 

สําเนา 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณ 
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

(Policies  and  Practice  in  Basic  Education  toward  ASEAN  Community) 

 

1. ดร. นิวัตร   นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ดร.รัตนา   ศรีเหรัญ           เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
3. ดร.สุวิทย     มูลคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

นนทบุรี เขต 1   
4. ดร.ชูชาติ    กาญจนธนชัย    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

นนทบุรี เขต  2 

5. ดร. ไพรัช   มณีโชติ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 

6. ดร. กิตติธัช   ทองอุทุม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม. 3 

7. ดร. สุนีย   สอนตระกูล        ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   
นนทบุรี  สพม. 3    

8. ดร. ปรเมษฐ   โมลี ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร   สพม. 1 

9. ดร.วิทยา   ศรีชมพู ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. 3 

10. ดร.ประมวล    โสภาพร         ผูอํานวยการโรงเรียนบานดุงวิทยา    
สพม.อุดรราชธานี  เขต 20 

11. ดร. อํานาจ   สุนทรธรรม      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทราราม   
สพป.กาญจนบุรี  เขต  1   

12. ดร. นิลุบล   คงเกตุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสามพราน  
สพป.กาญจนบุรี  เขต  1 

13. ดร. ศศกร   ไชยคําหาญ        ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนพงศ    
สพป. กาญจนบุรี  เขต  1 

14. ดร. พรพรรณ   อินทรประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
สพป. นนทบุรี  เขต  1    

15. ดร.ประคอง    รัศมีแกว            ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแหน  สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
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แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

เรื่อง 
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

(Policies  and  Practices  in  Basic  Education  toward  ASEAN  Community) 

 

 

เรียน  …………………………………………………..  

แบบสัมภาษณนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการ
รวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตาง ๆ สําหรับดุษฎีนิพนธเรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน” (Policies  and  Practices  in  Basic  Education  

toward  ASEAN  Community” ขอมูลหรือตัวแปรท่ีไดรับจากการสัมภาษณทานมีคายิ่งตอการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้และเปนประโยชนอยางมากตอการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูวิจัยจะไดนําไป
สังเคราะหและกําหนดเปนกรอบในการวิจัยขั้นตอไป 

   แบบสัมภาษณ  ประกอบดวย  2  ตอนคือ 

               ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

               ตอนท่ี  2  ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพ่ือเปนกรอบ
ในการวิจัย 

 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียิ่ง จึง
ขอบพระคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

 

                                                    นางเฉลียว   ยาจันทร 
 

(นางเฉลียว   ยาจันทร) 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1 :  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

คําชี้แจง  :   โปรดเขียนรายละเอียดสําหรับสถานภาพของทาน 
 

ชื่อผูใหสัมภาษณ           นาย  นาง   นางสาว …………………………..…………………………………….. 
ตําแหนง .................................................................................................................. ............................... 
สถานที่ทํางาน............................................................. ............................................................................
 …………............................................................................................................................... ....... 
วัน/เดือน/ป/เวลา วันที่...............เดือน..........................พ.ศ…..………..    เวลา............................น. 

ลงชื่อผูใหสัมภาษณ………........................................................................................................................  
 

ตอนที่  2 :  ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร 
คําชี้แจง  :   โปรดตอบคําถามอยางละเอียด 

เกริ่นนํา      
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ              
ซึ่งไดลงนามกันที่วังสราญรมย  เม่ือวันที่  8  สิงหาคม  2510  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความ
เขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค  ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการ
เมือง  สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ประเทศไทยเปนหนึ่งใน  5  ของสมาชิกผูกอตั้งและเปนจุดกําเนิดของอาเซียน  ไทยมี
บทบาทอยางแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา  รวมท้ังยังมีสวนผลักดันใหอาเซียนมีโครงการ
ความรวมมือในดานตาง ๆ  ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณระหวางประเทศเพ่ือ
ขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายใน    
ป พ.ศ.  2558 

 ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญการบริหารองคกร  พรอมทั้งมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ทานคิดวาการพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูประชาคมอาเซียนควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติอยางไร 
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แบบสัมภาษณนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
 

1. นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ควรเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 2. แนวปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ควรเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอตรวจสอบและรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย 
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    ที่  ศธ  0520.203.2/ 1000                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                     
                                                                      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
  

                                                     9   พฤศจิกายน   2555 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน  

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม   จํานวน   1   ชุด 

 ดวย  นางเฉลียว  ยาจันทร  รหัสนักศึกษา 53252939 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน”  ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะหของทานมา  ณ  โอกาสน้ี 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
               หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ   
โทรศัพท / โทรสาร  034 – 219136 

สําเนา 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย 

 

1. รศ.ดร. สุพักตร  พิบูลย  อาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ผศ.ดร. ธิดา  ฤทธาภัย รองอธิการบดี  ฝายวิชาการและวิจัย  คณะศิลปะศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สุวรรณภูมิ 

3. ผศ.ดร. จุไรรัตน  สุดรุง ผูชวยคณะบดี  คณะคุรุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. ดร. สมศักดิ์  ฮดโท ผูอํานวยการกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  นนทบุรี  เขต 2 

5. ดร. ขัตติยา  ดวงสําราญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังน้ําเขียว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  สุพรรณบุรี  เขต 3 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง  นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 
    

ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไป 

     โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน          หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

   

   1.  เพศ 

               ชาย                                         หญิง 
   2.  อายุ 
               ไมเกิน  30  ป                        31 – 40 ป 
                41 – 50  ป                  51  ปขึ้นไป 

   3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

                ปริญญาตรี                              ปริญญาโท 

                ปริญญาเอก                             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ..........................) 
   4.  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา 
            ผูอํานวยการโรงเรียน          
            รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่
แทน 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   5.  ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

                ไมเกิน  5  ป                             6 – 10  ป 
                 11 – 15  ป                           16  ป  ขึ้นไป 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

1 
นโยบายจดัทําแผนเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจน 

    

2 

นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบ
เพื่อการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียน โดยเนนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน 

    

3 
นโยบายปฏิรูปการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

    

4 
นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพื่อรองรับการ
เปดเสรีทางการศึกษาและบริการอื่นๆ  ในประชาคมอาเซียน 

    

5 
นโยบายพัฒนาคณุภาพการศึกษาใหสอดรับกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    

6 

นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

    

7 

นโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยขีามพรมแดนเพื่อใหครู
และนักเรียนสามารถติดตอสื่อสารและแลกเปลีย่นเรยีนรูกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดดวยตนเอง 

    

8 

นโยบายสรางความเขมแข็งแกหนวยปฏิบัตริะดับตางๆ  ดวย
การใหการสนับสนุนองคความรู  การจัดการความรูและนาํ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใช 

    

9 

นโยบายสรางความม่ันคงทางการเมืองและการดํารงชีวิตของ
พลเมืองอาเซียน  โดยการสรางความรู  ความเขาใจแก
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    

10 
นโยบายเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยและเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแขงขัน 

    

11 
นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพ่ือยกระดับสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

    

12 
นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการ
เรียนรูเอื้อตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

13 
มีการติดตอสื่อสาร  มอบหมายงานและตดิตามการ
ดําเนินงานทางอินเตอรเนต็ 

    

14 

นโยบายสรางเครือขายและสงเสรมิการมสีวนรวมขององคกร  
ชุมชน  ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
เพื่อพัฒนาการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

    

15 
นโยบายสงเสริมการบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อการอยูรวมกันอยางสันต ิ มั่นคง ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

    

16 
นโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล    

    

17 

นโยบายพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมี
ความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียนและมีคณุภาพสู
สากล 

    

18 
นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
บริหารจัดการเพ่ือชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

    

19 
นโยบายพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรยีนรูให
สอดคลองเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล   

    

20 
นโยบายนําภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการกับภูมิปญญาสากล
อยางสมดลุและทั่วถึง 

    

21 
นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูบริหาร  ครู  
บุคลากร  นักเรียนและชุมชน 

    

22 
นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนแกผูบริหาร  ครู  
บุคลากร  นักเรียนและชุมชน 

    

23 
นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียน สูประชาคมอาเซยีน 

    

24 
นโยบายใหนักเรียนทุกคนมสีิทธิและโอกาสในการไดรับ
การศึกษาเทาเทียมกันอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพ 

    

25 

นโยบายพัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารและสามารถใชหนังสือ  ตําราเรยีนและสื่อการเรียน
การสอนที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

26 
นโยบายระดมทรัพยากร  โดยเฉพาะแหลงเงินทุนท้ังภาครัฐ
และเอกชนใหเพียงพอตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

    

27 

นโยบายประสานสัมพันธและจดัทําความตกลงรวมมือ 
(MOU) ดานการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศอื่นๆในสังคมโลก 

    

28 
นโยบายแลกเปลีย่นนักเรยีนและครูกับประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ในสังคมโลก     

29 

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําการวิจัยเพื่อจัด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและพัฒนาองคความรูใหม
เพื่อนําไปใชพัฒนาการเรยีนการสอน   

    

30 
นโยบายพัฒนาฐานขอมลูการวิจยัที่สามารถเผยแพรและ
ถายทอดองคความรูตอสังคม 

    

31 
นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหเปนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูระหวาง
โรงเรียนเครือขายและโรงเรียนอ่ืนๆ 

    

32 

นโยบายเตรียมความพรอมและสรางเจตคติที่ดีของครู  
นักเรียน  ผูปกครองและประชาชนท่ัวไปเพ่ือกาวสูประชม
คมอาเซียน 

    

33 

นโยบายสงเสริมการจัดกิจกรรมพฒันาบุคลากรและสราง
ขวัญกําลังใจดวยการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

    

34 

นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาองคความรู  
แลกเปลีย่นเรยีนรู  และเพิ่มทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

    

35 นโยบายสงเสริมการพัฒนาครูและเครือขายครูสูมืออาชีพ     

36 

ประสานสัมพันธและมีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนอยางหลากหลาย
วิธีการและสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริง 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

37 
จัดกิจกรรมคายวิชาการท่ีเนนอัตลกัษณของโรงเรียนและ
การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

    

