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53252931 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การบริหารโรงเรียนเอกชน / ประชาคมอาเซียน      
 พิมลพรรณ ดุษิยามี : การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน.   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ   และ รศ.ดร.ชุมศักดิ์        
อินทรรักษ.  383 หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1)  องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  2) ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ 3)  ผลการยืนยันองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
และเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุวรรณนา เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย    
การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน คาฐานนิยม     
คาพิสัยระหวางควอไทล และการวิเคราะหเนื้อหา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ โรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่เปดสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา  
จํานวน 273 โรงเรียน  ผูใหขอมูลคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 1,365 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมาเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบ  
เชิงสํารวจ 
  ผลการวิจัย พบวา 
 1. องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน  มี 6 องคประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการ  2) การบริหารงานวิชาการ 3) การบริหารงาน
บุคลากร  4) การบริหารงานทั่วไป  5) การบริหารงบประมาณ และ 6) คุณภาพของผูเรียน   
  2.  ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนมีความสอดคลองกัน โดยมีคามัธยฐานอยูระหวาง 3.50-4.94 มีคาฐานนิยมอยู
ระหวาง 3.00-5.00 และมีคาพิสัยระหวางควอไทลอยูระหวาง 0.63-1.40 
 3.  ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธกัน มีความเหมาะสมเชิงทฤษฎี มีความเปนไปได เปนประโยชน 
ถูกตองครอบคลุม และสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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53252931 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION: 
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 PIMONPHAN DOOSIYAMEE : THE APPROPRIATE PRIVATE SCHOOL 
ADMINISTRATION FOR ASEAN COMMUNITY.  THESIS ADVISORS : ASST. PROF. 
PRASERT INTARAK, Ed.D.,  AND ASSOC . PROF CHOOMSAK  INTARAK, Ed.D.  383 pp.   
  
 The purposes of this research were determine : 1) the component of appropriate 
private school administration which appropriate for ASEAN community, 2) the experts 
opinions  to the appropriate private school administration for ASEAN Community, and 3) the 
confirmation of the components of the appropriate private school administration for ASEAN 
community. This research used quantitative research method and techniques for future 
research and ethnography. (Ethnographic Future Research : EFR). The research instruments 
used for collecting the data consisted of unstructured interview.The statistics used to 
analyzing the experts opinions were  mode, median, interquatile range and content analysis. 
The samples of this study were private schools which operated the level of pre-primary and 
primary school consisted of 273 schools. The respondents were the school director, 
administrative school assistant, school board committee, and teachers total 1,365 
respondents. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis. 
 The findings  of this research were as follow:  
 1. The components of the  appropriate private school  administration  for  
ASEAN community included  6 components as follows : 1) management,  2) Academic 
administration,  3) personnel management, 4)  budget management,  5) general management 
and 6) the quality of the students. 
                  2. The expert  opinions for the appropriate private school administration for 
ASEAN community were consistent with median was rated between 3.50-4.94, mode was 
rated between 3.00-5.00, and interquatile range was rated between 0.60-1.40. 
     3. The confirmation of the components for the appropriate private school 
administration for ASEAN community correlated with theoretical, appropriation, possibility, 
usage and comprehensive, accurate harmony with empirical data and theoretical concepts 
within the given research. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา   
   

 ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน  สงผลใหหลายประเทศตองเผชิญกับ
ภาวะความทาทายตอการเรงรัดพัฒนาประเทศ ใหสอดคลองกับทิศทางความกาวหนาของโลก              

ที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตพลโลกเปนอยางมาก หลายประเทศตองเรงเตรียมพรอมเพ่ือพัฒนาชาติให
สามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพ่ือใหประเทศชาติกาวไปขางหนาได
อยางมั่นคงและเทาเทียมประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ประกอบดวย 10 ประเทศ คือ ไทย  
อินโดนีเชีย พิลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน เสียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ตางเห็นพองตองกัน
วาการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  เราจะเห็นวา ปริญญาวาดวยแผนงานสําหรับ
ประชาคมอาเซียน ไดใหความสําคัญในการใชกลไกการศึกษาขับเคลื่อนอาเซียนใหบรรลุวิสัยทัศน
อาเซียน 2020  ที่มุงใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอก  มีสันติสุข  และเชื่อมโยงเขาดวยกันในการเปน
หุนสวนในส่ิงแวดลอมของประชาธิปไตยที่อยูรวมกันอยางกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตร และ     
การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดในสังคมที่เอ้ืออาทร ที่ระลึกถึงสายสัมพันธทางประวัติศาสตร รับรู
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีรวมกัน และเชื่อมโยงอัตลักษณของภูมิภาค 

 ประเทศไทยซ่ึงเปนหนึ่งในสมาชิก
อาเซียน ไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญ ในการเสริมสรางความรวมมือกับอาเซียน เพ่ือสราง
ความแข็งแกรงของอาเซียนในเวทีโลก  โดยเฉพาะการใชกลไกความรวมมือดานการศึกษานําพา
อาเซียนสูการเปนประชาคมท่ีมีความม่ันคง  ดังคํากลาวตอนหน่ึงของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต
นายกรัฐมนตรี  ในพิธีเปดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 

ที่วา  
 

       “ประชาชนของอาเซียนเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุดของอาเซียน เราตองทําใหแนใจวาพวกเขา
มีชองทางที่เทาเทียมกัน ในการเขาถึงโอกาสในการพัฒนาบุคคลเราควรดําเนินการดังกลาว โดย 
การสงเสริมและลงทุนทางดานการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต และการเสริมสรางศักยภาพในดาน
อื่น ๆ นี่คือ สิ่งท่ีเราเรียกวา การลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตของประชาคม ซึ่งจะชวยใหกระบวนการ
สรางประชาคมท่ียั่งยืนตอไป”   

 

 ในสวนของความรวมมือดานการศึกษาของประชาคมอาเซียนน้ัน ไดมีการลงนาม        
ในปฏิญญาชะอําหัวหิน  โดยนายกรัฐมนตรีของไทย และผูนําของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน 
ประกอบดวยความรวมมือใน 3 เสาหลัก คือ ประชาคมดานการเมืองและความม่ันคง โดยใชการศึกษา
เปนตัวนําประชาคมดานเศรษฐกิจ ทุกประเทศจะตองพัฒนาความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก 
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และประชาคมดานสังคมและวัฒนธรรมใหถือวาความงดงามมาจากความแตกตาง และหลากหลาย
วัฒนธรรมในแตละพ้ืนที่ไมจําเปนตองเหมือนกัน  แตในความหลากหลายทางวัฒนธรรมน้ันจะชวย
สรางความรวมมือในลักษณะสังคมเอ้ืออาทร  โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ ทั้ง 3 เสาหลัก สงเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือใหสามารถกาวไปสูความสําเร็จของการเปนประชาคมอาเซียนไดภายในป 
2558 จากปฏิญญาดังกลาว  สงผลใหทุกภาคสวนตองเรงแสวงหาความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อน
เตรียมพรอมเด็กไทยกาวสูประชาคมอาเซียนตามเปาหมาย  โดยเฉพาะใหกลไกการศึกษาเปนตัวนํา
สําคัญในการขับเคล่ือนใหสามารถกาวไปไดอยางมีทิศทาง ผสานประโยชนรวมกัน  องคกรหลักใน
กระทรวงศึกษาธิการจึงตองเรงเคร่ืองกาวเดินอยางไมหยุดนิ่ง  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11  ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือยกระดับสูมาตรฐาน 
สากลตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมและโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการ เรียนรูในรูปแบบท่ี
หลากหลายมากขึ้น1   สําหรับประเทศในยุคโลกาภิวัตนมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับตัวอยาง
รวดเร็วภายใตบริบทปฏิสัมพันธระหวางนานาชาติ ตั้งแตระดับประเทศ เพ่ือนบานที่มีพรมแดน
ติดตอกันจนถึงระดับภูมิภาคและระดับสากล แมสังคมโลกจะเชิดชูอุดมคติ ความรวมมือ สันติภาพ 
และความเสมอภาคอยางยั่งยืนระหวางชาติ แตในความเปนจริงประชาคมโลกยังเต็มไปดวยการ
แขงขัน ความเหลื่อมล้ํา และความขัดแยง เพ่ือสามารถยืนหยัดอยูรอดและรูเทาทันกระแสโลก หลาย
ประเทศพยายามสรางความเขมแข็งดวยการต้ังชุมชนกลุมประเทศเพ่ือแสวงหา และพิทักษ
ผลประโยชนรวมกัน ในการเคล่ือนไหวดังกลาว ประเทศไทยจึงเปนสมาชิกมีสวนรวมอยางใกลชิดและ
แข็งขัน คือ ประชาคม “อาเซียน”  เปนการเปดประตูเชื่อมตอกัน ซึ่งไดพัฒนาปรับตัวมาโดยตลอด2  
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนตองเริ่มเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการเปนประชาคม
อาเซียนใหทันตามกําหนดในกรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก (Three Pillars of 
ASEAN Community) สอดคลองกับนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ที่มุงสรางคนไทยใหมีความรู ความดี และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข3  แพรภัทร ยอดแกว  
กลาวถึงการเปนพลเมืองอาเซียนวา การสรางความเปนพลเมืองอาเซียนมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เพราะความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียนจะเกิดขึ้นไมไดหากประเทศสมาชิกอาเซียนขาดความตระหนัก
รวมกันในการเปนหนึ่งเดียว ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและความมั่นคง รวมถึงดานสังคมและ
วัฒนธรรม โดยการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการปลูกฝงคานิยม แนวคิด ความเขาใจกันระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็ง ความเจริญรุงเรือง 4  จาก

                                                           
   1สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ประเทศไทยกับอาเซียน (กรุงเทพมหานคร : 
หางหุนสวนจํากัด เปเปอรเฮาส, 2552), 46-50. 
     2สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การกาวสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพิมพดีการพิมพ, 2554), 64-67. 
  3ธงทอง  จันทรางศุข, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การกาวสูประชาคมอาเซียน 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดีการพิมพ, 2554), คํานํา. 
   4แพรภัทร ยอดแกว, เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2000111 วิชาอาเซียน
ศึกษา (Asean Studies) (นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2555), 24. 
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การศึกษารายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียนของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พบวา ประเทศอาเซียนทุกประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา 
ใหความสําคัญกับบทบาทของการศึกษาในการขจัดความยากจนและการกาวพนจากความดอยพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และมุงหวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ในระดับสากล5  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations : ASEAN) หรือ“อาเซียน” เปนองคการความรวมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ไดกอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 
ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 10ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส  สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน 
เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมมือกันในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิกและการธํารงรักษา
สันติภาพและความม่ันคงในพ้ืนที่และเปนการเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิก
อยางสันติ นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน ซึ่งประกอบดวย    
3 เสาหลัก ไดแก เสาการเมืองและความม่ันคง เสาเศรษฐกิจ เสาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเรียกกันวา 
“ประชาคมอาเซียน” ดังนั้น การจัดตั้งประชาคมอาเซียนถือเปนเปาหมายท่ีสรางความทาทายสําหรับ
ประเทศไทยในอีกไมกี่ปขางหนา คือ พ.ศ. 2558 ที่กําลังจะมาถึง ซึ่งจําเปนตองเรงดําเนินการและ
เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  สําหรับความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ               
ความรวมมือเฉพาะดานของอาเซียน โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตทศวรรษแรกของการกอตั้งอาเซียน 
เมื่อมีการจัดประชุมดานการศึกษา ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities 

ขึ้นเปนครั้งแรกในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 ตอมาเม่ืออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสรางเพ่ือให
การรวมมือของอาเซียนเขมแข็งขึ้น มีการจัดตั้ง ASEAN Committee on Education (ASCOE) เปน
กลไกการบริหารความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏเปน
รูปธรรมอยางชัดเจนในปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียนไดเนนย้ําความสําคัญของ
การศึกษาซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน  ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในดานตาง ๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยดวยการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา  
ความรวมมือในการเปดเสรีดานการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือกาวสูการเปน

                                                           
  5สํานักงานสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน
กลุมอาเซียน (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 2549), 93. 
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ประชาคมทีมีความมั่นคงท้ังทางดานเศรษฐกิจและการเมืองตอไป6 อยางไรก็ตามสําหรับการขับเคลื่อน
ความรวมมือดานการศึกษาในกรอบอาเซียนไดมีการระบุเอาไวในแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบไปดวยการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การสงเสริม      
ทุนอาเซียนและเครือขายการศึกษา การสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน และการพัฒนาเยาวชน
อาเซียน  โดยมีเปาหมายของการใหประชากรอาเซียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงในป  2558 การ
แลกเปลี่ยนการเรียนในสถาบันการศึกษาของนักเรียนในกลุมอาเซียนเปนเวลาหน่ึงภาคเรียน หรือ 
หนึ่งป การสงเสริมความรวมมือและการดําเนินงานเครือขายรูปแบบตาง  ๆ รวมทั้งการสงเสริมการ
วิจัยระหวางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดทําหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การพัฒนาผูนําเยาวชนอาเซียนอยางตอเนื่อง           
การดําเนินการแขงขันระดับเยาวชนดานตาง ๆ เปนตน7 

  ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ ทุกฝาย
ตางเตรียมความพรอม เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ          
ภาคการศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชน ที่ถือเปนอนาคตสําคัญของ
ประเทศ ดังนั้น สํานักเลขาธิการอาเซียนไดจัดทํา “Asean Curriculum Sourcebook หรือหลักสูตร
แกนกลางอาเซียน” โดยกําหนดใหเปนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเด็กไทย ตั้งแตประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือใหเด็กและพลเมืองอาเซียน ไดเรียนรูสิ่งที่คลายคลึงกัน  ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ
Asean Curriculum Sourcebook มีกรอบการเรียนรูรวมกัน 5 เรื่องหลัก คือ 1) Knowing ASEAN 

ความรูเกี่ยวกับอาเซียน  2) Valuing and Diversity การเห็นคุณคาความเปนหนึ่งและความหลากหลาย   
3) Connecting Global and Local การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น  4)  Promoting Equity and 

Justice การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  และ 5) Work Together a Sustainable 

Future การทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กําลังใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการวางหลักสูตรสําหรับเด็กไทย โดยหลังจากน้ีจะมีการนําหลักสูตรของ 

                                                           
  

6สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ, การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553), 
7-10. 
  