38 

นโยบายสงเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนที่หลากหลาย  เชน  การจัดนิทรรศการ 
การจัดใหมีวิทยากรพิเศษ การใชสือ่อิเล็กทรอนิกส (ICT) 

และการจัดทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู 

    

39 

นโยบายแลกเปลีย่นองคความรูระหวางนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศอื่นๆ ในสังคมโลก 

    

40 
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ครูผูรับผิดชอบศูนย
อาเซียนศึกษา 

    

41 

นโยบายพัฒนานักเรียนใหมีคณุธรรมจรยิธรรมมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงคและมีความรับผดิชอบตอตนเองและสังคมใน
ฐานะ พลเมืองของอาเซียน 

    

42 

นโยบายสรรหา/ผลติ และใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางองค
ความรู  การเรียนรู  การบริหารจดัการ  เพื่อใหทันการ
เปลี่ยนแปลง 

    

43 

นโยบายจดัระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการ
บริหารโรงเรยีน  สามารถเชื่อมโยงระบบการสื่อสารและการ
จัดการขอมลูทั่วท้ังองคกร 

    

44 

นโยบายจดัสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
และเปนแหลงเรยีนรูเกีย่วกับอาเซียนภายในโรงเรียนและ
ชุมชน   

    

45 นโยบายจดัหอง/มุมอาเซียนศึกษา และแหลงสืบคนขอมลู
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ   

    

46 

นโยบายพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะใน
การแขงขัน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

47 
นโยบายจดัตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพื่อเปนแหลงเรยีนรูของ
โรงเรียน  โรงเรยีนเครือขายและชมุชน 

    

48 
นโยบายจดัตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับ
สถานศึกษาอันแสดงใหเห็นความรวมมือในการดําเนินงาน 

    

49 
นโยบายจดัการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
เพื่อการแขงขันในเวทีโลก 

    

50 
นโยบายเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางโรงเรียนและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

    

51 

นโยบายสงเสริมการจัดทําแผนการสอน  การใชสื่อวัสดุ
อุปกรณ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียน
การสอน 

    

52 
นโยบายจดักิจกรรมคายวิชาการท่ีเนนอัตลักษณของความ
เปนไทยและเนนอัตลักษณของประชาคมอาเซียน 

    

53 
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารจัดนิทรรศการเพื่อ
แสดงผลงานทางวิชาการในระดับตางๆ 

    

54 

นโยบายพัฒนาคณุภาพนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพทั้งดาน
คุณธรรมจริยธรรม  ความรูบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดี
ของประชาคมอาเซียน 

    

55 
นโยบายสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีความเปนไทยและเขาใจ
วัฒนธรรมของเพื่อนบานในอาเซียน 

    

56 

นโยบายพัฒนานักเรียนทุกคนใหมโีอกาสเขาถึงการเรียนรู
และมสีมรรถนะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนและสังคมโลก 

    

57 

นโยบายสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  โดยการจดัเวทีแสดงความสําเรจ็ยกยอง
เชิดชูเกียรติใหแก    นักเรียน  ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

58 

วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา สูประชาคมอาเซียน  ครอบคลุมทั้งดานสังคม  
วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย 

    

59 

วิเคราะหปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน ครอบคลุมทั้งโครงสราง  นโยบาย  ผลผลิตและ
ทรัพยากรการบริหาร 

    

60 

นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดลําดับ
ประเด็น  แยกเปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

    

61 
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
นโยบาย ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน     

62 

พันธกิจท่ีกําหนดบงบอกหนาท่ีที่ตองการดําเนินการเพื่อให
เกิดผลผลิตตามกฎหมายและตามนโยบายเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 

    

63 
จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน     

64 

กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็น
แนวทางปฏิบัติ ท่ีสามารถบรรลุวสิยัทัศน  พันธกิจ  
เปาประสงค  ผลผลิต  ผลลัพธและตัวช้ีวัดเพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน 

    

65 

ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพื่อกําหนด
เปาหมายที่  ทาทายผลักดันใหเกดิการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนา สูประชาคมอาเซียน 

    

66 
วางแผนงานรวมกันระหวางผูบริหาร  ครูและชุมชน ในการ
พัฒนา   ศักยภาพนักเรียนสูประชาคมอาเซียน 

    

67 
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน
เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคที่กําหนดไว 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

68 
กําหนดปรัชญาของโรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปน
แนวทางในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

    

69 
ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมสีวนรวมระดมความคิดเห็น
ในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ     

70 
แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน     

71 

ช้ีแจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซยีน 

    

72 

จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart) ตาม
แผนงาน/โครงการและกําหนดเวลาในการดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุวตัถุประสงคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนไวชัดเจน 

    

73 

สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเกีย่วของรับรูเปาหมาย ให
ความรู  สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพื่อ
บรรลเุปาหมายในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

    

74 

จัดประชุม  สัมมนา  อบรม  ช้ีแจง  สรางความรู  ความ
เขาใจ เผยแพรขอมูลขาวสารและสรางเจตคติที่ดเีกี่ยวกับ
อาเซียน 

    

75 
สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู  นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาสูประคมอาเซียน     

76 

พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาสูประชาคมอาเซียน
ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

    

77 

จัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการเก็บ
รวบรวมขอมูลทุกดานเก่ียวกับอาเซียนใหเปนปจจุบันและ
อยูในสภาพพรอมใช 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

78 

มีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจนและ
เนนความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในทุกระดับ 

    

79 
ประสานงานกับผูทรงคณุวุฒิในการขอความชวยเหลือในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน     

80 
จัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับโรงเรียน
อันแสดงใหเห็นถึงความรวมมือในการดําเนินงาน        

81 

สรางการมีสวนรวมทางการเมือง  การดํารงชีวิตอยางมี
คุณธรรม เพื่อสรางเสถยีรภาพความมั่นคงและวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

    

82 

ประสานงานกับผูปกครองเพ่ือสรางความรู  ความเขาใจใน
การจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนในฐานะเปน  พลเมืองของอาเซียน 

    

83 

จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีนใหมีบรรยากาศการเรียนรู  
เชน  อาคารเรียน  หองเรยีน  หองพิเศษและหองบริการให
มีความสวยงาม เพียงพอและปลอดภัยเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

    

84 
จัดหาแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญาใน
ทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

    

85 
จัดหอง/มุมอาเซียนศึกษาและแหลงสืบคนขอมลูผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ     

86 

พัฒนานักเรียนอยางรอบดาน  สมดุลทั้งดานความรู  
ความคิด  ความสามารถ  ความดงีามและความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

    

87 
จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อการ
แขงขันในเวทีโลก 

    

88 
จัดกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนานักเรยีนใหมีความเปนไทยและ
เขาใจวัฒนธรรมเพื่อนบานในอาเซียน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

89 

กําหนดกลไกเครือขายระดับเยาวชนและชุมชนอาเซียนเพื่อ
รวมแกวิกฤตปญหาและผนึกความเขมแข็งตามอัตลักษณ
ของอาเซียน 

    

90 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในระดับตางๆ 
เพื่อใหโรงเรียน  เปนเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางโรงเรียน  
ชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ินและโรงเรียนเครือขาย 

    

91 
สงเสริมการเรียนรูและการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน  ครู
และบุคลากรผานชองทางและกิจกรรมตางๆ     

92 

ใชผลการวัดทักษะภาษาอังกฤษใหเปนสวนสําคัญของ
สมรรถนะในการเรียนตอ การจบหลักสตูรระดับตาง ๆ   
และการเลื่อนระดับหรือการประเมินความกาวหนาของครู 

    

93 

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองและ
สงเสริมการเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน           
อยางนอย  1  ภาษา 

    

94 

จัดหาสื่ออุปกรณในการจัดการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียน
และแหลงสืบคนขอมลูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
มีประสิทธิภาพ 

    

95 

ประชุมบุคลากรฝายการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนและ ติดตามดูแลใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    

96 

ประสานงานกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในการพัฒนาวิชาชีพครู
รวมกันและสรางระบบจูงใจใหเต็มใจและตั้งใจปฏิบตัิงาน
อยางเต็มศักยภาพ 

    

97 กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนและสมรรถนะ
ที่สําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและสังคม
โลก 

    

98 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับการจัด
การศึกษาของชาติและประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

99 

วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับ
อาเซียน เชน การแทรกเนื้อหาในหลักสตูร  8  กลุมสาระ
การเรียนรู และเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติม  

    

100 

จัดทําหนวยการเรียนรูและจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    

101 

จัดใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการวิเคราะห
คาใชจายตาม   แผนงาน/โครงการ  และมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไวอยางชัดเจน 

    

102 

ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการดําเนินงานพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนนอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน  จาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เอกชนและชุมชน 

    

103 

ใชทรัพยากรที่ไดรบัการสนับสนุนจากหลายภาคสวนเพ่ือ
ขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนตรงตามวัตถุประสงค  คุมคา
และตดิตามประเมินผลการใชจายใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    

104 
ประชาสมัพันธเผยแพรการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซยีน 
โดยจดัทําแผนพับ วารสาร  โปสเตอรและเว็บไซด     

105 

จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  โดยจัด
กิจกรรมสราง  ความตระหนัก  ใหบริการและพัฒนาการ
เรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

    

106 
นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและบรูณาการเร่ือง 
ICT  ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    

107 

จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพื่อใหผูเรยีนไดเรียนรูอยางหลากหลาย
เชน การจัดงาน ASEAN DAY  การจัดนิทรรศการแสดงผล
งานตาง ๆ 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

108 
นโยบายสงเสริมครูและนักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของ
ตนเองทั้งในระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

    

109 
นโยบายสงเสริมใหครสูามารถใชสือ่อิเล็กทรอนิกส (ICT)          

ในการจัดการเรียนรูและการวดัผลประเมินผล 
    

110 

สรรหา/ผลติเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและเพยีงพอตอการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

    

111 
ใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางองคความรู  การเรียนรู               
การบริหารจัดการ เพื่อใหทันตอการเปลีย่นแปลง 

    

112 
ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมลูทุก
ดานของอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

    

113 
แบงปนขอมูลสารสนเทศทุกชองทางของการสื่อสารท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