7ASEAN Secretariat, Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015     
(Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009), 68. 
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แตละประเทศทั้ง 10 ชาติ สมาชิกอาเซียนมาดูในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือใหเด็กไทยและพลเมืองอาเซียน
ไดเรียนรูสิ่งที่คลายกันและมีคุณลักษณะเฉพาะในความเปนอาเซียน8  
  การศึกษาสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดในสังคมทุกชนช้ัน  และทุกเชื้อชาติ  ที่มีการ
ติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว และอยางทั่วถึงในหลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายระบบของ
การจัดการศึกษา การศึกษาจะไมถูกปดกั้นอยู เฉพาะกลุมในวงแคบอีกตอไปแตจะเกิดการจัด
การศึกษาท่ีกวางไกล ในเชิงการศึกษาแบบขามวัฒนธรรม และการที่ประเทศไทยจะเขาสูสมาคม
อาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของมนุษยในสังคม ทั้งชนชาติเดียวกันและตางชนชาติ  
ดังนั้น การเตรียมการและการสรางความพรอมของปจเจกชนใหพรอมและรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นของวิถีชีวิตรวมท้ังการจัดระบบการศึกษาเรียนรูรวมกันของโลกยุคไรพรมแดนจึงเปนสิ่งที่
สําคัญ และมีความจําเปนตอมนุษยทุกคนจนมิอาจหลีกเลี่ยงไดหรือมิอาจปฏิเสธความเปล่ียนแปลงท่ี
กําลังจะเกิดขึ้นได ทั้งในระยะเวลาปจจุบันหรือในอนาคตก็ตามการจัดการศึกษาในสังคมแหง
ประชาคมอาเซียนก็เชนเดียวกัน เปนวิถีของการจัดการศึกษาของนานาชาติในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและใกลเคียงในการสรางพลังทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระบวนการ
ทางการศึกษาเปนปจจัยในการยึดโยงแตละชนชาติในแถบอาเซียนใหเกิดศักยภาพในการแขงขัน และ
การดํารงชีพรวมกันไดอยางเหมาะสม รวมทั้งความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่จะเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูซึ่งกันและกัน 
   ในการขับเคลื่อนความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยใหไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับ   
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช
โครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทาง
การศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสรางประชาคมอาเซียน ดินแดนแหงความสงบสุข สันติภาพ และมี   
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือใหสอดรับนโยบายดังกลาว และเพ่ิมศักยภาพ
ในการเรียนรูอยางสูงสุด อันเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือ
ผลักดันการดําเนินการดานการศึกษาใหสอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนใหมี
สมรรถนะท่ีสําคัญ สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน9  
 
 

                                                           
  8เบญจลักษณ น้ําฟา, ระบบการศึกษาไทยกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในยุค 
บูรพาภิวัฒน, เขาถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.tuhpp.net/files/3 
ThinkTank6. 
   9จินตนา ศักดิ์ภูอราม,  “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 1. 
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ปญหาของการวิจัย 
  ปจจุบันความสามารถการแขงขันในดานการศึกษาของประเทศไทยน้ัน ถูกสะทอนภาพ
ของคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีตกต่ําลงทุกป จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ      
กลุมอาเซียนในงานเวิลดอีคอนอมิกฟอรม หรือ WEF ที่เจนีวา พบวา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย 
อยูลําดับที่ 6 ตามหลัง สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม สวนระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาอยูลําดับที่ 8 ตามหลังฟลิปปนสและกัมพูชาเพ่ิมอีก” และ “จากการวิจัยถึงแนวโนมการจัด
การศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับนานาชาติ ป 2554 ที่จัดโดย The International  

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) พบวา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 วิชาคณิตศาสตร อยูในลําดับท่ี 28 และวิทยาศาสตร อยูลําดับที่ 25 จาก 45 

ประเทศ ถูกจัดอยูในกลุมระดับแย ชั้น ป.4 วิชาคณิตศาสตร อยูลําดับท่ี 34 วิทยาศาสตร อยูลําดับ   
ที่ 29 จาก 52 ประเทศ โดยคณิตศาสตรจัดอยูในระดับแย (poor) วิทยาศาสตรอยูในระดับพอใช 
(fair) ” รวมถึง “ผลการสอบ O–NET ป 2554 คะแนนเฉลี่ยต่ําทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 38 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยแค
รอยละ 21 เทาน้ัน10  นอกจากนี้สถาบันวิจัยของสํานักพิมพตํารา Pearson ไดจัดอันดับการศึกษา
ของไทยอยูในกลุมสุดทาย ซึ่งเปนกลุมที่มีคะแนนต่ําที่สุด โดยสถาบันแหงนี้ไดวิจัยและมีขอสรุปวา
เงินทุนไมใชปจจัยสําคัญที่สุดของการมีระบบการศึกษาที่ดี และการที่ครูอาจารยมีเงินเดือนสูงก็ไมได
หมายความวาจะมีความสามารถทางการสอนสูงตามไปดวย แตจากขอมูลหลากหลายดาน ทั้งจาก    
นักการศึกษา นักจิตวิทยา นักโภชนาการ แพทย นักวิจัย ตลอดท้ังนักทดสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาตางวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการทดสอบความสามารถดานความรูและทักษะที่จําเปนของ
เยาวชนไทย ในปจจุบันที่อยูในภาวะวิกฤติและต่ํากวาเกณฑมาตรฐานแทบทุกตัวบงชี้ การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาไทย ใหกาวไปสูประชาคมอาเซียนนั้น คงตองพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ใหมี
ศักยภาพ พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกไดอยางมั่นใจท่ีสําคัญ คือทุกภาคสวน
ในสังคม ตองผสานความรวมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทยใหกาวไปสูเวทีโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา จะตอง
เตรียมความพรอม และรวมมือในการทํางาน และจะตองปรับตัวใหเขากับนานาประเทศเพ่ือรักษาไว
ซึ่งความสันติภาพและมั่นคงของชาติ โดยระบอบการศึกษาไดถูกกําหนดใหเปนกลไกสําคัญที่จะ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาและเสริมสรางขีดวามสามารถและศักยภาพของคนไทย ใหเทาเทียมกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ครูอาจารยจึงเปนฟนเฟองสําคัญที่มีบทบาทอยางมากในการ
ผลักดันและกระตุนใหเยาวชนไทย สามารถกาวขึ้นสูเวทีอาเซียน และอยูรวมกับนานาประเทศใน

                                                           
   10กลิ่น สระทองเนียม, การศึกษาไทยตกต่ําโทษใครดี?, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2556,  
เขาถึงไดจาก http://www.statelessperson.com.   
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อาเซียนไดอยางทัดเทียม11  โดยใชการศึกษาท่ีเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงาม
ทั้งดานสติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
ตลอดจนสามารถใชความรูไดอยางสรางสรรค มีสุขภาพรางกาย จิตใจท่ีสมบูรณ แข็งแรง  ประกอบ
อาชีพได มีวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว12  ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา ก็เพ่ือ
พัฒนาคนไทย พัฒนาประเทศไปสูความสมดุลและยั่งยืน ผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายจะตองให
ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง  มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงของ
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 และเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิง
สถาบัน เชิงระบบ รวมทั้งโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง จะสามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต13  

    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งประกาศใชอยางเปนทางการ  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554   จัดทําขึ้นภายใตกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  สอดคลองเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550  แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายพัฒนาการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายโอกาสอยางทั่วถึ ง ในระยะ   
ที่ผานมา พบวายังมีปญหาที่จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาทั้งดานการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
แกประชาชนดานคุณภาพการศึกษา14  โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีประเทศไทยจะตองกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ใน พ.ศ. 2558 ทําใหระบบการศึกษาของไทยตองมี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบรับตอการเปนประชาคมอาเซียน  ซึ่งประเทศไทยเปนผูนําในการกอตั้ง
สมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเปนแกนนําในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง  ภายใต
ยุทธศาสตร วิสัยทัศนเดียว เอกลักษณเดียว และประชาคมเดียว เพ่ือความเจริญมั่นคงของประชากร 
และการเตรียมความพรอมของการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเนนการปฏิรูปการศึกษาและ
                                                           
  11ณัฏฐวรดี  คณิตินสุทธิทอง, ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2555  
(กาฬสินธุ : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ, 2555), 36.  
(เอกสารอัดสําเนา) 
  12สุมน  อมรวิวัฒน, กัลยาณมิตรนิเทศสาหรับผูบริหาร กลยุทธในการนิเทศเพ่ือสราง
โรงเรียนใหเขมแข็ง (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจากัดภาพพิมพ, 2550), 41. 
  

13 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  (กรงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทยจํากัด, 2554), 14. 
  

14เรื่องเดียวกัน, 3. 
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การเรียนรูอยางเปนระบบ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไทยยุคใหม       
ปรับกระบวนทัศนการบริหารจัดการในทุกสวนเพ่ือใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู
ประชาคมอาเซียนมีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือพรอมรับความเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลก 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงตองมีการบริหารโรงเรียนเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุตามเปาหมาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ
การบริหารโรงเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชน เพ่ือนําผลไป
เปนขอมูลประกอบการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษา ครู ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน และเพ่ือเปน
พลังในการสรางสรรคพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดประเด็นเรงดวนในการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไว  4 ประการดวยกัน  ดังนี้  1) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ใหเปนไปอยางมีคุณภาพและทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สามารถกาวทันและแขงขันกับนานาชาติได 2) การพัฒนาคุณภาพครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 3) การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  และแหลงเรียนรูยุคใหม และ  4) การพัฒนาคุณภาพเด็กยุคใหม ใหมีศักยภาพที่จะ
ดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียนไดอยางมีความสุข ซึ่งผลวิจัยในครั้งนี้ จะนําไปเผยแพรใหสถานศึกษา
เอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับไดนําไปปรับใชใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การวิจัยดังนี้ 
   1.  เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

  2.  เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  3.  เพ่ือทราบผลการยืนยันความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชน   
ที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
   

คําถามในการวิจัย 
  เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบ  ผูวิจัย
จึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังนี้ 
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            1.  การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนอยางไร 
            2.  ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนเปนอยางไร 
            3.  ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนเปนอยางไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  เพ่ือใหสอดคลองกับขอคําถามการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัยเพ่ือเปน
แนวทางในการหาคําตอบดังนี้ 
  1.  การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนพหุ
องคประกอบ 

  2.  ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชน 
ที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก 

    3.  ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนมีความสอดคลองสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือนํามาจัดทํากรอบแนวคิดการวิจัย โดยครอบคลุมในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

   1.  แนวคิดการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  
   ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) เปนการกระจายอํานาจทั้ง ตามสาระสําคัญ 4 ดาน คือ  
     1.1 ดานวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลและ
ประเมินผล การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การนิเทศ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
   1.2 ดานงบประมาณ  จัดทํางบประมาณ การระดมทรัพยากร การบริหาร เงิน     
การบริหารวัสดุครุภัณฑ   
    1.3 ดานบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาบุคคล การประเมิน 
ผลงาน การลา การออกจากงาน และการวางแผนพัฒนา 
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   1.4 ดานบริหารทั่วไป การวางแผน การจัดองคกร และการควบคุม15 