    

114 

จัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหาร  
เชื่อมโยงระบบ  การสื่อสาร  การจัดขอมูลท่ัวทั้งองคกรและ
สามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศสะดวก คลองตัวและ
รวดเร็ว  

    

115 
นโยบายพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อตอ           
การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

    

116 

วิจัยศึกษาหาแนวทางการดําเนินงานท่ีมีจุดเดนและวิธีการสู
เปาหมายรวมกันที่หลากหลายเกิดเปน  Best Practices  ที่
สามารถแขงขันในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

    

117 
พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนของ
โรงเรียนอื่น ๆ  และชุมชน     

118 

จัดระบบการประชาสมัพันธโรงเรยีนสูชุมชน  โดยนําเสนอ
ขาวสารทาง สื่อตางๆ  เพื่อเผยแพรกิจกรรมและผลงานของ
โรงเรียน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

119 
พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของ
ประชาคมอาเซียน    

    

120 

พัฒนานักเรียนใหสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
(ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ 
อีกอยางนอย 1 ภาษา) 

    

121 
พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสรางสรรค 

    

122 
พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นและ
มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธ ี

    

123 

พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มี
เหตุผล  มีวิธีคิดอยางถูกตอง  เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

    

124 
พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการทํางาน  มีภาวะผูนํา
และใหเห็นคณุคาของการเปนมนษุยเทาเทียมกัน 

    

125 

พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการจัดการกับปญหา  
สามารถควบคุมตนเองและลงมือปฏิบัติเพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง 

    

126 
พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรยีนรูและจัดการ
เรียนรู  สูประชาคมอาเซียนดวยวธิีการท่ีหลากหลาย 

    

127 
พัฒนาครูใหใชสื่อ  ICT  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู 

    

128 พัฒนาครูใหใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคี
เครือขายเพ่ือ แสวงหาความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

    

129 
พัฒนาครูใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

    

130 
พัฒนาครูใหจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

131 

พัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารและ
สามารถใชหนังสือ  ตําราเรียนและสื่อเปนภาษาตางประเทศ
ในการจัดการเรียนรู 

    

132 
พัฒนาครูใหสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ICT)                  
ในการจัดการเรียนรูและการวดัผลประเมินผล 

    

133 
พัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถเผยแพรผลงานท้ังระบบ
ออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

    

134 

พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลาย  
โดยเนนกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน   

    

135 
พัฒนาครูใหสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณในการ
จัดการเรียนรูระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

    

136 
พัฒนาครูใหสามารถสรุปรายงานความกาวหนาของการ
จัดการเรียนรู 

    

137 
พัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

    

138 

พัฒนาผูบริหารใหมีวิสยัทัศน  มีศกัยภาพและความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากดัไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    

139 

พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะ
ในการใช เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคเีครือขาย
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

    

140 

พัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนและนิเทศติดตาม ประเมินผล
งานวิจัยของครู 

    

141 
พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการนิเทศ  ติดตามผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนอยางมปีระสิทธิภาพ     
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย (ตอ) 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

วัดไดตรง
กับความ 

หมาย 
(+1) 

 

ไมแนใจ 
(0) 

วัดไดไม
ตรงกับ
ความ 

หมาย     
(-1) 

คาดัชนี
ความ
สอด 

คลอง 
(IOC) 

142 
จัดเวทีแสดงความสําเร็จยกยองเชิดชูเกียรติใหแกนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    

143 

เปรียบเทยีบผลปฏิบตัิงานกับเกณฑที่กําหนด  สราง
เครื่องมือและกําหนดเกณฑในการประเมินผลการดาํเนินงาน
ใหครอบคลุมวสิัยทัศน  เปาหมาย ภารกิจของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

    

144 

จัดทําแผนและกําหนดรูปแบบของการวัดและประเมินผล
การเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหเปนแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกันทั้งโรงเรียน 

    

145 
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน การจดัการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรยีน 

    

146 

นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนระยะ  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

    

147 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจน
เปนวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

148 

ประเมินผลพรอมสรุปรายงานและประชาสมัพันธการ
ดําเนินงานการจดัการศึกษาสูประชาคมอาเซียนสู
สาธารณชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

    

149 
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนตอหนวยงานตนสังกัด 

    

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................
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ภาคผนวก  ค 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายชื่อโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ที่  ศธ  0520.203.2/ 1059                                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                     
                                                                      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

                                                                                    

                                                     4   ธันวาคม   2555 
 

เรื่อง   ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน  

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม   จํานวน   1   ชุด 

 ดวย  นางเฉลียว  ยาจันทร  รหัสนักศึกษา 53252939 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน”  ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความ
อนุเคราะหใหนักศึกษาทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือในหนวยงานของทาน  เพ่ือนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะหของทานมา  ณ  โอกาสนี้ 

          ขอแสดงความนับถือ 

               
                                                        (อาจารย ดร.สําเริง  ออนสําพันธุ) 
      รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

  สําเนา 
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                                            ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
งานธุรการ   
โทรศัพท / โทรสาร  034 – 219136 

 

รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. โรงเรียนราษฎรนิยม                        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

2. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรนิยม             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

3. โรงเรียนเทพศิรินทร  นนทบุรี      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

5. โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

6. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1 

7. โรงเรียนหวากอวิทยาลัย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

8. โรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา)           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ    
                                                       เขต 1 

9. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

10. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก  ง 

 ผลการทดลองเครื่องมือ 
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Frequency Table                             เพศ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 17 56.7 56.7 56.7 

หญิง 13 43.3 43.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

อายุ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31-40 ป 1 3.3 3.3 3.3 

41-50 ป 8 26.7 26.7 30.0 

51 ขึ้นไป 21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

วุฒิ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปริญญาตร ี 11 36.7 36.7 36.7 

ปริญญาโท 17 56.7 56.7 93.3 
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อื่นๆ 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

ตําแหนง 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผอ. 10 33.3 33.3 33.3 

รองฯ 10 33.3 33.3 66.7 

ประธานกรรมการฯ 9 30.0 30.0 96.7 

4.00 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

ประสบการณ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมเกิน5ป 12 40.0 40.0 40.0 

6-10 ป 5 16.7 16.7 56.7 

11-15 ป 4 13.3 13.3 70.0 

16 ปขึ้นไป 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 001 30 3.00 5.00 4.1667 .12761 .69893 

ขอ 002 30 3.00 5.00 4.1667 .10810 .59209 

ขอ 003 30 2.00 5.00 3.8333 .12761 .69893 

ขอ 004 30 3.00 5.00 3.9000 .12082 .66176 

ขอ 005 30 3.00 5.00 4.2333 .14129 .77385 

ขอ 006 30 1.00 5.00 3.6667 .18152 .99424 

ขอ 007 30 2.00 5.00 3.8333 .14450 .79148 

ขอ 008 30 2.00 5.00 3.9333 .15111 .82768 

ขอ 009 30 3.00 5.00 4.2000 .13043 .71438 

ขอ 010 30 3.00 5.00 4.0333 .13116 .71840 

ขอ 011 30 3.00 5.00 4.4000 .10283 .56324 

ขอ 012 30 3.00 5.00 4.2667 .13505 .73968 

ขอ 013 30 3.00 5.00 4.3000 .12821 .70221 

ขอ 014 30 2.00 5.00 4.0667 .15111 .82768 

ขอ 015 30 3.00 5.00 4.5000 .10450 .57235 

ขอ 016 30 3.00 5.00 4.4667 .11480 .62881 

ขอ  017 30 3.00 5.00 4.4667 .10431 .57135 

ขอ 018 30 3.00 5.00 4.5667 .10376 .56832 

ขอ 019 30 3.00 5.00 4.3333 .12066 .66089 

ขอ 020 30 3.00 5.00 4.1333 .12441 .68145 

ขอ 021 30 2.00 5.00 4.0333 .14765 .80872 

ขอ 022 30 2.00 5.00 3.8000 .13896 .76112 

ขอ 023 30 3.00 5.00 4.2333 .12395 .67891 
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ขอ 024 30 3.00 5.00 4.4333 .13290 .72793 

ขอ 025 30 2.00 5.00 4.1333 .14958 .81931 

ขอ 026 30 1.00 5.00 3.8000 .17551 .96132 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 027 30 1.00 5.00 3.6333 .21700 1.18855 

ขอ 028 30 1.00 5.00 3.6000 .21227 1.16264 

ขอ 029 30 2.00 5.00 4.1333 .14958 .81931 

ขอ 030 30 3.00 5.00 3.9333 .14331 .78492 

ขอ 031 30 3.00 5.00 4.0000 .13561 .74278 

ขอ 032 30 3.00 5.00 4.2333 .13290 .72793 

ขอ 033 30 3.00 5.00 4.0333 .12208 .66868 

ขอ 034 30 3.00 5.00 4.1333 .12441 .68145 

ขอ 035 30 3.00 5.00 4.3333 .12984 .71116 

ขอ 036 30 3.00 5.00 4.3333 .12984 .71116 

ขอ 037 30 2.00 5.00 4.1333 .14958 .81931 

ขอ 038 30 3.00 5.00 4.1333 .14169 .77608 

ขอ 039 30 1.00 5.00 3.5333 .20191 1.10589 

ขอ 040 30 3.00 5.00 4.2667 .12625 .69149 

ขอ 041 30 3.00 5.00 4.2000 .12130 .66436 

ขอ 042 30 2.00 5.00 4.2667 .15111 .82768 

ขอ 043 30 2.00 5.00 4.1000 .16153 .88474 

ขอ 044 30 3.00 5.00 4.4000 .12318 .67466 

ขอ 045 30 3.00 5.00 4.3333 .12066 .66089 

ขอ 046 30 3.00 5.00 4.3000 .13688 .74971 

ขอ 047 30 3.00 5.00 4.1333 .14169 .77608 

ขอ 048 30 2.00 5.00 3.8000 .16884 .92476 

ขอ 049 30 1.00 5.00 3.9333 .17897 .98027 

ขอ 050 30 1.00 5.00 3.4667 .17768 .97320 
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ขอ 051 30 3.00 5.00 4.3333 .12984 .71116 