  2.  แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ อุทัย บุญประเสริฐ ที่ไดสรุปหลักการสําคัญของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไว 5 ประการ ประกอบดวย  
        2.1 หลักการกระจายอํานาจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
   2.2 หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder)  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  
   2.3 หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน เปนการคืนอํานาจการจัด
การศึกษาใหทองถิ่น และประชาชนจัดการศึกษาเอง เพ่ือสนองความตองการแกผูเรียน ทองถิ่น และ
ชุมชนอยางแทจริง   
   2.4 หลักการบริหารตนเอง ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ระบบการบริหารของโรงเรียนเอง   

   2.5 หลักการตรวจสอบและถวงดุล  ใหองคกรสวนกลางและองคกรอิสระกําหนด
นโยบายในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษา16 

 3. แนวคิดการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ของ 
ปเตอร เอ็ม. แซงเก (Peter M. Senge) นักวิชาการผูเขียนหนังสือเรื่อง“The Fifth Discipline : the 

Art and Practice of the Learning Organization” ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญที่สงผลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ 5 ประการ คือ  
    3.1 ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) คือ ความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น 
อยากทดลองทําในส่ิงใหมๆ สรางวิสัยทัศนแหงตนเอง การสรางจิตสํานึกในการใฝเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง พยายามผลักดันตนเองใหไปสูเปาหมาย   
   3.2 ตัวแบบในใจ (Mental Model) คือ การรับรูสิ่งตาง ๆ หรือประสบการณที่เปน
รากฐานฝงลึกในตัวบุคคล มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง เนื่องมาจากการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูและวิสัยทัศน ไมยึดติดกับความเชื่อที่ลาสมัย พัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อ    
ใหม ๆ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนไปของโลกเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาองคการ   

                                                           
  15สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 
2550), 47. 
  16อุทัย บุญประเสริฐ ,  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 13. 
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    3.3 การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) มีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน
เกี่ยวกับสภาพอนาคตขององคการ ทุกคนจะทุมเทแรงกายแรงใจเพ่ือใหองคการดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน  
    3.4 การเรียนรูทีมงาน (Team Learning) หลักการกระบวนการกลุม เชื่อวาสมาชิก
ในองคการจะเรียนรูไดดีหากไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งการเรียนรูและ
พัฒนานี้จะชวยใหการทํางานในองคการมีความเปนทีมท่ีดี สมาชิกแตละคนสามารถแสดงศักยภาพที่มี
อยูออกมาไดอยางเต็มที่    
      3.5 การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking)  คือ การสรางกรอบความคิดซึ่ง
ประกอบดวยองคความรูและกระบวนการคิด ศึกษาเหตุผลและการคนหาคําตอบ 17 และลักษณะ
องคการแหงการเรียนรูของ มาควอดท (Marquardt)  ที่กลาวถึงคุณลักษณะสําคัญขององคการแหง
การเรียนรูประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 8 ประการ คือ 1) การตระหนักถึงความสําคัญของ                
การเรียนรูตลอดเวลา  2) การบูรณาการการเรียนรูควบคูกับการทํางานอยางมีกลยุทธ 3) การยกยอง
ใหรางวัลในความสําเร็จและมองความลมเหลวเปนการเรียนรู  4) มีระบบการสื่อสารที่ดี ทําใหเขาถึง
ความรู สะดวก คลองตัวและยืดหยุน  5) การจัดการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและ
ทั่วถึง  6) มีการปรับปรุงแกไขเพ่ือคุณภาพที่ดี  7) การบริหารโดยใชหลักประชาธิปไตย และ           
8) สงเสริมการเรียนรูที่สรางสรรค18    

  4. กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเชิงระบบ  (System Approach) สถานศึกษาตองมี            
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ซึ่ง ลูเนนเบิรก และเอิรนสไตน (Lunenberg and Ornstein) ได
เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเชิงระบบไววา จะเปนประโยชนอยางยิ่งหากได มีการวิเคราะห             
การดําเนินงานขององคการทางการศึกษา ซึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียนนั้นสามารถแบงออกเปน   
3 กลุม คือ 1) ปจจัยนําเขา (Inputs) ไดแก บุคลากร งบประมาณ กฎ ระเบียบในการจัดการศึกษา               
ความตองการครู และนักเรียน ไดแก หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สภาพการทํางานที่ดี 
ผลประโยชนที่ตอบแทน และความคาดหวังของชุมชน สิ่งเหลานี้เปนงานของผูบริหารท่ีตองบูรณาการ
เปาหมายท่ีหลากหลายนี้โดยการวางแผนในการปฏิบัติงาน  2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation 

Process) คือ กระบวนการดําเนินงานภายในองคการ  ซึ่งเปนสมรรถนะดานเทคนิคของผูบริหาร
โรงเรียน ไดแก ทักษะในการตัดสินใจและการสื่อสาร แผนการดําเนินงาน ความสามารถในการบริหาร

                                                           
  17Peter M. Senge, The Fifth Discipline : the Art and Practice of Learning 
Organization (New York : Currency, 2006), 59-64.  
  18Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization (Palo Alto :  

Davis-Black, 2002), 198-201. 
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การเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลตอผลผลิตของโรงเรียน19  สอดคลองกับ โรเบิรต จี. โอเวนส  (Robert G. 

Owens) ไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีระบบโรงเรียนในฐานะระบบสังคมที่ประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา
จากสังคม (Inputs from Society) เชน ความรูที่มีอยูของสังคมน้ัน ๆ คานิยม เปาหมายที่มีการ
คาดหวัง และงบประมาณ 2) กระบวนการทางการศึกษา (Educational Process) ของระบบยอย
ตาง ๆ เชน โครงสราง คน เทคโนโลยี และภารกิจ   และ 3) ผลผลิตสูสังคม (Outputs to Society)  
ในที่นี้คือ ผูเรียน ซึ่งไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา มีทักษะในการดํารงชีวิต มีความคิดสรางสรรค 
มีทักษะในการสื่อสาร เห็นคุณคาทางวัฒนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  

  5.  แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance)  สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ถือวาเปนหนวยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มีคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
มาตรา 26 ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา และมีผูอํานวยการสถานศึกษา ตามมาตรา 27 เปนผูบังคับบัญชาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการที่ดีหรือที่เรียกวา ธรรมาภิบาล เปนการปฏิรูปการบริหาร
จัดการในระบบราชการเปนแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือใหสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ    
อยูรวมกันไดอยางสงบสุขและตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลักการพ้ืนฐานบานเมืองที่ดี  โดย
ไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานและกลยุทธในการบริหารจัดการที่ดีมี 6 ประการ  คือ   1) หลักนิติธรรม    
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4)  หลักการมีสวนรวม  5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลัก
ความคุมคา20  สวน ชาญชัย อาจินสมาจาร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนวาเปนองคหนึ่ งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาการท่ีจะนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารนั้นจะตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ จะทําใหการบริหารโรงเรียนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล21 
  6.  แนวคิดการบริหารแบบเครือขายความรวมมือ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
เปนเครื่องมือที่สถาบันการศึกษานํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีสมรรถนะสูง เพ่ือให
เกิดการมีสวนรวมอันเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษามีพลังในการพัฒนาอันเปนเปาหมาย
หลักของการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม ซึ่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดนําเสนอองคประกอบที่สําคัญ
ของเครือขาย ประกอบดวย 1) การรับรูมุมมองรวมกัน (Common Perception) สมาชิกในเครือขาย
                                                           
    19F.C. Lunenburg, and A.C. Ornstein, Educational Administration Concepts 
and Practices (New York : Thomson Learning, Inc., 2004), 118-124.  
  20กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 32.  
    21ชาญชัย อาจินสมาจาร, สูทิศทางใหมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : กาวใหม, 
2548), 2. 
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ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย  มีความเขาใจในปญหา
และมีสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน   2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) เปนการ
มองเห็นภาพอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกัน 3) การเกิด
ผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) สมาชิกแตละคนมีความตองการ
ของตนเอง คํานึงถึงผลประโยชนที่เขาจะไดรับ 4) การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง 
(All Stakeholders’ Participation) 5) การเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (Complementary Relation-

ship) องคประกอบที่จะทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง 6) การพ่ึงพิงอิงรวมกัน (Interde-

pendence) และ 7) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือขายตองทํา
กิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก22 

  7.  แนวคิดการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ที่กลาววา 
โรงเรียนที่มีคุณภาพจะแสดงออกใหเห็นถึง “มิติแหงคุณภาพ” (Quality Dimensions) ในดานตาง ๆ
ดังตอไปน้ี กลาวคือ      

      7.1 มีความสามารถในการจัดการศึกษา (Performance) โรงเรียนมีความสามารถที่
จะจัดการศึกษาไดมาตรฐานตามท่ีมุงหวัง และเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
   7.2 โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ (Features) เปนลักษณะของโรงเรียนที่ดี เชน มีบริเวณ
ที่สะอาดรมรื่น สื่อการสอนทันสมัย จัดหลักสูตรทองถิ่น 

    7.3 บุคลากรเปนที่เชื่อถือไวใจได (Reliability) ทั้งผูบริหารและครูที่ทําหนาสอนเปน
ที่เชื่อถือไวใจได เปนครูมืออาชีพ 

    7.4 โรงเรียนสามารถทําตามที่ประกาศ  หรือตกลงไวกับผูเรียน  หรือผูปกครอง                 
(Conformance) รวมทั้งทําตามกฎเกณฑ ระเบียบที่เก่ียวของ 
   7.5 โรงเรียนใชสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ อาคารสถานท่ีมั่นคงถาวร (Durability) 

สามารถใชในกิจกรรมการเรียนการสอนไดเต็มศักยภาพ เหมาะกับวัย สะดวกและปลอดภัย 

   7.6 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน (Service    

Ability) เชน เปนที่พักผอนหยอนใจ มีสนามกีฬา และหอประชุม ฯลฯ รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย
นํามาปรับปรุงแกไข 

    7.7 โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน มีสุนทรียภาพ
(Aesthetics) เชน จัดบรรยากาศรมรื่น และจัดกิจกรรมนันทนาการ เปนตน 

                                                           
     22

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของ
การปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 2543), 137. 
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      7.8 มีชื่อเสียงเปนที่ประจักษ ผูรับบริการ/หนวยงานยอมรับ ในคุณภาพของโรงเรียน    
(Reputation or Perceived Quality) เปนโรงเรียนที่ทุกคนยอมรับวาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดตามท่ีคาดหวังไว23 
 8.  ความคิดเห็นที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 5 คน 

ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาระดับการวางแผนนโยบาย จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ จํานวน 3 คน และนักวิชาการ จํานวน 1 คน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะการวิจัยเพื่อความเขาใจตรงกัน ดังนี้   
  โรงเรียนเอกชน หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาเอกชน ที่เปดทําการสอนระดับกอน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

  ประชาคมอาเซียน  หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ   
เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองและขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน ในเวทีระหวางประเทศ
ดานการศึกษา     
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
                                                           
  23สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, คนคุณภาพคือคุณภาพการศึกษา, เขาถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2556, 
เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/moe/th/cms_group/detail.php?NewsID=39&Key= 
aca_article/ 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
2550), 47 

การบริหาร
โรงเรียน
เอกชนที่
เหมาะสม
สําหรับ     
การเขาสู
ประชาคม

   แนวคิดการบริหาร
โรงเรียนสูองคการ 
แหงการเรียนรูของ         
1. ปเตอร เอ็ม. แซงเก     
2. มาควอดท 
 

แนวคิดการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน  

ของ 
1. มอรมอน และโวล
สเท็ตเตอร 
2. อุทัย บุญประเสริฐ 
 

  แนวคิดเกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจการ
บริหาร และการจัด
การศึกษาของ  

1. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

แนวคิดการบริหาร
โรงเรียน 

เชิงระบบของ   
1. ลูเนนเบิรก 
2. โรเบิรต จี โอเวนส 

 

แนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีหรือ 
 ธรรมาภิบาล 

ของ 
ธีระ  รุญเจริญ 

 

แนวคิดการบริหารแบบ
เครือขายความรวมมือ 

ของ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

 
 

แนวคิดการบริหาร
สถานศึกษาสู 

ความเปนเลิศ ของ  
สมศักดิ์  ดลประสิทธิ ์
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        : สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์,  คนคุณภาพคือคุณภาพการศึกษา,  เขาถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2556,  
เข าถึ ง ไดจาก  http://www.moe.go.th/moe/th/cms_group/detail.php?NewsID=39&Key= 

aca_article/ 

        : Peter M. Senge, The Fifth Discipline :  the Art and Practice of Learning 

Organization (New York : Currency, 2006), 59-64. 
        : Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization (Palo Alto :  Davis-

Black, 2002), 198-201. 
        : F.C. Lunenburg, and A.C. Ornstein, Educational Administration Concepts and 

Practices. (New York : Thomson Learning, Inc., 2004), 118-124.  
        : Robert G. Owens, Organizational Behavior in Education, 4th ed. (New Jersey 
: Prentice-Hall Inc., 1998), 64.         