ขอ 052 30 3.00 5.00 4.1000 .14661 .80301 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 053 30 3.00 5.00 4.2667 .12625 .69149 

ขอ 054 30 3.00 5.00 4.3667 .11227 .61495 

ขอ 055 30 3.00 5.00 4.4000 .10283 .56324 

ขอ 056 30 3.00 5.00 4.3000 .11890 .65126 

ขอ 057 30 2.00 5.00 4.1000 .16153 .88474 

ขอ 058 30 3.00 5.00 4.0000 .12685 .69481 

ขอ 059 30 3.00 5.00 3.9333 .14331 .78492 

ขอ 060 30 3.00 5.00 4.0667 .12625 .69149 

ขอ 061 30 3.00 5.00 4.2333 .14129 .77385 

ขอ 062 30 3.00 5.00 4.1000 .15425 .84486 

ขอ 063 30 3.00 5.00 4.2000 .14700 .80516 

ขอ 064 30 3.00 5.00 4.1000 .13855 .75886 

ขอ 065 30 3.00 5.00 4.0667 .13505 .73968 

ขอ 066 30 3.00 5.00 4.1667 .13632 .74664 

ขอ 067 30 3.00 5.00 4.2333 .13290 .72793 

ขอ 068 30 3.00 5.00 4.2000 .13896 .76112 

ขอ 069 30 3.00 5.00 4.2667 .15111 .82768 

ขอ 070 30 2.00 5.00 4.1667 .16667 .91287 

ขอ 071 30 3.00 5.00 4.2000 .15462 .84690 

ขอ 072 30 2.00 5.00 3.9667 .16248 .88992 

ขอ 073 30 3.00 5.00 4.1333 .14169 .77608 

ขอ 074 30 3.00 5.00 4.1333 .14169 .77608 

ขอ 075 30 3.00 5.00 4.2667 .14331 .78492 

ขอ 076 30 3.00 5.00 4.2667 .12625 .69149 
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ขอ 077 30 2.00 5.00 3.8333 .16667 .91287 

ขอ 078 30 3.00 5.00 4.0000 .15162 .83045 

   

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 079 30 2.00 5.00 3.8667 .17109 .93710 

ขอ 080 30 1.00 5.00 3.5667 .17736 .97143 

ขอ 081 30 3.00 5.00 4.0333 .13116 .71840 

ขอ 082 30 3.00 5.00 4.0667 .11679 .63968 

ขอ 083 30 2.00 5.00 4.3000 .16010 .87691 

ขอ 084 30 3.00 5.00 4.3000 .13688 .74971 

ขอ 085 30 3.00 5.00 4.2667 .15854 .86834 

ขอ 086 30 3.00 5.00 4.3667 .13965 .76489 

ขอ 087 30 3.00 5.00 4.1333 .16424 .89955 

ขอ 088 30 3.00 5.00 4.2667 .15111 .82768 

ขอ 089 30 2.00 5.00 3.5667 .14920 .81720 

ขอ 090 30 1.00 5.00 3.8000 .18815 1.03057 

ขอ 091 30 2.00 5.00 4.1000 .17518 .95953 

ขอ 092 30 1.00 5.00 3.6000 .17019 .93218 

ขอ 093 30 1.00 5.00 3.9000 .17518 .95953 

ขอ 094 30 3.00 5.00 4.1333 .13333 .73030 

ขอ 095 30 3.00 5.00 4.3333 .13841 .75810 

ขอ 096 30 3.00 5.00 3.7667 .14129 .77385 

ขอ 097 30 2.00 5.00 4.0667 .14331 .78492 

ขอ 098 30 2.00 5.00 4.0333 .16940 .92786 

ขอ 099 30 3.00 5.00 4.2000 .12130 .66436 

ขอ 100 30 3.00 5.00 4.2667 .14331 .78492 

ขอ 101 30 3.00 5.00 3.9333 .15854 .86834 

ขอ 102 30 1.00 5.00 3.5333 .17109 .93710 
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ขอ 103 30 2.00 5.00 3.7667 .15671 .85836 

ขอ 104 30 3.00 5.00 3.9667 .14765 .80872 

  

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 105 30 2.00 5.00 3.8667 .17109 .93710 

ขอ 106 30 2.00 5.00 3.9667 .18247 .99943 

ขอ 107 30 3.00 5.00 3.9333 .15854 .86834 

ขอ 108 30 3.00 5.00 3.9333 .15854 .86834 

ขอ 109 30 1.00 5.00 3.6000 .18937 1.03724 

ขอ 110 30 3.00 5.00 3.9000 .14661 .80301 

ขอ 111 30 3.00 5.00 4.0667 .14331 .78492 

ขอ 112 30 2.00 5.00 4.0667 .15854 .86834 

ขอ 113 30 2.00 5.00 3.9000 .16850 .92289 

ขอ 114 30 3.00 5.00 4.0000 .13561 .74278 

ขอ 115 30 1.00 5.00 3.8000 .17551 .96132 

ขอ 116 30 1.00 5.00 3.7333 .17897 .98027 

ขอ 117 30 2.00 5.00 3.9333 .18528 1.01483 

ขอ 118 30 3.00 5.00 4.0000 .14384 .78784 

ขอ 119 30 1.00 5.00 4.1333 .17768 .97320 

ขอ 120 30 1.00 5.00 3.9333 .17897 .98027 

ขอ 121 30 2.00 5.00 4.3333 .14648 .80230 

ขอ 122 30 2.00 5.00 4.3667 .13116 .71840 

ขอ 123 30 2.00 5.00 4.4000 .14061 .77013 

ขอ 124 30 3.00 5.00 4.3333 .12984 .71116 

ขอ 125 30 3.00 5.00 4.3667 .12208 .66868 

ขอ 126 30 3.00 5.00 4.1667 .13632 .74664 

ขอ 127 30 3.00 5.00 4.2667 .12625 .69149 

ขอ 128 30 3.00 5.00 4.2333 .12395 .67891 
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ขอ 129 30 2.00 5.00 4.0000 .14384 .78784 

ขอ 130 30 3.00 5.00 4.3000 .13688 .74971 

 

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 131 30 1.00 5.00 4.0333 .18247 .99943 

ขอ 132 30 3.00 5.00 4.2333 .14920 .81720 

ขอ 133 30 2.00 5.00 4.2000 .14700 .80516 

ขอ 134 30 2.00 5.00 4.1667 .16667 .91287 

ขอ 135 30 2.00 5.00 3.9667 .15524 .85029 

ขอ 136 30 2.00 5.00 4.2333 .15671 .85836 

ขอ 137 30 2.00 5.00 3.9333 .15854 .86834 

ขอ 138 30 3.00 5.00 4.3333 .13841 .75810 

ขอ 139 30 3.00 5.00 4.2667 .12625 .69149 

ขอ 140 30 3.00 5.00 4.2000 .12130 .66436 

ขอ 141 30 3.00 5.00 4.2333 .13290 .72793 

ขอ 142 30 3.00 5.00 4.1333 .15708 .86037 

ขอ 143 30 3.00 5.00 4.1667 .14450 .79148 

ขอ 144 30 3.00 5.00 3.9333 .14331 .78492 

ขอ 145 30 3.00 5.00 3.9667 .13965 .76489 

ขอ 146 30 3.00 5.00 4.0000 .13561 .74278 

ขอ 147 30 3.00 5.00 4.0333 .13965 .76489 

ขอ 148 30 3.00 5.00 3.9667 .13965 .76489 

ขอ 149 30 3.00 5.00 4.0000 .15162 .83045 

Valid N (listwise) 30      
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 Reliability 

              Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

  Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.995 .995 149 
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ภาคผนวก  จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ที่  ศธ  0520.107(นฐ) / พิเศษ                                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

                                                                                                                                                                                                                           14   ธันวาคม   2555 
 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 

 ดวย  นางเฉลียว  ยาจันทร  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน”  มีความ
ประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  รองผูอํานวยการกลุมการบริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติ
หนาที่แทนและประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ี
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงรองผูอํานวยการกลุม
การบริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนและประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบเพ่ือขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง      

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                       รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                                                       รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   

สําเนา 
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ภาคผนวก  ฉ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง  นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

(Policies  and  Practices  in  Basic  Education  toward  ASEAN  Community) 

 

คําชี้แจง 
 1.แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับ (1) ผูอํานวยการโรงเรียน (2) รองผูอํานวยการโรงเรียน                 
กลุมการบริหารงานวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนและ (3) ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2. แบบสอบถามฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษานโยบายและการปฏบิัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถาม
ตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏในโรงเรียนของทาน  คําตอบเหลานี้จะไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานของทานแตประการใด 
 3. คําถามน้ีมี  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1  เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี  2  เปนขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 

                             ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง 

 

       นางเฉลียว  ยาจันทร  

                (นางเฉลียว  ยาจันทร) 

   นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                           ภาควิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง  นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

 
  

   

ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไป 

     โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน          หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

   

   1.  เพศ 

               ชาย                                         หญิง 
 

   2.  อายุ 
               ไมเกิน  30  ป                        31 – 40 ป 
                41 – 50  ป                  51  ปขึ้นไป 
 

   3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

                ปริญญาตรี                              ปริญญาโท 

                ปริญญาเอก                             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ..........................) 
 

   4.  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา 
            ผูอํานวยการโรงเรียน          
            รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานวิชาการหรือผูปฏิบัติหนาที่
แทน 

            ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

   5.  ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

                ไมเกิน  5  ป                             6 – 10  ป 
                 11 – 15  ป                           16  ป  ขึ้นไป 
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ตอนที่  2  ขอมูลดานนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคม    
             อาเซียน 

คําชี้แจง    แบบสอบถามขอมูลดานนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู    
    ประชาคมอาเซียน  จํานวน  149  ขอ  แตละขอเปนแบบมาตราสวนประเมินคา  5  ระดับ                        

             ใหทานทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพที่เปนจริง  โดยพิจารณาดังนี้ 
ระดับ 5  หมายถึง  มีการปฏิบตัิตามนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4  หมายถึง   มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนในระดับมาก 

ระดับ  3  หมายถึง    มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนในระดับนอย 

ระดับ  1  หมายถึง   มีการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนในระดับนอยที่สุด 
 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา             

สูประชาคมอาเซียน 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

1 นโยบายจดัทําแผนเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา              
สูประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจน 

     

2 นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพื่อการเรียนรู            
สูประชาคมอาเซียน โดยเนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

     

3 นโยบายปฏิรูปการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
     

4 นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพื่อรองรับการเปดเสรีทาง               
การศึกษาและบริการอื่นๆ  ในประชาคมอาเซียน 

     

5 นโยบายพัฒนาคณุภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

     

6 นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน   
     

7 นโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยขีามพรมแดนเพื่อใหครูและนักเรียนสามารถ
ติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศสมาชิกอาเซียนไดดวยตนเอง 

     

8 นโยบายสรางความเขมแข็งแกหนวยปฏิบัตริะดับตางๆ  ดวยการใหการ
สนับสนุนองคความรู  การจัดการความรูและนําภมูิปญญาทองถิ่นมาใช   

     

9 นโยบายสรางความม่ันคงทางการเมืองและการดํารงชีวิตของพลเมืองอาเซียน  
โดยการสรางความรู  ความเขาใจแกนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

10 นโยบายเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยและเพ่ิมขดีความสามารถใน             
การแขงขัน 

     

11 นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานเพ่ือยกระดับสูโรงเรยีนมาตรฐานสากล      



416 

 

ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา             

สูประชาคมอาเซียน 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

12 นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูเอื้อตอ              
การเรียนรูสูประชาคมอาเซียนท้ังในและนอกหองเรียน 

     

13 มีการติดตอสื่อสาร  มอบหมายงานและตดิตามการดาํเนินงานทางอินเตอรเนต็      

14 นโยบายสรางเครือขายและสงเสรมิการมสีวนรวมขององคกร  ชุมชน                 
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อพัฒนาการศึกษา             
สูมาตรฐานสากล 

     

15 นโยบายสงเสริมการบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  เพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันต ิ มั่นคง ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

     

16 นโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล    

     

17 นโยบายพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมีความพรอม              
ที่จะกาวสูประชาคมอาเซียนและมคีุณภาพสูสากล 

     

18 นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการเพื่อ
ชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

     

19 นโยบายพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรยีนรูใหสอดคลองเทียบเคียง 
กับมาตรฐานสากล   

     

20 นโยบายนําภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการกับภูมิปญญาสากลอยางสมดลุและท่ัวถึง      

21 นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนและ
ชุมชน 

     

22 นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนและ
ชุมชน 

     

23 นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน               
สูประชาคมอาเซียน 

     

24 นโยบายใหนักเรียนทุกคนมสีิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

     

25 นโยบายพัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารและสามารถใช
หนังสือ  ตําราเรียนและสื่อการเรยีนการสอนที่เปนภาษาตางประเทศในการ
จัดการเรียนรู 

     

26 นโยบายระดมทรัพยากร  โดยเฉพาะแหลงเงินทุนท้ังภาครัฐและเอกชน              
ใหเพียงพอตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

     

27 นโยบายประสานสัมพันธและจดัทําความตกลงรวมมือ (MOU) ดานการศึกษา
กับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอ่ืนๆในสังคมโลก 

     

28 นโยบายแลกเปลีย่นนักเรยีนและครูกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ       
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ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา             

สูประชาคมอาเซียน 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

29 นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําการวิจัยเพื่อจัดกระบวนการเรยีนรูที่
หลากหลายและพัฒนาองคความรูใหมเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน   

     

30 นโยบายพัฒนาฐานขอมลูการวิจยัที่สามารถเผยแพรและถายทอดองคความรู 
ตอสังคม 

     

31 นโยบายพัฒนาโรงเรียนใหเปนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางโรงเรียนเครือขาย
และโรงเรียนอื่นๆ 

     

32 นโยบายเตรียมความพรอมและสรางเจตคติที่ดีของครู  นักเรียน  ผูปกครองและ
ประชาชนท่ัวไปเพ่ือกาวสูประชมคมอาเซียน 

     

33 นโยบายสงเสริมการจัดกิจกรรมพฒันาบุคลากรและสรางขวัญกําลังใจ               
ดวยการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

34 นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาองคความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรู              
และเพิ่มทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

35 นโยบายสงเสริมการพัฒนาครูและเครือขายครูสูมืออาชีพ      

36 ประสานสัมพันธและมีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยางหลากหลายวธิีการและสามารถนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนไดจริง 

     

37 จัดกิจกรรมคายวิชาการท่ีเนนอัตลกัษณของโรงเรียนและการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 

     

38 นโยบายสงเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่
หลากหลาย  เชน  การจัดนิทรรศการ การจัดใหมีวิทยากรพิเศษ การใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (ICT) และการจดัทศันศึกษาแหลงเรยีนรู 

     

39 นโยบายแลกเปลีย่นองคความรูระหวางนักเรียน  ครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ ในสังคมโลก 

     

40 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาท่ีครูผูรับผิดชอบศูนยอาเซียนศึกษา      

41 นโยบายพัฒนานักเรียนใหมีคณุธรรมจรยิธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในฐานะ พลเมืองของอาเซียน 

     

42 นโยบายสรรหา/ผลติ และใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางองคความรูการเรียนรู   
การบริหารจัดการ  เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลง 

     

43 นโยบายจดัระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบรหิารโรงเรยีน   
สามารถเชื่อมโยงระบบการสื่อสารและการจัดการขอมูลท่ัวทั้งองคกร 

     

44 นโยบายจดัสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและ                        
เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนภายในโรงเรียนและชุมชน  
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ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา             

สูประชาคมอาเซียน 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

45 นโยบายจดัหอง/มุมอาเซียนศึกษา และแหลงสืบคนขอมลูผาน                        
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ   

     

46 นโยบายพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและ                   
เทคโนโลยีเพื่อการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะในการแขงขัน 

     

47 นโยบายจดัตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพื่อเปนแหลงเรยีนรูของโรงเรียน  
โรงเรียนเครือขายและชุมชน 

     

48 นโยบายจดัตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับสถานศึกษา               
อันแสดงใหเห็นความรวมมือในการดําเนินงาน 

     

49 นโยบายจดัการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                            
เพื่อการแขงขันในเวทีโลก 

     

50 นโยบายเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางโรงเรียนและประเทศสมาชิกอาเซียน      

51 นโยบายสงเสริมการจัดทําแผนการสอน  การใชสื่อวัสดุอุปกรณ  การนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

     

52 นโยบายจดักิจกรรมคายวิชาการท่ีเนนอัตลักษณของความเปนไทย                   
และเนนอัตลักษณของประชาคมอาเซียน 

     

53 นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน               
ทางวิชาการในระดับตางๆ 

     

54 นโยบายพัฒนาคณุภาพนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  ทั้งดานคุณธรรมจรยิธรรม  
ความรูบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
มีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

     

55 นโยบายสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีความเปนไทยและเขาใจวัฒนธรรม              
ของเพื่อนบานในอาเซียน 

     

56 นโยบายพัฒนานักเรียนทุกคนใหมโีอกาสเขาถึงการเรียนรูและมสีมรรถนะท่ี
สําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

     

57 มีนโยบายสรางขวัญกาํลังใจในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน   
โดยการจัดเวทีแสดงความสําเร็จยกยองเชิดชูเกียรติใหแก    นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     

58 วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนครอบคลุมทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจการเมือง 
และกฎหมาย 

     

59 วิเคราะหปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ครอบคลุม 

ทั้งโครงสราง  นโยบาย  ผลผลติและทรัพยากรการบริหาร 
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ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

60 นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดลําดับประเด็น                    
แยกเปนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในการจัดการศึกษา                   
เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

     

61 กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย                   
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

     

62 พันธกิจที่กําหนดบงบอกหนาท่ีที่ตองการดําเนินการเพื่อใหเกิด                      
ผลผลติตามกฎหมายและตามนโยบายเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

     

63 จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน      

64 กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติ             
ที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลติ  ผลลัพธและตัวช้ีวัด 

เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

     

65 ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพื่อกําหนดเปาหมายท่ี              
ทาทายผลักดันใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา                          
สูประชาคมอาเซียน 

     

66 วางแผนงานรวมกันระหวางผูบริหาร  ครูและชุมชน ในการพัฒนา  ศักยภาพ
นักเรียนสูประชาคมอาเซียน 

     

67 จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

     

68 กําหนดปรัชญาของโรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทางในการพัฒนา 
สูประชาคมอาเซียน 

     

69 ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมสีวนรวมระดมความคิดเห็นใน                         
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

     

70 แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน                    
เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

     

71 ช้ีแจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  ตวัช้ีวัด
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา              
สูประชาคมอาเซียน 

     

72 จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart) ตามแผนงาน/โครงการและ
กําหนดเวลาในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนไวชัดเจน 

     

73 สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเกีย่วของรับรูเปาหมาย ใหความรู                      
สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพื่อบรรลุเปาหมายใน                   
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
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74 จัดประชุม  สัมมนา  อบรม  ช้ีแจง  สรางความรู  ความเขาใจ                        
เผยแพรขอมลูขาวสารและสรางเจตคติที่ดีเกีย่วกับอาเซียน 

     

75 สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู  นักเรียน ผูปกครอง     
และชุมชนเพ่ือพัฒนาสูประคมอาเซียน 

     

76 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

77 จัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการเก็บรวบรวมขอมูล 

ทุกดานเก่ียวกับอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใช 
     

78 มีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจนและเนนความ               
พึงพอใจของผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในทุกระดับ 

     

79 ประสานงานกับผูทรงคณุวุฒิในการขอความชวยเหลือในการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

     

80 จัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับโรงเรียนอันแสดง                  
ใหเห็นถึงความรวมมือในการดําเนินงาน    

     

81 สรางการมีสวนรวมทางการเมือง  การดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม                  
เพื่อสรางเสถียรภาพความมั่นคงและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

     

82 ประสานงานกับผูปกครองเพ่ือสรางความรู  ความเขาใจในการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในฐานะเปนพลเมืองของอาเซียน 

     