        : ธีระ รุญเจริญ,  สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพมหานคร : ขาวฟาง, 
2548), 108-110. 
        : ชาญชัย อาจินสมาจาร. สูทิศทางใหมการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : กาวใหม, 
2548), 2. 
        : Susan Albers Morhman and Priscilla Wohlstetter, “School-based Management,” 

Educational Leadership  46 (1989) : 45-53.  

        : อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 13. 

                  : เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 2543), 137. 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  

 การวิจัยเรื่อง  การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
นั้น ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ    
การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยมีสาระสําคัญและ
รายละเอียดดังนี้ 
 

การบริหารโรงเรียนเอกชน 
 

 การศึกษาเอกชน เปนกิจกรรมการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนอันจํากัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุม มิไดจัดใหแกบุคคลท่ัวไป และทรัพยากร
ที่ใชในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนบุคคล ทุนทรัพย หรือวัสดุอุปกรณ (Man Power) ทุนทรัพย 
(Money) และวัสดุ (Material) ตองมาจากภาคเอกชนเปนหลัก1 
 

ประวัติและความเปนมาของโรงเรียนเอกชน 
 การศึกษาเอกชน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัดขึ้นโดย
อาศัยทรัพยากรการบริหารหลักที่เปนคน (Man Power) ทุนทรัพย (Money) และวัสดุ (Material) 
ของภาคเอกชนการจัดตั้งก็เพ่ือวัตถุประสงคอันจํากัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุมเทานั้น  สําหรับ
องคประกอบของการศึกษาเอกชนมีดังนี้ 
 1. ผูจัดกิจกรรมเปนเอกชน หรือบุคคล หรือคณะบุคคล กรณีที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือขาราชการ ก็จะดําเนินการในฐานะของเอกชนผูจัดกิจกรรมดังกลาว  มีชื่อเรียกตาง ๆ กัน ไดแก 
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเจาของผูจัดการ 
       2. ทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษา ซึ่งไดแก บุคลากรทางการศึกษา ที่ดิน สิ่งกอสราง
วัสดุอุปกรณ ตลอดจนงบประมาณจะไดมาจากเอกชนเปนหลัก 
 3. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาเปนการจัดเพ่ือประโยชนอันจํากัดสําหรับบุคคล
เฉพาะกลุม มิไดใหกับบุคคลท่ัวไป 
 4. ผูเรียนโดยปกติผูเรียนจะเปนบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับ
เดียวกัน ในการน้ีหากผูเรียนรวมกันทุกผลัดมากกวา 7 คนขึ้นไป สถานท่ีนั้นก็จะไดชื่อวาเปน
สถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 
 การศึกษาเอกชนเปนสิ่งที่มีคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด หากกลาวถึงการศึกษาในระบบ
โรงเรียนแลว พบวาโรงเรียนเอกชนมีข้ึนกอนการศึกษาในระบบของรัฐ ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ

                                                           
 1สุดสยาม  จันทรัศมี, “แบบภาวะผูนําที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ในเขตพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 11-14. 
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มหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยรัตนโกสินทรนั้นเริ่มเม่ือมีการสรางความสัมพันธระหวาง
บาทหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อ พาเลกูซ (Palecaux) กับเจาฟามงกุฎซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ขณะที่บาทหลวง Palecaux เรียนภาษาไทยบาลีและวัฒนธรรมไทย รัชกาลท่ี 4 ทรงศึกษา
ภาษาละติน และวัฒนธรรมตะวันตก ป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดจัดตั้ง
โรงเรียนสําหรับนางสนมและนางกํานัลขึ้นในพระบรมมหาราชวัง      โดยมิชชันนารีหญิง 3 คน
ผลัดเปลี่ยนกันเปนครูเขาไปสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนน้ี เรียกไดวาเปนโรงเรียนเอกชนอยางแทจริง 

 ป พ.ศ. 2395 โรงเรียนเอกชน 3 แหง ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุมมิชชันนารีนิกายโปแตสแตนท
สําหรับเด็กชายเด็กหญิง และโรงเรียนสุดทายเปนสหศึกษา นับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีในภาคเอกชนที่ได
เปดโอกาสใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศ เปนโรงเรียนเอกชนแหงแรกที่เก็บคาธรรมเนียม   
การเรียน เปนโรงเรียนประจําสําหรับเด็กหญิงซ่ึงเก็บคาธรรมเนียมการเรียนเพียงครั้งเดียวเพ่ือเปน
คาใชจายสําหรับคาอาหารและที่พัก ซึ่งมีผลทําใหโรงเรียนขาดงบท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางไรก็ดีผูปกครองนักเรียนยินดีจายคาเลาเรียน โรงเรียนจึงมีความมั่นคงและเปนที่นิยมตลอดมา
จนถึงปจจุบันโรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสียงหลายแหงเกิดขึ้น นับต้ังแตป พ.ศ. 2420 เชน โรงเรียน
อัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนราชินี และโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ก็จัดตั้ง
เพ่ิมข้ึนเรื่อยมา ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียนเหลานี้เปนที่นิยมในบรรดาผูปกครอง 
 โรงเรียนเอกชนแหงแรกท่ีตั้งขึ้นโดยคนไทยแท ๆ มีขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2440 ภายหลังการตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ 7 ป ณ วังของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทววงศโรปการ  ที่ถนน
ตีทอง เชิงสะพานถาน จังหวัดพระนคร โดยมี นางบุญเกิด ปาจิญพยัคฆ เปนผูกอตั้งโรงเรียนนี้ โดย
เก็บคาเลาเรียนเดือนละ 4 บาท ซึ่งสมัยนั้นถือวาแพงมาก โรงเรียนเปนที่นิยมของประชาชนในยานนั้น
มาก จํานวนนักเรียนไดเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนมีนักเรียนกวา100 คน สถานที่ตั้งไมเพียงพอในการรับ
นักเรียน นางบุญเกิด ปาจิณพยัคฆ จึงทูลลาออกจากวังมาตั้งโรงเรียนถาวรของตนอยางแทจริงข้ึน     
ที่ถนนบูรณศิริ หนาวัดอํามาตย เมื่อ พ.ศ. 2444 และไดยายอีกครั้งมาอยูถนนดินสอ ในตรอกตนไทร
โดยใชชื่อวาโรงเรียนบํารุงวิชา นับเปนโรงเรียนแหงแรกที่ไดจดทะเบียนขึ้นอยูในความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดนําระบบการศึกษาแบบตะวันตกเขามาจัดในประเทศไทย เปด
โอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบตะวันตก ในตนรัชกาลท่ี 6 ไดเปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนเชลยศักดิ์มาเปนโรงเรียนบุคคล อยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาเม่ือ
ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ 2 ฉบับ คือ พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2479 ระบุใหภาคเอกชนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือที่จะบางเบาภาระของรัฐบาล ในแผนการศึกษาชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2503 ไดสงเสริมใหภาคเอกชนขยายการจัดการศึกษาไปจนถึงระดับวิทยาลัย ตอมาในแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2520 รัฐบาลไดสนับสนุนและใหความชวยเหลือทางดานการเงินตาง  ๆ มาจาก
คาธรรมเนียมการเรียน  ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ  เงินอุดหนุนที่มาจากรัฐบาล             
จากภาคเอกชน เชน จากมูลนิธิ หรือองคกรเอกชนบริจาค และเงินที่ไดจากการจัดกิจกรรมหารายได
ของโรงเรียน 
 คําวาการศึกษาเอกชนไดมีการนํามาใชอยางกวางขวางมาก  ตั้งแตไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัตวิิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาเอกชนข้ึนแทนกองโรงเรียนราษฎรกรมวิสามัญศึกษา โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
216 ทําใหเรียกโรงเรียนราษฎรวา โรงเรียนเอกชนและสถานศึกษาเอกชนมากขึ้นเปนลําดับ จนถึงป
เฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปกรุงรัตนโกสินทร  จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 เปนตนมา และหลังจากนั้นไดยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร 
2525 โดยใหมาใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  และเริ่มใชในเดือนมกราคม 2551 ได
เปลี่ยนชื่อเปนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และยังมีเพ่ิมเติมเปนฉบับ
ปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 2) โดยเริ่มใชเมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไดเปลี่ยนชื่อจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)2 
 โรงเรียนเอกชนไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ภายใตการกํากับควบคุม และดูแลของหนวยงานของรัฐมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน    
มาตรา 81 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชน จัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม 
และรัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายดานการศึกษา สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระในการ
บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ  ดังนั้น การดําเนินภารกิจของโรงเรียนเอกชนจะตองมุงเนนคุณภาพ
เปนหลัก คือ จะตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ คือ 
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน โรงเรียนเอกชนจึงควรไดรับการดูแล สงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจัง  
ใหมีความเปนปกแผน และอยูคูประเทศชาติสืบไป3 
 

กระบวนการบริหารโรงเรียนเอกชน  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ไดบัญญัติเก่ียวกับการศึกษาไวในมาตรา 4 วา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถายทอดความรู สรางสรรคความเจริญ ความกาวหนา การสราง
องคความรูที่จากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต 
ดังนั้นกระบวนบริหารโรงเรียนเอกชนไดยึดหลักดังน้ี  
 1. มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการนปฏิบัติ 
 2. มีการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา  
 3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา        
ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 
 4. สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย
อยางตอเนื่อง  
 5. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในโรงเรียน 

                                                           
 2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2554 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค., 2554), 42. 
 3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ,  แนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2532), 3-6. 
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 6. การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรตาง ๆ สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนในสวนของการบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน 
 จํารัส  นองมาก กลาวถึง โรงเรียนเอกชนวา หมายถึง สถานศึกษาหรือสถานที่ที่บุคคล
จัดการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาชั้นปริญญาตรี แกนักเรียนทุกผลัดรวมกันตั้งแต 7 คนขึ้นไป แนวคิดใน
การบริหารโรงเรียนและสถานศึกษาเอกชนใหเปนท่ีปรารถนาของผูปกครอง โรงเรียนเอกชนตอง
จะตองพรอมดวยปจจัยหลายดาน และจะตองมีกระบวนการบริหารท่ีดีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน  
การสอน การสรางประสบการณความรู ควบคูคุณธรรม การเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองตอความตองการของผูเรียนและชุมชน4 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไวในมาตรตาง ๆ ดังนี้ 
 มาตรา 43 วาการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ใหมีความเปนอิสระ โดยมี
การติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
 มาตรา 44  ใหสถานศึกษาเอชนตามมาตรา 18 (2) เปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 45  ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาท่ี
กฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชน
ในดานจัดการศึกษา 
 กําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเอกชน โดยใหรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับฟง
ความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 มาตรา 46 รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอน หรือการยกเวนภาษี
และสิทธิประโยชนอยางอ่ืนที่ เปนประโยชนในทางการศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได5 
 สรุปไดวา การจัดการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดสนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
โดยรัฐไดชวยเหลือ สนับสนุนดานการเงิน การลดหยอน หรือการยกเวนภาษีและสิทธิประโยชนอยาง

                                                           
 4จํารัส นองมาก, ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : SUNPRINTING, 
2544), 16. 
 

5กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 27.  
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อ่ืนที่เปนประโยชนในทางการศึกษาเอกชน สนับสนุนดานวิชาการเพ่ือใหมีมาตรฐาน การจัดการศึกษา
ของเอกชน ใหมีความเปนอิสระ โดยมีการติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ 
 องคประกอบของการศึกษาเอกชนมีดังนี้ 
 1.  ผูจัดกิจกรรมเปนเอกชนหรือบุคคลหรือคณะบุคคลกรณีที่เปนเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ขาราชการก็จะดําเนินการในฐานะของเอกชนผูจัดกิจกรรมดังกลาว มีชื่อเรียกตาง ๆ กัน ไดแก ผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเจาของผูจัดการ 
 2.  ทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษา ซึ่งไดแก บุคลากรทางการศึกษา ที่ดิน สิ่งกอสราง
วัสดุอุปกรณ ตลอดจนงบประมาณจะไดมาจากเอกชนเปนหลัก 
 3.  วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาเปนการจัดเพ่ือประโยชนอันจํากัด สําหรับบุคคล
เฉพาะกลุมมิไดใหกับบุคคลท่ัวไป 
 4.  ผูเรียนโดยปกติผูเรียนจะเปนบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับ      
เดียวกันในการน้ีหากผูเรียนรวมกันทุกผลัดมากกวา 7 คนขึ้นไป    สถานที่นั้นก็จะไดชื่อวาเปน
สถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 
 

ประเภทและลักษณะของการศึกษาเอกชน 
 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ไดใหความหมายของคําวา “โรงเรียน” 
ดังนี้ 
 “โรงเรียน” หมายถึง  สถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนใน
ระบบหรือโรงเรียนนอกระบบท่ีมิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจําแนกไดดังนี้ 
 1. โรงเรียนในระบบ หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย          
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแนนอนแบงเปน 3 ประเภท คือ 
   1.1 ประเภทสามัญศึกษา หมายถึง  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ  ไดแก  ระดับกอนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล และอนุบาล) 
ระดบัประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  1.2 ประเภทอาชีวศึกษา หมายถึง  โรงเรียนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 
   ทั้งน้ี โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา  ใหรวมถึงโรงเรียนที่จัด    
การเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห 
  1.3 โรงเรียนนานาชาติ หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรตางประเทศ 
หรือหลักสูตรตางประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหายวิชาใหม หรือหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเอง ไมใช
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใชภาษาในการส่ือการเรียนการสอน 
 2.  โรงเรียนนอกระบบ หมายถึง  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล     
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ซึ่งเปนเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา แบงเปนประเภทตาง ๆ ไดแก ประเภทสอนศาสนา 
ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ ประเภทกวดวิชา และประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต6 
 

ภารกิจของการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 จากคูมือการดําเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียนเอกชนไว 6 ประการ คือ 

  1. ความหมายของการบริหารโรงเรียน  คือ การที่ผูบริหารใชวิธีการตาง ๆ จัดสรร
ทรัพยากร ซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด
ผลผลิตที่ไดจากการบริหารงานโรงเรียน คือ ประสิทธิภาพของนักเรียนมีคุณสมบัติพึงประสงคของ
สังคม 
 2.  การบริหารโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้น ผูบริหารจะตองจัดการ
โรงเรียนใหครอบคลุมงาน 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคคลงาน กิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน
งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งจะตองดําเนินงานทั้ง 6 งาน 
ใหสอดคลอง และสัมพันธกัน 
 3.  การบริหารโรงเรียนทั้ง 6 งาน  สามารถแบงไดเปน  งานหลักและงานสนับสนุน     
งานวิชาการนับวาเปนงานหลักสวนงานอื่น ๆ เปนงานสนับสนุนงานวิชาการ 
 4.  ผูบริหารควรจัดสัดสวนเกี่ยวกับเวลาในการบริหารงานโรงเรียนแตละงานใหเหมาะสม 

  5.  ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการสอนการวางแผนการควบคุม
กํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและดําเนินงานทุกอยางตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชนกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวของ  
 6.  ภารกิจที่ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจะตองปฏิบัตินั้นจะตองอาศัยทักษะที่จําเปน  เชน
ทักษะเก่ียวกับความรูทักษะในดานเทคนิคตาง ๆ และทักษะดานมนุษยสัมพันธ7 
 สําหรับแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารโรงเรียนนั้น  คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนไดวางหลักการเพ่ือใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพไวดังนี้ 
 1.  การบริหารโรงเรียนทุกงานจะตองเปนไปตามขั้นตอนกระบวนการบริหารอยางนอย  
4 ขั้นตอน ไดแก 

   1.1  การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
   1.2  การวางแผน 
   1.3  การดําเนินการตามแผน 
   1.4  การประเมินผล 

                                                           
 

6สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน , ประเภทของโรงเรียนเอกชน ,  
เขาถึงเมื่อ 25 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/prachasampan56/ 
prapheth-khxng-rongreiyn-xekchn 
 

7สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน,  การบริหารงานการเรียนการสอน
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2541), 8-17. 
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   2.  ตองยึดเปาหมายหลักของการบริหารโรงเรียนซึ่งมีผูบริหารกําหนดไว  นั่นคือ        
การปฏิบัติงานโรงเรียนทุกงานใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรและคุณภาพอันพึงประสงคของนักเรียน 
 3.  ใชบุคลากรในโรงเรียนใหเปนประโยชนมากที่สุด และควรใหบุคลากรในโรงเรียนมี  
สวนรวมในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมากท่ีสุด  ควรใหทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมกัน 

  4. ทําการควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติงาน      
ทุกงานอยางสม่ําเสมอ 
 แนวคิดและหลักการท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการบริหารงานโรงเรียนเอกชน        
มีภารกิจที่จะตองทํามากมาย ตองรวมมือจากบุคลากรทุกฝายการดําเนินงานจึงจะประสบความสําเร็จ
สามารถบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ไดกําหนดใหการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเอกชนเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไดจัดใหโรงเรียน
เอกขนเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยจัดใหโรงเรียนเอกชน
เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ 
 1.  สงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและดําเนินการใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 
 2.  เสนอนโยบายยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กําหนดกฎระเบียบและ
เกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน 
 3.  ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน      
การคุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน และผูเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาเอกชน 
 4.  เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูลทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
 5.  ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  หรือที่
ไดรับมอบหมาย 
 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กําหนดใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายไดจัด
ใหโรงเรียนเอกชนเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่ดูแลดังนี้ 
  1.  สงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชน และดําเนินการใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอชน 
 2.  เสนอนโยบายยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กําหนด กฎ ระเบียบและ
เกณฑมาตรฐานกลาง ในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ         
การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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  3.  ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษา การคุมครอง
การทํางาน สิทธิประโยชนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของ 
  4.  เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูลทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5.  ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, การบริหารโรงเรียนเอกชน 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2554), 13. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษา 

สํานักงาน 

สภาการศึกษา 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึก 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน 

ผูรับใบอนุญาต 

โรงเรียนเอกชน 

ผูจัดการ คณะกรรมการอํานวยการ ผูชวยผูจัดการ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานวิชาการ 
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แผนภูมิที่ 3   กรอบงานของโรงเรียนเอกชน 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน,  การบริหารโรงเรียนเอกชน   
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2554), 11 
 

ผูรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 

1. งานวิชาการ 2. งานงบประมาณ 3. งานบุคคล 4. งานบริหารทั่วไป 

2.1 การอนุมตัิการใชจาย
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
2.2 การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.3 การรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
2.4 การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใชจายงบประมาณ 
2.5 การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใชผลผลิตจาก
งบประมาณ 
2.6 การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศกึษา 
2.7 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน
เพื่อการศกึษา 
2.8 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
2.9 การวางแผนพัสด ุ
2.10 การพัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศเพือ่การจัดทํา
และจัดหาพัสด ุ
2.11 การจัดหาพัสดุฯลฯ 

3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 
3.2 การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง 
3.4 การดําเนนิการเกี่ยวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3.5 การลาทุกประเภท 
3.6 การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.7 การดําเนนิการทางวินัย
และการลงโทษ 
3.8 การส่ังพกัราชการและ
การสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอน 
3.9 การรายงานการ
ดําเนนิการทางวินัยและ 
การลงโทษ 
3.10 การอทุธรณและ 
การรองทุกข 
3.11 การสงเสริมและ 
ยกยองเชิดชเูกียรต ิ
3.12 การสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
3.13 การรเิริม่สงเสริม 
การขอรับใบอนุญาต 

4.1 การพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและ
พัฒนาเครือขายการศกึษา 
4.3 การวางแผน 
การบริหารงานการศกึษา 
4.4 งานวิจัยเพือ่พัฒนา
นโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองคกร 
4.6 การพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยี 
เพื่อการศกึษา 
4.8 ดําเนนิงานธรุการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม 
4.10 การจัดทําสํามะโน
ผูเรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.12 การทัศนศกึษา 
4.13 งานกิจการนกัเรียน 
4.14 การประชาสัมพนัธ 
งานการศึกษา 

1.1 การพัฒนาหรอืการ
ดําเนนิการเกี่ยวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรทองถ่ิน 
1.2 การวางแผนงานดาน
วิชาการ 
1.3 การจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศกึษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 
1.6 การวัดผล ประเมนิผล 
และดําเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศกึษาใน
สถานศกึษา 
1.8 การพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู 
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศกึษา  ฯลฯ 
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ขอบขายการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 การจัดการศึกษาของเอกชน ยึดหลักการบริหารจัดการที่ครอบคลุมงานท้ัง 6 ดาน 

ประกอบดวย 1) งานวิชาการ 2) งานบริหารทั่วไป 3) งานบริหารบุคคล 4) งานธุรการการเงิน          
5) งานสัมพันธชุมชน  และ 6) งานกิจการนักเรียนแตในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดปรับขอบขายใน
การบริหารโรงเรียนเอกชนใหครอบคลุมภาระงานท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 เปน 4 งาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป8  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ดานการบริหารงานวิชาการ  
 ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ที่ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้  
 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา คือ การ
บริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน       
การสอนใหไดผลดี9 
 สวน กอรตัน (Gorton)   ไดใหความหมายถึงการบริหารงานวิชาการ วาหมายถึงการ
ดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุงแกไข การเรียนการสอน
ของนักเรียนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งไดแก งานดานหลักสูตร การจัดแผนการเรียน   
การจัดตารางการเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร
ทางดานวิชาการ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน10 
 มิลเลอร (Miller) กลาววา ขอบขายงานงานวิชาการประกอบดวย การจัดโปรแกรม    
การสอน การปฏิบัติตามโปรแกรมการสอน การติดตามการจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการ
การเรียนการสอน11 
 งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ประกอบดวย 1)  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลและประเมินผล 4) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 5) การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาและสงเสริมแหลง   

                                                           
 8กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, การศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและ  
พัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 28. 
 9T.J. Sergiovanni, and others, Educational Governance and Administration 
(New York : Prentice–Hall, 1980), 13. 
 10Richard D. Gorton,  School Administration and Supervision (Dubuque : 
W.M.C. Brown., 1983), อางถึงใน นิพนธ กินาวงศ, หลักบริหารการศึกษา  (พิษณุโลก : คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), 49. 
 11สํานักเลขาธิการคุรุสภา, รายงานการวิจัยพัฒนาเกณฑมาตรฐานสําหรับผูบริหาร
การศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 4. 
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การเรียนรู 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 8) การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงงานวิชาการไววาความสําเร็จของสถานศึกษานั้น   
อยูที่การบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ  ซึ่งงานวิชาการจะมีขอบขายที่กวางขวางในดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมตั้งแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล 12  สวน ชัยพฤกษ  
เสรีรักษ  ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการไววางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
คือ การจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการเรียนและประสบการณตาง ๆ ใหแกนักเรียน ตลอดจน
การอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียน เพ่ือใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ 
พอที่จะนํามาหาเล้ียงชีพไดอยางมีความสุข มีความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเปนอยู  และ
ชวยเหลือเผื่อแผเพ่ือนบานและสังคมตามสมควร13 
 ธีระ  รุญเจริญ ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวาหมายถึงการดําเนินงาน
ทุกชนิดที่สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพไมวาจะเปน
งานที่เก่ียวของกับครูหรือนักเรียนก็ตาม14 
 หลักการบริหารงานวิชาการ 
 1.  ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชน สังคมอยางแทจริง 
โดยมีผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 2.  มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
 3.  มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงเรียนรู 
 4.  มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกระดับชั้นทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 5.  มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาการศึกษา   
 ดานการบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงานดานงบประมาณ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542  ไดใหความหมายของงบประมาณไววา งบประมาณ แปลวา ประมาณการรับและจาย 

                                                           
 

12ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อเสริม
กรุงเทพ, 2544), 25. 
 13ชัยพฤกษ  เสรีรักษ,  หลักและระบบการบริหารงานวิชาการ  (กรุงเทพมหานคร :   
อัมรินทรการพิมพ, 2543), 161.  
 14ธีระ รุญเจริญ, นักบริหารการศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
2545), 125. 
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การแสดงรายรับและรายจาย แผนการใชทรัพยากรของรัฐในการดําเนินการใด  ๆ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดในชวงเวลาหนึ่ง15  สวน กระทรวงศึกษาธิการไดใหความหมายของคําวา
งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือที่สําคัญในการทําใหภารกิจตาง ๆ ของรัฐบาลสามารถดําเนินการไปได
อยางตอเน่ือง โดยมีแผน โครงการ ในการรองรับเพ่ือการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ของประเทศ และมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถรักษา
เสถียรภาพของรัฐบาลและประเทศชาติได16 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอแนวคิดวา การบริหารดานงบประมาณของสถานศึกษา 
ควรเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน17 
 ภารกิจของการบริหารงานดานงบประมาณ 
 ปภาวดี ดุลยจินดา  และธงชัย ลําดับวงศ  ไดแบงขอบขายระบบงบประมาณออกเปน      
4 ระบบ คือ ระบบงบประมาณแบบเนนการควบคุม ระบบงบประมาณแบบเนนการจัดการ ระบบ
งบประมาณแบบเนนการวางแผน และระบบงบประมาณแบบเนนการแกปญหาขอจํากัดทาง
ทรัพยากร18 
 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษาบริหารงานงบประมาณโดยมุงเนนความเปน
อิสระในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ใหมีการจัดหาทรัพยากรแบบมี
สวนรวม และสามารถหาผลประจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังรายไดจากการบริการมาใชใน
การจัดการศึกษาและสงผลตอผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามวัตถุประสงคและขอบขาย ดังนี้  
 1.  เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส
และตรวจสอบได  
 2.  เพ่ือใหไดผลิตผล ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ  

                                                           
 

15วัชรพงศ  โกมุทธรรมวิบูลย ,  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  2542 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนานมีบุคส, 2542), 11. 
 16กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักปลัดกระทรวง, “การบริหารจัดการงบประมาณ ป 2542-
2543 และสภาพความพรอมขอหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการรองรับการดําเนินการ
ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินแบบมุงเนนผลงาน,” เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การ
บริหารจัดการงบประมาณ ป 2542-2543, 12 มีนาคม 2542 (ม.ป.ท., 2544), 7. 
 

17กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2547), 39. 
 

18ปภาวดี ดุลยจินดา และธงชัย ลําดับวงศ, “ระบบงบประมาณ,” ใน การคลังและ
งบประมาณ, พิมพครั้งที ่14 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 510. 
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 3. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเพียงพอ  และมี
ประสิทธิภาพ19 
 แนวคิดการบริหารงานงบประมาณ 
 1.  ยึดหลักความเทาเทียมกัน ทุกคนมีโอกาสในการไดรับการศึกษาในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานทางดาน
การบริหารงบประมาณ โดยเนนความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจน  
การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 3.  ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหเปน
ลักษณะของวงเงินแกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4.  มุงสงเสริมระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน    
จากสวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 ดานการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานดานบุคคล เปนเร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และเปน
หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ ซึ่งมีนักวิชากรไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ 
 ธงชัย สันติวงศ กลาววา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง ภารกิจของผูบริหารทุกคนที่
มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เก่ียวของกับบุคลากรเพ่ือใหปจจัยดานบุคลากรขององคกรเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งสงผลสําเร็จตอเปามายขององคกร20 
 นพพงษ บุญจิตราดุล ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ คือ เปนการ
คัดเลือกและสรรหาบุคลากร การบํารุงรักษา การพัฒนาบุคลากร และการใหบุคลากรพนจากงาน21 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดในการบริหารงานบุคลากรไววา การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา เปนภารกิจที่สําคัญที่ทุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือการตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา โดยการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ     
อยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ หลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาควรไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู ความสามารถ และขวัญกําลังใจ ควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงกาวหนาใน
วิชาชีพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน22 

                                                           
 

19กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 23-24. 
 20ธงชัย  สันติวงศ, องคกรและการบริหารจัดการแผนใหม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ไทย, 2543), 25. 
 21นพพงษ  บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 
2534), 53. 
 22กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2545), 39-40. 
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 ดานการบริหารทั่วไป 
 การบริหารงานทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบบริหารองคกร  โดยมี
บทบาทหลักในการประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวกตามหลักการบริหารที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของ
บุคคลที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิผล ความสําเร็จของการบริหารท่ัวไปใน
สถานศึกษาเกิดขึ้นไดผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนํา มีการจัดบุคลากรปฏิบัติงานใหตรงกับ
ความสามารถและความถนัดจัดระบบสํานักงานท่ีดี ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีการประเมินตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องและนําผลการ
ประเมินมาใชปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป 
 การจัดทํามาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐานจะเปน
มาตรฐานกลางที่สอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการกระจายอํานาจ และใช
เปนแนวทางการประเมินการปฏิบัติงาน  สะทอนใหเห็นสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ ที่เปนบรรทัดฐานเดียวกันไดรับการ
ยอมรับ เชื่อถือจากสาธารณชน ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่ เกี่ยวของ
เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล23 
 หลักการและแนวคิดการบริหารทั่วไป 
 1. ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารจัดการดวนตนเองใหมาที่สุด 
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม  สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบาย      
ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
            2.  มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขต  
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามหลักบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนนความ
โปรงใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได ยึดกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคลากร ชุมชนและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
 3.  มุงพัฒนาองคกรทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม
โดยนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดตอ สื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็วดวยระบบ
เครือขายที่ทันสมัย 
 4. การบริหารงานทั่วไปเปนกระบวนการท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารงานอ่ืน ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานตามเปาหมายที่กําหนด  
 ผลการจัดการศึกษาโดยสภาการศึกษาแหงชาติ 
 การศึกษาไทย ในชวงป 2552-2553  จากรายงานสถิติการศึกษาที่สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งไดนําเสนอสถิติการศึกษา ประกอบดวย จํานวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประเภทตาง ๆ อัตราการคงอยูของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
งบประมาณการศึกษา ปการศึกษาเฉลี่ยของไทยรอยละ  ครูอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา    

                                                           
 23กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2545), 39-40. 
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จําแนกตามระดับการศึกษาและสถิติคะแนนเฉลี่ยนักเรียนท่ัวประเทศ   จากผลการทดสอบ                     
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพการไดรับการศึกษาของเด็กวัยเรียน พบวา เด็กไทยอายุ     
3-17 ป มีโอกาสไดเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 88.90 ในปการศึกษา 
2552 เปนรอยละ 89.99 ในปการศึกษา 2553 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1  จํานวนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียน ปการศึกษา 2551-2553 
 

ระดับการศึกษา ปการศึกษา 
2551 2552 2553 

ระดับกอนประถมศึกษา (ไมรวมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)       
  – จํานวนประชากร (อายุ 3-5 ป) 2,391,976 2,394,796 2,382,100 
  – จํานวนนักเรียน 1,784,053 1,805,224 1,809,785 
อัตราสวนนักเรียน : ประชากร 74.58 75.38 75.97 
ระดับประถมศึกษา    
  – จํานวนประชากร (อายุ 6-11 ป) 5,123,190 4,940,903 4,857,931 
  – จํานวนนักเรียน 5,388,018 5,146,535 5,044,232 

อัตราสวนนักเรียน : ประชากร 105.17 104.16 103.84 
 

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สถิติการศึกษาของประเทศไทย  
ปการศึกษา 2553 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2556), 59-63. 
 
 นักเรียนนักศึกษาจําแนกตามภาครัฐและเอกชน ในปการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน
นักศึกษาโดยรวมทั้งประเทศ 15.10 ลานคน เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2552 (มี 15.03 ลานคน) เมื่อ
พิจารณาสัดสวนการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนจากที่เคยจัดไดรอยละ 17.8 ในปการศึกษา 2552 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.3 ในปการศึกษา 2553 กลาวโดยรวมแลวภาคเอกชนของไทยจัดการศึกษาไดเปน
สัดสวนที่ต่ํา เพราะรัฐบาลไทยอุดหนุนการศึกษาภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น และสถาบันการศึกษาของภาครัฐ
ก็มุงเปดรับนักเรียนนักศึกษามากข้ึน ขณะที่ประชาชนสวนใหญไมมีรายไดสูงพอท่ีจะสงลูกเขา
สถานศึกษาเอกชนซ่ึงเก็บคาเลาเรียนสูงกวาของรัฐทําใหสถาบันการศึกษาภาคเอกชนของไทย          
ไมเติบโตเทาที่ควรมีการแขงขันและความหลากหลายนอยกวาประเทศอ่ืน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 จํานวนและรอยละของนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาประเภท 
 สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ปการศึกษา 2553 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน รอยละ 
รวม รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน 

รวมทั้งหมด 15,102,403  12,337,498   2,764,905      81.7 18.3 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  12,632,786  10,324,097   2,308,689     81.7 18.3 
ระดับกอนประถมศึกษา  2,755,371   2,194,550   560,821     79.6 20.4 
ระดับประถมศึกษา  5,044,242   4,089,421   954,821     81.1 18.9 

 
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สถิติการศึกษาของประเทศไทย  
ปการศึกษา 2553 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2556), 59-63. 
 
 ผลการจัดการศึกษาเอกชน 
 ประเทศไทยใชงบเพ่ือการศึกษาสูงแตประชากรไดรับการศึกษาโดยเฉล่ียยังคงตํ่ากวา
หลายประเทศจากสถิติการศึกษาของประเทศไทยรวบรวมโดยสํานักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.
www.onec.go.th) จํานวนนักเรียนนักศึกษาท้ังในภาครัฐและเอกชนในรอบ 5 ปที่ผานมา อยูในราว 
15 ลานคน โดยไมไดเพ่ิม ป 2553 อยูในสถาบันศึกษาเอกชน จํานวน 18.3% เปนสัดสวนคอนขางต่ํา
แตงบประมาณการศึกษาภาครัฐนั้นเพ่ิมขึ้นคอนขางมาก จาก 2.9 แสนลานบาท ในปงบประมาณ 
2549 เปน 4.2 แสนลานบาท ในปงบประมาณ 2554 (คิดเปน 24% ของงบทั้งประเทศ หรือ 4.1% 
ของ GDP หรือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) ประชากรวัยเรียน มีโอกาสไดเรียนเปนสัดสวน
สูงขึ้นเล็กนอยในรอบ 5 ป ยกเวนเด็กวัย 2-3 ป ที่ไมไดเขาเรียนชั้นกอนประถมวัย และเด็กที่ออก
กลางคันหลังจากจบชั้นประถมแลวที่ยังคงไดเรียนเปนสัดสวนตํ่า เมื่อเทียบกับประชากรวัยเดียวกัน   
ทั้งประเทศ 

 

แนวคิดการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 

การบริหารแบบกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 
 ความสําคัญและความหมายของการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา   
 ภาณุวัฒน  ภักดีวงศ กลาวไววา การกระจายอํานาจทางการศึกษา ไดถูกนํามาใชเปน
ยุทธศาสตรทางการพัฒนาการศึกษาอีกยุทธศาสตรหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือกอใหเกิดคุณภาพ
การเรียนรู (Quality Learning) เพ่ือการกาวเขาสูความเปนเลิศทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา การปฏิรูปการศึกษาจะเปนไปเพ่ือใหคนไทยไดรับบริการการศึกษาพ้ืนฐาน 
12 ป อยางเสมอภาค  และมีคุณภาพในระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย24  มีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของการกระจายอํานาจไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
                                                           
 

24ภาณุวัฒน ภักดีวงศ, “รางรัฐธรรมนูญใหมกับการกระจายอํานาจ,” วารสารวิชาการ
24 (เมษายน 2542) : 33. 
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 ประยงค เต็มชวาลา กลาวไววา การกระจายอํานาจ หมายถึง การลดอํานาจควบคุมที่เคย
รวมศูนยไวเดิมใหผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ดําเนินการแทน25 
 ภาณุวัฒน ภักดีวงศ กลาวไววา การกระจายอํานาจทางการศึกษา หมายถึง การที่รัฐให
อํานาจในการตัดสินใจ (Decision–making Power) ในการท่ีจะสามารถดําเนินการจัดการและบริหาร
การศึกษาในลักษณะที่เปนองคอํานาจหนาท่ี (Authority) แกทองถิ่น ทั้งที่เปนองคกรปกครองตนเองของ
ทองถิ่นอันเปนองคกรที่เปนนิติบุคคลและ/หรือองคกรในชุมชนที่ไมเปนนิติบุคคลทองถิ่นไดรวมกัน
ดําเนินการใหบริการการศึกษาแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่อาศัยอยูในอาณาบริเวณของทองถิ่น
นั้นๆโดยการเขามารวมกันในการจัดการและบริหารการศึกษาของทองถิ่น จะตองอยูในรูปของการ
เขามามีสวนรวมโดยตรงในการจัดการและบริหารการศึกษา26

 

 ประกอบ คุณารักษ  กลาวไววา การกระจายอํานาจทางการศึกษาคือการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาลงไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากที่สุด
เพ่ือใหเกิดเอกภาพในระดับนโยบายมีความหลากหลายและความคลองตัวในการปฏิบัติมากข้ึน  โดย
คาดหวังวาเมื่อสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารจากการทํางานประสานรวมมือกับหนวยงาน
ในระดับทองถ่ินแลวก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางยืดหยุนหลากหลายตามความตองการ
ของผูเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา27 
 พิณสุดา  สิริธรังศรี กลาวไววา การกระจายอํานาจทางการศึกษา หมายถึง หนวยงาน
บริหารในสวนกลางยอมใหหนวยงานระดับลาง หรือระดับผูปฏิบัติมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ          
การตัดสินใจทางการบริหารและการจัดการศึกษาดวยตนเอง โดยอยูในความรับผิดชอบและการกํากับ
จากสวนกลาง28 
 สรรค วรอินทร และทิพวัลย คําคง  ใหความหมายของการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หมายถึงหนวยงานบริหารในสวนกลางยอมใหหนวยงานระดับลางหรือระดับปฏิบัติมีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบการตัดสินใจทางการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองโดยอยูในความรับผิดชอบ
และการกํากับจากสวนกลาง29 
 

                                                           
 

25ประยงค  เต็มชวาลา,  การกระจายอํานาจ : ยุทธศาสตรการปฏิรูปสาธารณสุขไทย 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2540), 20. 
 