83 จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีนใหมีบรรยากาศการเรียนรู  เชน  อาคารเรยีน  
หองเรียน  หองพิเศษและหองบริการใหมีความสวยงาม เพียงพอและปลอดภัย 

เอื้อตอการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

     

84 จัดหาแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียนและภูมิปญญาในทองถ่ินเพือ่สงเสรมิการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

     

85 จัดหอง/มุมอาเซียนศึกษาและแหลงสืบคนขอมลูผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

     

86 พัฒนานักเรียนอยางรอบดาน  สมดุลทั้งดานความรู  ความคดิ  ความสามารถ  
ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม 

     

87 จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อการแขงขัน                    
ในเวทีโลก 

     

88 จัดกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนานักเรยีนใหมีความเปนไทยและเขาใจวัฒนธรรม 

เพื่อนบานในอาเซียน 
     

89 กําหนดกลไกเครือขายระดับเยาวชนและชุมชนอาเซียนเพื่อรวมแกวกิฤตปญหา
และผนึกความเขมแข็งตามอัตลักษณของอาเซียน 
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90 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในระดับตางๆ เพื่อใหโรงเรยีน               
เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน  ชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน               
และโรงเรียนเครือขาย 

     

91 สงเสริมการเรียนรูและการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน  ครูและบุคลากร 
ผานชองทางและกิจกรรมตางๆ 

     

92 ใชผลการวัดทักษะภาษาอังกฤษใหเปนสวนสําคัญของสมรรถนะใน                
การเรียนตอ  การจบหลักสตูรระดบัตาง ๆ  และการเลื่อนระดับหรือ                 
การประเมินความกาวหนาของครู 

     

93 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองและสงเสรมิการเรยีนรูภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอย  1  ภาษา 

     

94 จัดหาสื่ออุปกรณในการจัดการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียนและแหลงสืบคนขอมูล
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

     

95 ประชุมบุคลากรฝายการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและ                 
ติดตามดูแลใหมีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

     

96 ประสานงานกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในการพัฒนาวิชาชีพครูรวมกัน 

และสรางระบบจูงใจใหเต็มใจและต้ังใจปฏิบัติงานอยางเตม็ศักยภาพ 

     

97 กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนและสมรรถนะท่ีสําคัญใน              
การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

     

98 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับการจัดการศึกษาของชาติ 

และประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

99 วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับอาเซียน เชน การ
แทรกเน้ือหาในหลักสูตร  8  กลุมสาระการเรียนรู และเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติม  

     

100 จัดทําหนวยการเรียนรูและจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใน               
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

101 จัดใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการวิเคราะหคาใชจายตาม   แผนงาน/
โครงการ  และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซยีนไวอยาง
ชัดเจน 

     

102 ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการดําเนินงานพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดนิ  จากหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครฐั  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เอกชนและชุมชน 

     

103 ใชทรัพยากรที่ไดรบัการสนับสนุนจากหลายภาคสวนเพ่ือขับเคลื่อน                   
สูประชาคมอาเซียนตรงตามวัตถุประสงค  คุมคาและติดตามประเมินผล 

การใชจายใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
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104 ประชาสมัพันธเผยแพรการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซยีน โดยจัดทําแผนพับ 
วารสาร  โปสเตอรและเว็บไซด 

     

105 จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  โดยจัดกิจกรรมสราง                
ความตระหนัก  ใหบริการและพัฒนาการเรยีนรูเกีย่วกับประชาคมอาเซียน 

     

106 นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและบรูณาการเร่ือง ICT  ในหลักสตูร
สถานศึกษา 

     

107 จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให
ผูเรยีนไดเรียนรูอยางหลากหลายเชน การจัดงาน ASEAN DAY   การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานตาง ๆ 

     

108 นโยบายสงเสริมครูและนักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของตนเองท้ังในระบบ
ออนไลน (online) และออฟไลน (offline) 

     

109 นโยบายสงเสริมใหครสูามารถใชสือ่อิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรูและ
การวัดผลประเมินผล 

     

110 สรรหา/ผลติเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษาท่ีทันสมัย                          
มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและเพยีงพอตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนา                 
สูประชาคมอาเซียน 

     

111 ใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางองคความรู  การเรียนรู  การบริหารจัดการ เพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 

     

112 ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมลูทุกดานของอาเซียน 

ใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 
     

113 แบงปนขอมูลสารสนเทศทุกชองทางของการสื่อสารท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

     

114 จัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหาร เชื่อมโยงระบบ การ
สื่อสาร  การจัดขอมลูทั่วท้ังองคกรและสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศ
สะดวก คลองตัวและรวดเร็ว  

     

115 นโยบายพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 

     

116 วิจัยศึกษาหาแนวทางการดําเนินงานท่ีมีจุดเดนและวิธีการสูเปาหมายรวมกันท่ี
หลากหลายเกดิเปน  Best Practices  ที่สามารถแขงขันในประชาคมอาเซียน 

และสังคมโลก 

     

117 พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนของโรงเรียนอ่ืนๆ                 
และชุมชน 
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ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา             

สูประชาคมอาเซียน 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

118 จัดระบบการประชาสมัพันธโรงเรยีนสูชุมชน  โดยนําเสนอขาวสารทาง              
สื่อตางๆ  เพื่อเผยแพรกิจกรรมและผลงานของโรงเรียน 

     

119 พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน       

120 พัฒนานักเรียนใหสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและ 
ภาษาประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ อีกอยางนอย 1 ภาษา) 

     

121 พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค      

122 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นและมีความสามารถใน 

การแกปญหาอยางสันติวิธ ี
     

123 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีเหตุผล  มีวิธคีิดอยาง
ถูกตอง  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

     

124 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการทํางาน  มีภาวะผูนําและใหเห็นคุณคา 
ของการเปนมนุษยเทาเทียมกัน 

     

125 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการจัดการกับปญหา  สามารถควบคุม
ตนเองและลงมือปฏิบัตเิพื่อนําไปสูการเปลีย่นแปลง 

     

126 พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรยีนรูและจัดการเรียนรู                      
สูประชาคมอาเซียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

127 พัฒนาครูใหใชสื่อ  ICT  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู      

128 พัฒนาครูใหใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายเพื่อ                
แสวงหาความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

     

129 พัฒนาครูใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน      

130 พัฒนาครูใหจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 

     

131 พัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารและสามารถใชหนังสือ  
ตําราเรียนและสื่อเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 

     

132 พัฒนาครูใหสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ICT)  ในการจัดการเรียนรู                
และการวดัผลประเมินผล 

     

133 พัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถเผยแพรผลงานท้ังระบบออนไลน (online)  
และออฟไลน (offline) 

     

134 พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลาย  โดยเนนกจิกรรม 

หรือกระบวนการในการจดัการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียน  
     

135 พัฒนาครูใหสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณในการจัดการเรยีนรู 
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

136 พัฒนาครูใหสามารถสรุปรายงานความกาวหนาของการจัดการเรียนรู      
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ขอที ่
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา             

สูประชาคมอาเซียน 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

137 พัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

     

138 พัฒนาผูบริหารใหมีวิสยัทัศน  มีศกัยภาพและความสามารถใน  การบริหาร
จัดการภายใตสภาวการณจาํกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

139 พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช 
เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

140 พัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู                    
สูประชาคมอาเซียนและนเิทศติดตาม ประเมินผลงานวิจัยของครู 

     

141 พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานเก่ียวกับอาเซียน
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

142 จัดเวทีแสดงความสําเร็จยกยองเชิดชูเกียรติใหแกนักเรียน ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

     

143 เปรียบเทยีบผลปฏิบตัิงานกับเกณฑที่กําหนด  สรางเคร่ืองมือและกาํหนดเกณฑ 
ในการประเมินผลการดําเนินงานใหครอบคลมุวิสัยทัศน  เปาหมาย ภารกิจของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

     

144 จัดทําแผนและกําหนดรูปแบบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู                  
สูประชาคมอาเซียนใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกันท้ังโรงเรียน 

     

145 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน                  
การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 

     

146 นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียนเปนระยะ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

     

147 นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจนเปนวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

148 ประเมินผลพรอมสรุปรายงานและประชาสมัพันธการดําเนินงานการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนสูสาธารณชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

     

149 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนตอหนวยงาน
ตนสังกัด 

     

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  

ที ่ โรงเรียนมัธยมศึกษา ที ่ โรงเรียนประถมศึกษา 
1  โรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ 1 โรงเรียนวดัโสมนัส 

2  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนวดัชนะสงคราม 

3  โรงเรียนโยธินบูรณะ 3 โรงเรียนราชวินิต 

4  โรงเรียนศรีอยุธยา 4 โรงเรียนพญาไท 

5  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 5 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
6  โรงเรียนมัธยมวัดดุสติาราม 6 โรงเรียนวดัอมรินทราราม 
7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 โรงเรียนประตูชัย 

8 โรงเรียนทาหลวงวิทยานุกูล 8 โรงเรียนวดัไกจน (ชลประทานอุปถัมภ) 
9 โรงเรียนภาช ี“สุนทรวิทยานุกลู” 9 โรงเรียนวดัเจริญธรรม "เผอิญศรีภธูรอุปถัมภ" 
10 โรงเรียนวเิชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ 10 โรงเรียนวดัลาดทราย 

11 โรงเรียนบางซายวิทยา 11 โรงเรียนวดับางซายใน 

12 โรงเรียนอดุมศลิวิทยา 12 โรงเรียนวดัชีปะขาว "รัฐราษฎรบรูณะ" 
13 โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย 13 โรงเรียนศูนยการบินทหารบกอุปถมัภ 
14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 14 โรงเรียนบานโคกสะอาด 

15 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 15 โรงเรียนชุมชนบานชัยบาดาล 

16 โรงเรียนบานชีวิทยา 16 โรงเรียนบานเกริ่นกฐิน 

17 โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 17 โรงเรียนบานทาหลวง 
18 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 18 โรงเรียนอนุบาลโคกเจรญิ 

19 โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรประดิษฐ 19 โรงเรียนคลองเสาธง 

20 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
สมุทรปราการ (บางหัวเสือบุญแจมเนียมนลิ) 