26ภาณุวัฒน ภักดีวงศ, “รางรัฐธรรมนูญใหมกับการกระจายอํานาจ,” วารสารวิชาการ
24 (เมษายน 2542) : 34. 
 

27ประกอบ คุณารักษ, สภาพแวดลอมของหนวยงานทางการศึกษาตอการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (นครปฐม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 91. 
 

28พิณสุดา  สิริธรังศรี, การกระจายอํานาจการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2544), เอกสารอัดสําเนา. 
 

29สรรค วรอินทร และทิพวัลย คําคง, การกระจายอํานาจทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร 
: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2545), 2. 
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 ธีรภาพ  เพชรมาลัยกุล  ใหความหมายของการกระจายอํานาจไวดังนี้ 
 1.  เปนการมอบอํานาจถายโอนอํานาจแบงอํานาจบางสวนในการตัดสินใจและการ

ดําเนินงาน เชน การบริการเปนตนจากสวนกลางสูหนวยงาน องคการ หรือบุคคลในระดับทองถิ่น 
หรือระดับหนวยงานยอย 

 2.  เปนการกระจายอํานาจท่ีไมไดขาดจากสวนกลางอยางสิ้นเชิง  แตมีความเชื่อมโยงสู
สวนกลางใหดําเนินการภายใตการควบคุมดูแลที่เหมาะสม 

 3.  มีจุดเนนที่มีความอิสระของหนวยงานองคการหรือบุคคลเพ่ือสรางประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน การกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ (Authority) หรือความเปนนิติ
บุคคล เปนตน ซึ่งมีผลใหหนวยงานที่รองรับการกระจายอํานาจจะตองมีองคประกอบที่นําไปสูการ
ดําเนินกิจกรรมที่ตองการ ไดแก 1) มีการบริหารงบประมาณของตนเอง 2) มีการบริหารบุคคลของ
ตนเอง และ 3) มีฐานะเปนนิติบุคคล30 
 ศึกษาธิการ กลาวถึงการกระจายอํานาจ หมายถึง การกระจายอํานาจในการบริหาร
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ การถายโอน (Transfer) อํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปจาก
สวนกลาง (กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  และได
กลาววาวิธีการกระจายอํานาจของ Kemmerer  เกี่ยวกับวิธีการกระจายอํานาจไว 4 ประการ  คือ  
การแบงอํานาจ (Decantation) การมอบอํานาจ (Delegation) การโอนอํานาจหรือการใหอํานาจ 
(Devolution) และการใหเอกชนดําเนินการ (Privatization)31 
 จากความหมายตาง ๆ ดังกลาว สรุปไดวา การกระจายอํานาจทางการศึกษา หมายถึง 
หนวยงานระดับลางสุด หรือสถานศึกษา  จะเปนผูใชอํานาจการตัดสินใจในการบริหารและจัดการ
ทางการบริการการศึกษาแกเยาวชนในทองถิ่น  โดยที่การดําเนินการดังกลาวจะเกิดขึ้นจากการท่ี   
ทุกฝายในทองถ่ิน ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนการดําเนินการทั้งการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ รวมประเมิน และรวมพัฒนา  
 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

 มีนักวิชาการศึกษา ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอํานาจไว มีดังนี้  
 เอกวิทย ณ ถลาง (อางถึงใน ภาณุวัฒน ภักดีวงศ)  ไดแสดงความคิดวา การกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาในทองถิ่น ตองจัดรูปแบบและการปฏิรูปใหสอดคลองกับ
แนวคิดดวย โดยตองมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเองมีขีดความสามารถในการบริหารงานดวยกําลัง
ผู คนและงบประมาณของตนเอง นอกจากนี้ประชาชนตองเขามามีบทบาท  และโอกาสในการ

                                                           
 30ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล,  การศึกษารูปแบบการกระจายอํานาจบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 16. 
 

31กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 28. 
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ดําเนินงานบริหารของทองถ่ินโดยอิสระ ซึ่งอาจมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไปและมีลักษณะเปนองคการ
ที่เปนพลังเสริมสรางประชาธิปไตยในทองถิ่นอยางเดนชัด การจัดการศึกษาดังกลาวจะตองไมเอาเรื่อง
อํานาจและผลประโยชนมาเก่ียวของ  
 ภาณุวัฒน ภักดีวงศ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษาท่ีจะสบ
ผลสําเร็จ สรุปไดดังนี้  
 1. พันธกรณีท่ีไดจากการตัดสินใจของระดับลาง  
 2. การจัดสรรภารกิจ อยางมีเหตุผลโดยมีความชัดเจนในภาระหนาท่ีของการจัด
การศึกษาของหนวยงานในระดับตาง ๆ 
 3. ความรับผิดชอบในงานที่มีความชัดเจนในแตละพันธกิจของผูรวมงาน  
 4. มีการวางแผนอยางเปนยุทธศาสตรและมีกําหนดเวลาที่แนชัด 
 5. มีการกําหนดขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปอยางชัดเจนทั้งในรูปคูมือและกระบวนการ 
     6.  มีการพัฒนาทักษะใหม ๆ อยูเสมอ 
 7.  มีการประเมินผลโดยผูกําหนดนโยบายและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
  ทรัพยากรการบริหารและการจัดการตองมีอยางเพียงพอ32 เมื่อพิจารณาโดยสรุปแลว 
จะพบวาการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม  โดยการอาศัยความเขมแข็งขององคกร
ประชาชนเปนฐานในการพัฒนา และมีการใชยุทธศาสตรการกระจายอํานาจทางการศึกษาเปน
เครื่องมือ ซึ่งตองอาศัยความมีวุฒิภาวะของชุมชนเปนอยางมาก  เพ่ือใหการพัฒนาการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 จรัส  สุวรรณมาลา ไดกลาวถึง หลักการกระจายอํานาจโดยประกอบไปดวยหลัก
ผลประโยชนสาธารณะ  คือ กิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับผลประโยชนในทองถิ่นไมกระทบกระทั่ง         
ในทางบวก ทางลบตอคนในทองถ่ินอ่ืน ใหถือวากิจกรรมนั้น ๆ เปนหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่น และ
หลักประสิทธิภาพ คือ การจัดกิจกรรมใด ๆ ควรตองประหยัดตนทุน33 
 เกรียง เอี่ยมสกุล (อางถึงใน อนุชา เทวราชสมบูรณ) ไดกลาวถึงหลักการกระจายอํานาจ 
ดังนี้ 
  1.  เปนการกระจายอํานาจหนาที่พรอมท้ังวัสดุ อุปกรณและอํานาจหนาที่นั้นใหสําเร็จ 
 2.  เปนการกระจายอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจดวยตนเองของทองถิ่น เพ่ือที่จะ
ดําเนินการภายใตขอบเขตที่วางไว ตามวิธีการที่ทองถิ่นเห็นสมควร 

                                                           
 

32ภาณุวัฒน  ภักดีวงศ, “รางรัฐธรรมนูญใหมกับการกระจายอํานาจ,” วารสารวิชาการ 
24 (เมษายน 2542) : 35. 
 

33จรัส  สุวรรณมาลา, การกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถ่ิน  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554), 9. 
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 3. เปนการกระจายความรับผิดชอบในผลงานท่ีทําไปนั้นไปสูผูรับอํานาจ ซึ่งผิดกับนัย
ของการแบงอํานาจ และการมอบอํานาจหนาที่ผูรับผิดชอบการใชอํานาจนั้นของผูรับมอบอํานาจ34 
 เจริญศรี  พงษสิงห  ไดสรุปหลักการแนวคิดการกระจายอํานาจทางการศึกษาไวดังนี้ 
  1.  มอบอํานาจหนาที่ตัดสินใจในการบริหารและการจัดการดานนโยบายและแผนงาน
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากสวนกลางไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาใหมีอํานาจเต็มในการบริหารและการจัดการศึกษา 
           2.  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององคการสวนทองถิ่น ประชาชน
และผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายบริหารงบประมาณการเงินและ
บุคลากร การกําหนดและพัฒนาหลักสูตร สื่อและเทคโนโลยี  การเรียนการสอนทุกประเภทและ       
ทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 3.  กําหนดคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหารงาน กํากับดูครู ผูบริหาร 
สถานศึกษา และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 4.  เปดโอกาสใหนักบริหารมืออาชีพเขามามีสวนรวมในการบริหาร และจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  พัฒนาศักยภาพของหนวยงานที่จะรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษา35 
 สวน ประเสริฐ ทองเกตุ  ไดสรุปหลักของการกระจายอํานาจดังนี้ คือ 
 1.  ลักษณะขององคการท่ีมีการกระจายอํานาจตองเปนนิติบุคคล  มีกฎหมาย              
มีงบประมาณเปนของตนเอง มีทรัพยสินที่จะดําเนินการไดโดยลําพัง มีสิทธิตามกฎหมายมหาชน เชน 
การเก็บภาษีอากร  การบังคับใหเอกชนปฏิบัติตามโดยไมตองขออํานาจศาล การไดรับมอบอํานาจ
มากหรือนอยการต้ังหรือเลิกองคการจะเปนไปตามกฎหมายพิเศษนั้น ๆ 
 2. มีอํานาจและหนาที่จะกระทําการไดไมตองรอคําสั่ง หรืออนุมัติเสียกอน 
 3. ผูบริหารไดรับเลือกต้ังมาจากกรรมการในทองถิ่น ราษฎรในทองถิ่นมีสิทธิที่จะเลือก 
ผูที่จะมีหนาที่ในการบริหาร36 

                                                           
 34อนุชา เทวราชสมบูรณ,  สภาพการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขต
การศึกษา 7 (พิษณุโลก : สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7, 2541), 44. 
 

35เจริญศรี  พงษสิงห, รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ปของทองถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 
2543), 36. 
 

36ประเสริฐ ทองเกตุ, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางและรูปแบบการกระจาย
อํานาจการบริหารการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามทัศนะของ
บุคลากรทางการศึกษาและเอกชนที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เขตการศึกษา 12 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2540), 12-15. 
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 จากหลักการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาเปนการกระจายอํานาจจากรัฐไปสู
สถานศึกษา สถานศึกษามีอํานาจในการตัดสินใจมากท้ังดาน  งานวิชาการ  งบประมาณ บุคลากรและ 
การบริหารท่ัวไป และโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีความสําคัญ มีอิสระและความคลองตัวในการบริหาร
ทั้งในการตัดสินใจและการสั่งการดานตาง ๆ  
 รูปแบบของการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 รูปแบบของการกระจายอํานาจ นักวิชาการไดแสดงทัศนะไวตาง ๆ ดังนี้ 
 กมล  สุดประเสริฐ  ไดเสนอรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ
ของไทยตามท่ีมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และรูปแบบของ
ประเทศตางๆเชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี พบวาทุกประเทศ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นดําเนินการ       
บนพ้ืนฐานของหลักการท่ีสําคัญ คือ หลักการนิติบัญญัติหลักการมีสวนรวมของประชาชนหลักความ
เปนกลางทางการเมือง หลักความเปนมืออาชีพของบุคลากร หลักความเปนอิสระในการบริหารจัดการ
และหลักการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 1.  หลักการนิติบัญญัติ หมายถึง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการตองมี
กฎหมายรองรับเพื่อเปนหลักประกันในทางปฏิบัติใหบรรลุผล 
 2.  หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิลสัน (Wilson) ไดวิจัยเร่ือง การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการให
บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการใชงบประมาณ-การเงิน จะทําใหผูบริหาร
สถานศึกษามีมุมมองในการพัฒนามากย่ิงข้ึน37 
 3.  หลักความเปนกลางทางการเมือง หมายถึง ความเปนอิสระปลอดจากการแทรกแซง
ทางการเมือง คณะกรรมการการศึกษาจะตองไมมาจากตัวแทนการเมือง 
 4.  หลักความเปนมืออาชีพของบุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีเขามามีบทบาททางการศึกษา
ตองมาจากบุคคลท่ีมีประสบการณ และมีทักษะในอาชีพเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพทางการศึกษา
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
 5. หลักความเปนอิสระในการบริหารจัดการมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  
 6.  หลักการประกันคุณภาพทางการศึกษาโดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน และจัดใหมีองคกรภายนอกเขามาประเมินคุณภาพ   
เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา และจัดทํารายงานประจําปรายงานไปยังผูปกครองชุมชน