20 
 

โรงเรียนวดับางหัวเสือ 
 

21 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 21 โรงเรียนวดัคูสราง 
22 โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 22 โรงเรียนวดันาคราช 

23 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 23 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ 
24 โรงเรียนบางบอวิทยาคม 24 โรงเรียนธรรมศรสีุวรรณดิษฐ 
25 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุร ี 25 โรงเรียนวัดลาดหญา 
26 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ 26 โรงเรียนวดับานทวน 

27 โรงเรียนรมเกลาวิทยา 27 โรงเรียนบานกุยแหย 
28 โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษา 28 โรงเรียนอนุบาลสังขละบรุี(บานวังกะ) 
29 โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก 29 โรงเรียนอนุบาลบอพลอย 

30 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 30 โรงเรียนศรีโลหะราษฎรบํารุง 
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ที ่ โรงเรียนมัธยมศึกษา ที ่ โรงเรียนประถมศึกษา 
31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 31 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ 
32 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 32 โรงเรียนบานหวยยางมติรภาพท่ี 35 

33 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 33 โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 
34 โรงเรียนกยุบุรีวิทยา 34 โรงเรียนวดักุยบุร ี
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 35 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี   (บานเมืองเกา) 
36 โรงเรียนหัวหิน 36 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  (บานหนองขอน) 
37 โรงเรียนปากน้ําชุมพรวิทยา 37 โรงเรียนบานหาดทรายร ี
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 20 38 โรงเรียนบานเหมืองทอง 
39 โรงเรียนปะทิววิทยา 39 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏรบํารุง) 
40 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 40 โรงเรียนบานเขาทะล ุ

41 โรงเรียนเมืองหลังสวน 41 โรงเรียนวดัชลธีนิมติร 
42 โรงเรียนทุงตะโกวิทยา 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 3 

43 โรงเรียนสตรีพังงา 43 โรงเรียนอนุบาลพังงา 
44 โรงเรียนตะกั่วปาครีีเขต 44 โรงเรียนนํ้าเค็ม 

45 โรงเรียนทายเหมืองวิทยา 45 โรงเรียนบานหวยทราย 

46 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม 46 โรงเรียนคุระบรุ ี
47 5. โรงเรียนเกาะยาววิทยา 47 โรงเรียนเกาะยาว 
48 6. โรงเรียนปะกงวิทยาคม 48 โรงเรียนบานบางแกว 
49 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 49 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 
50 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ 50 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมติรภาพที ่ 220 

51 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 51 โรงเรียนวดัหัวคุง 
52 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 52 โรงเรียนวดัเทพชุมนุม 

53 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 53 โรงเรียนบานหวยสมบูรณ 
54 โรงเรียนจะนะวิทยา 54 โรงเรียนบานสะกอม 

55 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจนัทบุรี 55 โรงเรียนอนุบาลจันทบรุ ี
56 โรงเรียนมะขามสรรเสรญิ 56 โรงเรียนวดัวังจะอาย 

57 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 57 โรงเรียนวดัหนองไทร 
58 โรงเรียนแกงหางแมวพิทยาคาร 58 โรงเรียนบานวังไมแดง 
59 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม 59 โรงเรียนพลิ้ว 
60 โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยาคม 60 โรงเรียนวดัทับไทร 
61 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

 



427 

 

รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ที ่ โรงเรียนมัธยมศึกษา ที ่ โรงเรียนประถมศึกษา 
62 โรงเรียนทาบอวิทยาคม 62 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 
63 โรงเรียนสังคมวิทยา 63 โรงเรียนอนุบาลสังคม 

64 โรงเรียนน้าํสวยวิทยา 64 โรงเรียนบานน้ําสวยมิตรภาพท่ี 19 

65 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 65 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 
66 โรงเรียนรมธรรมานสุรณ 66 โรงเรียนบานหวยนํ้าเย็น 

67 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯสกลนคร 67 โรงเรียนบานพังขวางเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ 
68 โรงเรียนกสุุมาลยวิทยาคม 68 โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย 
69 โรงเรียนรมเกลา 69 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

70 โรงเรียนโพนพิทยาคม 70 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว 
71 โรงเรียนเจรญิศลิปศึกษา   (โพธิ์คําอนุสรณ) 71 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป 
72 โรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ 72 โรงเรียนบานดงคําโพธ์ิ 
73 โรงเรียนขตัิยะวงษา 73 โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด 

74 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 74 โรงเรียนชุมชนบานประตูชัย 

75 
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
รอยเอ็ด 

75 โรงเรียนโพธิ์สัยสวางวิทย 

76 โรงเรียนจังหารฐิตวริิยา  ประชาสรรค 76 โรงเรียนเมืองจังหาร 
77 โรงเรียนน้าํใสวรวิทย 77 โรงเรียนบานดงมัน 

78 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย 78 โรงเรียนชุมชนบานหนองฮี (ถาวรวิทยาคม) 
79 โรงเรียนสิรเิกศนอมเกลา 79 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

80 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 80 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย 
81 โรงเรียนบัวเจรญิวิทยา 81 โรงเรียนอนุบาลน้ําเกลี้ยง 
82 โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา 82 โรงเรียนบานหนองทุม 

83 โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 83 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ 
84 โรงเรียน กําแพง 84 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพสิัย 

85 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 85 โรงเรียนบานหนองเปดน้ํา (สวสัดิร์าษฎรวิทยา) 
86 โรงเรียนศรสีุขวิทยา 86 โรงเรียนบานศรสีุข (คุรุราษฎรสามัคคี) 
87 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 87 โรงเรียนไทรทอง 
88 โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 88 โรงเรียนบานดานเกวยีน 

89 โรงเรียนพระทองคําวิทยา 89 โรงเรียนถนนสุรนารายณ (คุรรุัฐประชาสรรค) 
90 โรงเรียนหนองบุญนากประสงควิทยา 90 โรงเรียนบานคลองสารเพชร 
91 โรงเรียนหอพระ 91 โรงเรียนบานหวยทราย 
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ที ่ โรงเรียนมัธยมศึกษา ที ่ โรงเรียนประถมศึกษา 
92 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 92 โรงเรียนบานทรายมูล 

93 โรงเรียนสันกําแพง 93 โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ 
94 โรงเรียนแมออนวิทยา 94 โรงเรียนบานออนกลาง 
95 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 95 โรงเรียนบานหนองหาร 
96 โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม 96 โรงเรียนวดัศรีอดุม 

97 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 97 โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง 
98 โรงเรียนนานนคร 98 โรงเรียนบานน้ําเกี๋ยน 

99 โรงเรียนสันตสิุขพิทยาคม 99 โรงเรียนบานดูพงษ 
100 โรงเรียนทาวังผา 100 โรงเรียนบานทาวังผา 
101 โรงเรียนเชียงกลางประชา 101 โรงเรียนบานสบกอน 

102 โรงเรียนสา 102 โรงเรียนศรีเวยีงสาวิทยาคาร 
103 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 103 โรงเรียน เมืองเพชรบูรณ 
104 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 104 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 

105 โรงเรียนหลมเกาพิทยา 105 โรงเรียนอนุบาลหลมเกา 
106 โรงเรียนน้าํหนาววิทยาคม 106 โรงเรียนอนุบาลน้ําหนาว 
107 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 107 โรงเรียนบานเพชรละคร 
108 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค 108 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สวางวัฒนา) 

109 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 109 
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค 
(เขากบวิวรณสุขวิทยา) 

110 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ 110 โรงเรียนบานเนินพะยอม 

111 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 111 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 
112 โรงเรียนราษฎรอนุสรณ 112 โรงเรียนราษฎรรวมสามคัค ี

113 โรงเรียนแมวงศพิทยาคม 113 โรงเรียนบานทุงรวงทอง 
114 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 114 โรงเรียนบานโคกสามัคค ี

รวมท้ังสิ้น   228   โรงเรียน 
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ภาคผนวก  ช 

 

หนังสือขอสัมภาษณและรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบของการวิจัย 
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ที่ ศธ 0520.203.2 /                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
  

 1   เมษายน  2556 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบงานวิจัย 

เรียน     

สิ่งที่สงมาดวย แบบสัมภาษณ  จํานวน   1   ฉบับ 

 ดวย  นางเฉลียว   ยาจันทร  รหัสนักศึกษา 53252939 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน”  ในการน้ีภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความ
อนุเคราะหจากทานเปนผูเชี่ยวชาญยืนยันนโยบายและการปฏิบัติ  ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน”  เพ่ือเปนประโยชนของงานวิจัยตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะหของทานมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
               หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
งานธุรการ 

  สําเนา 
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โทรศัพท / โทรสาร  034 – 219136 

รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบของการวิจัย 

นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

                                 ****************************************************** 

 

  1. ดร.อองจิต  เมธยะประภาส    ทีป่รึกษานโยบายและแผน   

                                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2. ดร.ดุริยา  อมตวิวัฒน  ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ   
                                          สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ดร.จิราพรรณ  พงสรภัคสรณ  หัวหนากลุมงานนโยบายยุทธศาสตรและบริหารงาน 

                                          ตางประเทศ  สํานักความสัมพันธตางประเทศ   
                                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. ดร.มัลลวีย    รอซโฟล  นักวิชาการศึกษา  สํานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา      
                                          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
  5. ดร.ชูชาติ    กาญจนธนชยั     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                          นนทบุรี เขต  2  
  6. ดร.สุวิทย   มูลคํา               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                          นนทบุรี เขต  2  
  7. ดร. สมศักดิ์ ฮดโท               ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                      
                                          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 

  8. ดร.นุติยาพร  วงษเณร          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                                                 
                                          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

  9. ดร.สําเริง  กุจิรพันธ             ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ   โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

                                          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 

10. ดร.สามารถ  รอดสําราญ       ผูอํานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย   
                                          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2     
11. ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ    ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    

                                          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2     
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
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แบบสัมภาษณตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

POLICIES   AND  PRACTICES   IN  BASIC  EDUCATION  TOWARD  ASEAN   COMMUNITY 

************************************************** 

คําชี้แจง   แบบตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน   
              ฉบับนี้ประกอบดวย  2  ตอน  ดังนี้ 
                   ตอนท่ี  1   ขอมูลของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
                   ตอนท่ี  2   ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอนโยบายและการปฏิบัติ                     
                                 ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
 

  แบบตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียนฉบับนี้  เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการวิจัย  ซึ่งเปนการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดขององคประกอบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน  หลังจากท่ีทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว  การใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในอันที่จะเปน
ประโยชนตอการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหมีคุณภาพตอไป   
   ขอกราบขอบพระคุณที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ 
                                                                              
                                                  (นางเฉลียว  ยาจันทร) 

                                                 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

                                                      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



434 

 

ตอนที่  1   ขอมูลของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
     ชื่อผูใหสัมภาษณ        นาย     นาง       นางสาว …………………..……………...………………….. 
     ตําแหนง ..................................................................................................................................... 
     สถานที่ทํางาน  ………..................................................................................................................                         
                       …..........................................................................................................................   
     ระดับการศึกษาสูงสุด  
                  ปริญญาตรี                      ปริญญาโท 

                  ปริญญาเอก                     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………… 
 

ตอนที่  2   ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ 

              พัฒนาสูประชาคมอาเซียน  

องคประกอบท่ี  1     การนํานโยบายสูการปฏิบัติ                                                                     
องคประกอบท่ี  2     การบริหารจัดการ                                                                                
องคประกอบท่ี  3     คุณภาพของคน                                                                                  

องคประกอบท่ี  4     การสรางเครือขายการมีสวนรวม                                                              

องคประกอบท่ี  5     การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                   
องคประกอบท่ี  6     การการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                              
องคประกอบท่ี  7     การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู                                                                   
องคประกอบท่ี  8     เทคโนโลยีสารสนเทศ                                              
องคประกอบท่ี  9     การประเมินผล    

องคประกอบที่  1  การนํานโยบายสูการปฏิบัติ   

ประกอบดวยตัวแปรคือ 

1. ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานที่ผานมาเพ่ือกําหนดเปาหมายที่ทาทายผลักดันให
เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

2. กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

3. มีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนและเนนความพึงพอใจของผูมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับ 
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4. กําหนดปรัชญาของโรงเรียนมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน 

5. จัดทําแผนกลยุทธที่เนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

6. กลยุทธที่กําหนดมีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิต  ผลลัพธและตัวชีว้ัดเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

7. วางแผนงานรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู
ประชาคมอาเซียน8. จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

9. จัดทําปฏิทินและผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart) ตามแผนงาน/โครงการและ
กําหนดเวลาในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
ไวชัดเจน 

10. มีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนและเนนความพึงพอใจของผูมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับ 

11. แตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

12. ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ13. ชี้แจงใหบุคลากรรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค  ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนงาน/ โครงการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

14. สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของรับรูเปาหมาย ใหความรู สรางความเขาใจ
แนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

15. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาสู
ประคมอาเซียน 

16. จัดประชุม สัมมนา อบรม ชี้แจง สรางความรู  ความเขาใจ  เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สรางเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน 

17. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบที่  2   การบริหารจัดการ 

ประกอบดวยตัวแปรคือ 

1. นโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือชวยลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

2. นโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. นโยบายสงเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติ  มั่นคง  ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

4. นโยบายพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนใหมีความพรอมที่จะกาวสู
ประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพสูสากล 

5. นโยบายพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูทีเ่อ้ือตอการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนทั้งในและนอกหองเรียน 

6. นโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

7. มีการติดตอส่ือสาร  มอบหมายงานและติดตามการดําเนินงานทางอินเตอรเน็ต 

8. นโยบายพัฒนาโรงเรยีนใหมีมาตรฐานเพื่อยกระดับสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

9. นโยบายใหนักเรียนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาเทาเทียมกันอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

10. นโยบายนําภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการกับภูมิปญญาสากลอยางสมดุลและทั่วถึง 
11. นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนและชุมชน 

 

องคประกอบที่  3   คุณภาพของผูเรียน 

ประกอบดวยตัวแปรคือ 

1. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการจัดการกับปญหา  สามารถควบคุมตนเองและ
แกปญหาอยางสันติวิธี  
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2. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการทํางานและทํางานเปนทีมไดมีภาวะผูนําและเห็น  
คุณคาของการเปนมนุษยเทาเทียมกัน  

3. พัฒนานักเรียนใหเปนผูมีจิตวิญญาณแหงมิตรไมตรีมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืน
ได  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. พัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดในการคิด  มีวิธีคิดอยางถูกตอง  มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและมีเหตุผล 

5. พัฒนาครูใหใชสื่อ  ICT  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
6. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูอยาง

สรางสรรค 
7. พัฒนาครูใหมีการวางแผนออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

8. พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

9. พัฒนาครูใหใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายเพ่ือแสวงหาความรู
เกี่ยวกับอาเซียน 

10.พัฒนานักเรียนใหมีสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางกันและสามารถส่ือสารอยาง
นอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆอยางนอย 1 ภาษา) 

 

องคประกอบที่  4   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบดวยตัวแปรคือ 

1. นโยบายสงเสริมใหครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรูและการ
วัดผลประเมินผล 

2. นโยบายสงเสริมครูและนักเรียนสามารถเผยแพรผลงานของตนเองทั้งในระบบออนไลน 
(online) และออฟไลน (offline) 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางหลากหลายเชน การจัดงาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตาง ๆ 

4. สรรหา/ผลิตเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  เหมาะสม
และเพียงพอตอการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

5. นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการเรื่อง ICT ในหลักสูตรสถานศึกษา 
6. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  โดยจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก  

ใหบริการและพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
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7. ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เอกชนและชุมชน 

8. ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมูลทุกดานของอาเซียนใหเปน
ปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

9. ประชาสัมพันธเผยแพรการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน โดยจัดทําแผนพับ  วารสาร 
โปสเตอรและเว็บไซด 

10. ใชทรัพยากรที่ไดรับการสนับสนุนจากหลายภาคสวนเพื่อขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียน
ตรงตามวัตถุประสงค  คุมคาและติดตามประเมินผลการใชจายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

11. แบงปนขอมูลสารสนเทศทุกชองทางของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

12. ใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางองคความรู  การเรียนรู  การบริหารจัดการ เพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง 

องคประกอบที่  5   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ประกอบดวยตัวแปรคือ 

1. พัฒนาครูใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. พัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
และนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลงานวิจัยของครู 

3. พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช เทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย  โดยเนนกิจกรรมหรือ
กระบวนการในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

6. พัฒนาและยกระดับวิชาชีพครู  การสอนและการทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน 

7. พัฒนาครูและนักเรียนใหสามารถเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (online) และ
ออฟไลน (offline) 

8. พัฒนาผูบริหารใหมีวิสัยทัศน  มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการภายใต
สภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. พัฒนาครูใหสามารถสรุปรายงานความกาวหนาของการจัดการเรียนรู 
10. พัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารและสามารถใชหนังสือ  ตํารา

เรียนและสื่อเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 
11. พัฒนาครูใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

12. พัฒนาครูใหสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ICT)  ในการจัดการเรียนรูและการวัดผล
ประเมินผล 

องคประกอบที่  6   การสวนรวม 
ประกอบดวยตัวแปรคือ 

1. นโยบายจัดทําแผนเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียนที่ชัดเจน 

2. นโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

3. นโยบายกําหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการศึกษาและ
บริการอ่ืนๆ  ในประชาคมอาเซียน 

4. นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบเพื่อการเรียนรู  สูประชาคม
อาเซียน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

5. นโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

6. นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

7. นโยบายสรางความเขมแข็งแกหนวยปฏิบัติระดับตางๆ  ดวยการใหการสนับสนุนองค
ความรูการจัดการความรูและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช 

8. นโยบายสรางความมั่นคงทางการเมืองและการดํารงชีวิตของพลเมืองอาเซียน  โดยการ
สรางความรู  ความเขาใจแกนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. นโยบายเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

10. นโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยีขามพรมแดนเพ่ือใหครูและนักเรียนสามารถ
ติดตอสื่อสารและ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศสมาชิกอาเซียนไดดวยตนเอง 
 

 

 

 



440 

 

 

คําชี้แจง 
 ภายหลังจากท่ีทานไดพิจารณาองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  ในฐานะท่ีทานมีความเชี่ยวชาญทางดาน                     
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนอยางไรบาง 
 

แบบแสดงความคิดเห็น  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  ตรวจถูกตองและการใชประโยชน  ขอให
ทานทําเครื่องหมาย   ลงในชอง   ที่ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบทั้ง  9  องคประกอบ 
 

รายการองคประกอบ 

ของนโยบายและการปฏิบตั ิ

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ตรวจถูกตอง การใชประโยชน 

เหมาะสม 

ไม
เหมาะ
สม 

เปน 
ไปได 

เปนไป
ไมได 

ถูกตอง 
ไม      

ถูกตอง 
เปน      

ประโยชน 
ไมเปน      

ประโยชน 

1. การนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

2. การบริหารจัดการ 
3. คุณภาพของผูเรียน 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
6. การมีสวนรวม 

        

 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ (เพิ่มเตมิ) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

  
 

 



441 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. จากรางองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน    ทานเห็นวา  องคประกอบท่ีนํามาเปนนโยบายและการปฏิบัติมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด  เพราะเหตุใด 

..................................................................... ....................................................................................... ....

...................................................................................................................................... .......................... 

............................................................................................................................. ................................... 
2. จากรางองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน   ทานเห็นวา  มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  สําหรับการนําไปใชในการพัฒนาการศึกษา
เพ่ือสูประชาคมอาเซียน เพราะเหตุใด 

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................. ..............................

.............................................................................................................................................................. ..  
3. จากรางองคประกอบของนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  ทานเห็นวา  องคประกอบใดบางที่มีความสําคัญตอการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ตอบได
มากกวา  1 องคประกอบ) 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................... ................................................................................ .........
................................................................................................................................................... .............  
4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีในรางองคประกอบท่ีนําเสนอ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  
5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ยังไมมีในรางองคประกอบที่นําเสนอ
.................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ...................................  

ลงชื่อ 

                                                               (.............................................................) 
                                                                  ผูใหขอมูล 
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