                                                           
 

37R. J. Wilson, “School-based Management in Alberta : Perceptions of 
Public School Leaders 1994- 1997,” Dissertation Abstract International 62, 3 (2001) 
: 337. 
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และหนวยงานที่เกี่ยวของ38 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวรัตน บุญปลอด เรื่อง การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเปนเพราะครู ชุมชน  
มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา39 
 สวน รอรดิเนลลี (Rordinelli, อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี) แบงการกระจายอํานาจ
ออกเปน 4 รูปแบบ คือ การแบงอํานาจการมอบอํานาจ การโอนอํานาจ และการใหภาคเอกชน หรือ
องคกรเอกชนดําเนินการซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 1.  การแบงอํานาจ หมายถึง หนวยงานสวนกลางกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหแกหนวยงานในทองถิ่นตามสายงานการบังคับบัญชา  หรือเปนการแบงอํานาจของหนวยงาน
ระดับบนใหแกหนวยงานระดับลางตามสายการบริหารขององคกรนั้น ๆ การกระจายอํานาจลักษณะน้ี
จัดวาเปนรูปแบบการกระจายอํานาจที่ออนที่สุด เพราะเปนเพียงการยายความรับผิดชอบการจัดการ
จากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาคหรือระดับอื่นท่ีต่ํากวาโดยที่สวนกลางยังคงมีอํานาจควบคุมทุกอยางไว 
 2.  การมอบอํานาจ หมายถึง หนวยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับทองถิ่นหรือหนวยงาน
เฉพาะกิจไดรับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจากสวนกลางเพ่ือดําเนินโครงการพิเศษโดยมีอิสระใน
การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการตาง ๆ ดวยตนเองแตความรับผิดชอบสูงสุด ยังอยูที่สวนกลาง
เชนการจัดซื้อจัดจางการลงนามทําสัญญา เปนตน 
 3. การโอนอํานาจ หมายถึง สวนกลางกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่มีอยูไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเต็มที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะอยูเหนือการควบคุมของ
สวนกลางโดยมีกฎหมายรองรับมีอิสระในการบริหารจัดการดวยตนเอง  สวนกลางทําหนาที่ใหการ
สนับสนุนสงเสริมและควบคุมกํากับทางออม 
 4.  การใหภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนดําเนินการ หมายถึง รัฐกระจายความรับผิดชอบ
กิจกรรมสาธารณะใหภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนรับไปดําเนินการ  เชน สหกรณ สมาคมวิชาชีพ
สหภาพแรงงาน และหอการคา เปนตน40 
 สอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ ไดเสนอรูปแบบการกระจายอํานาจ
ออกเปนการกระจายอํานาจออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 
    1.  การแบงอํานาจ (Decantation) เปนการจัดสรรหรือถายโอนอํานาจหนาที่ในการ
ตัดสินใจจากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสูหนวยงานระดับลางในสายการบังคับบัญชาเพ่ือสะดวก
ในการดําเนินกิจการ เชน ถายโอนอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค จังหวัด หรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ ซึ่งไดรับการแบงอํานาจจะเปนผูรับผิดชอบในผลของตัดสินใจในเรื่องที่ไดรับการแบงอํานาจ 

                                                           
 38กมล  สุดประเสริฐ,  รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2544), 20. 
 

39เยาวรัตน บุญปลอด , “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
อาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), บทคัดยอ. 
 

40พิณสุดา  สิริธรังศรี,  การกระจายอํานาจการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2544), เอกสารอัดสําเนา. 
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   2.  การมอบอํานาจ (Delegation) เปนการท่ีผูบริหารท่ีมีอํานาจสูงสุดในหนวยงานหรือ
ในสวนกลางไดจัดสรรหรือถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจไปยังผูบริหารระดับลางขององคกร
เพ่ือตัดสินใจไดเร็วมากข้ึน โดยไมตองผานขั้นตอนตามลําดับชั้นขึ้นไป เปนการถายโอนอํานาจไปยัง
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในการควบคุมของรัฐ  เชน อธิการบดีมอบอํานาจใหรองอธิการบดี
ผูอํานวยการโรงเรียนมอบอํานาจใหผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  อธิบดีมอบอํานาจใหผูอํานวยการ
โรงเรียน เปนตน ผูมอบอํานาจยังคงเปนผูรับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจที่ไดมอบอํานาจไปแลว 
      3.  การโอนอํานาจหรือการใหอํานาจ (Devolution) เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ใน
การตัดสินใจจากสวนกลางหรือระดับนโยบายไปยังระดับลางอยางสมบูรณ โดยมีกฎหมายกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการโอนอํานาจอยางชัดเจน ผูบริหารระดับลางจึงมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุม
การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย เชน การโอนอํานาจใหเทศบาลจัดการศึกษา ผูโอนอํานาจไดตัด
ตัวเองขาดออกจากอํานาจที่โอนไปแลว ดังนั้น จึงไมมีอํานาจหรือมีแตเพียงเล็กนอยในการควบคุม 
การดําเนินการในภารกิจที่ไดรับโอนไปแลว 
        4.  การใหเอกชนดําเนินการ (Privatization) เปนการถายโอนอํานาจใหเอกชนที่เปน
บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการแทนรัฐ เปนการมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางใด   
อยางหนึ่งของทางราชการไปใหเอกชนดําเนินการแทน หรือสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนในการ
ดําเนินการบางอยาง เชน ขายกิจการของรัฐใหเอกชน สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา41 
 ตามแนวความคิดของ รอรดิเนลลี (Rordinelli, อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี) ไดแบง
รูปแบบของการกระจายอํานาจ 4 รูปแบบ คือ การแบงอํานาจ การมอบอํานาจ การโอนอํานาจ และ
การใหภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  การแบงอํานาจ (Decantation) หมายถึง หนวยงานสวนกลางกระจายอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบใหแกหนวยงานในทองถิ่น ตามสายงานการบังคับบัญชาหรือเปนการแบงอํานาจของ
หนวยงานระดับงานใหแกหนวยงานระดับลางตามสายการบริหารขององคกรนั้น  ๆ การกระจาย
อํานาจลักษณะนี้จัดวาเปนรูปแบบการกระจายอํานาจที่ออนท่ีสุด  เพราะเปนเพียงการยายความ
รับผิดชอบการจัดการจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาคหรือระดับอ่ืนที่ตํ่ากวา โดยที่สวนกลางยังคงมี
อํานาจควบคุมทุกอยางไว 
    2.  การมอบอํานาจ (Delegation) หมายถึง หนวยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับ
ทองถิ่นหรือหนวยงานเฉพาะกิจไดรับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจากสวนกลาง เพ่ือดําเนินโครงการ
พิเศษโดยมีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการตาง ๆ ดวยตนเอง แตความรับผิดชอบสูงสุด
ยังอยูที่สวนกลาง เชน การจัดซื้อจัดจาง การลงนามทําสัญญา เปนตน การกระจายอํานาจโดยการ
มอบอํานาจเปนวิธีการกระจายอํานาจท่ีกวางขวาง โดยสวนกลางมอบหมายใหสวนราชการระดับ    
ตํ่ากวา “ขอยืม” อํานาจไปใชหรือบางครั้งก็มอบใหหนวยงานกึ่งอิสระ ซึ่งอํานาจที่ไดมาสามารถถูก
เรียกคืนได 

                                                           
 

41เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ, การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541), 22-23. 
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    3.  การโอนอํานาจ (Devolution) หมายถึง สวนกลางกระจายอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบท่ีมีอยูไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเต็มท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะอยูเหนือ
การควบคุมของสวนกลาง โดยมีกฎหมายรองรับมีอิสระในการบริหารจัดการดวยตนเองสวนกลาง    
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมและควบคุมกํากับทางออม การกระจายอํานาจ โดยการโอนอํานาจ
เปนรูปแบบการกระจายอํานาจท่ีไปไกลท่ีสุด และเปนการกระจายอํานาจไปอยางถาวรไมสามารถ
เรียกคืนได 
 4.  การใหเอกชนหรือองคกรเอกชนดําเนินการ หมายถึง รัฐกระจายความรับผิดชอบ
กิจกรรมสาธารณะใหภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนรับไปดําเนินการ เชน สหกรณ สมาคมวิชาชีพ 
สหภาพแรงงาน และหอการคา เปนตน   
 ถึงแมวาการกระจายอํานาจจะเปนไปในรูปแบบใดก็ตาม รัฐก็ยังคงรับผิดชอบและ
กํากับใหเปนไปตามนโยบายของรัฐเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรทั้งหลายมุงไปสูทิศทางเดียวกัน  
ในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง42  
 จากแนวความคิดที่นักวิชาการไดแบงรูปแบบของการกระจายอํานาจไว  ดังกลาวขางตน
เห็นไดวามีความสอดคลองกัน โดยสรุปไดเปน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 การมอบอํานาจ   รูปแบบ 
ที่ 2 การแบงอํานาจ  รูปแบบท่ี 3 การใหอํานาจ  และรูปแบบท่ี 4 การใหเอกชนเขามารับผิดชอบ
โดยตรง  
 อิสเบล  (Isable) ไดทําการศึกษาเร่ืองการกระจายอํานาจการศึกษาในประเทศโคลัมเบีย
จากมุมมองในเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนการเรียนรูภายในปริบทของการปฏิบัติผลการวิจัยพบวา
ความรูสึกเปนเจาของการมีสวนรวมนวัตกรรมการแกปญหาและการตรวจสอบจากชุมชนทําใหการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
 บราวน (Brown)  ไดทําการศึกษาเรื่องการกระจายอํานาจการตัดสินใจทางการศึกษาใน
มาลาไวผลการศึกษาพบวาการกระจายอํานาจการศึกษาตองมีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานแกบุคคลที่มีความรับผิดชอบและมีการเพ่ิมอํานาจในการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
ปญหาของการกระจายอํานาจทางการศึกษา ไดแก กระทรวงขาดการเตรียมความพรอม ทรัพยากร
ขาดแคลนการขาดความรวมมือจากผูบริหารอาวุโส แรงจูงใจไมเพียงพอ และการตอตานการมอบ
อํานาจ43 
 ฟราย (Fry) ไดทําการศึกษาเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ไทยพบวาการบริหารการคลังและงบประมาณ แมสถานศึกษาจะเปนหนวยจัดทํางบประมาณ แตการ
กลั่นกรองในแตละระดับและอํานาจการตัดสินใจที่รวมศูนยภายใตระบบการจัดทํางบประมาณแบบ
จําแนกรายการ ทําใหการจัดสรรงบประมาณและการใชทรัพยากรมีความลาชาไมตรงตอความ
ตองการของหนวยปฏิบัติในทองถิ่น จากเอกสารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศดังกลาว

                                                           
 

42พิณสุดา  สิริธรังศรี,  การกระจายอํานาจการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2544), เอกสารอัดสําเนา. 
 43Denial J. Brown, Decentralization : The Administration’s Guidebook 
to School District Change (California : Corwin Press, 1991). 243. 
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จะเห็นไดวาการกระจายอํานาจคือการใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม
เปนการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองผูเรียนชุมชนทองถิ่น ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาการ
บริหารการศึกษามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เปนการบริหารโดยองคคณะบุคคล ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนหลายฝายผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารงานงบประมาณในระดับมาก
ผูบริหารสถานศึกษายังเปดโอกาสใหครู นักเรียน และชุมชน ไดรวมแสดงความคิดเห็นทําใหไดผลงาน
ที่ดีและแตละคนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงบประมาณ  แตก็มีขอจํากัดในเรื่องของความ
แตกตาง ตลอดจนความพรอมของสถานศึกษาท่ีจะรองรับการกระจายอํานาจในการบริหารงาน
งบประมาณ44 
 จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับหลักในการกระจายอํานาจทางการศึกษา พบวาการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาของทุกประเทศยึดหลักการสําคัญ  ๆ ของการกระจายอํานาจ ไดแก 
หลักการมีสวนรวม หลักความเปนประชาธิปไตย หลักความเปนกลาง หลักความเปนมืออาชีพ      
หลักคุณประโยชนสูงสุดของผูเรียน หลักความเสมอภาคและเปนธรรม หลักคุณภาพและประสิทธิภาพ 
หลักธรรมาภิบาล การบริหารบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม มีความโปรงใส ตรวจสอบได และยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ45 
 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management) 
 ความหมายและความเปนมาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวคิดในการบริหารโรงเรียนที่ริเริ่มในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในชวงทศวรรษที่ 1980 แลวแพรหลายไปยังประเทศอ่ืน แนวความคิดนี้มีความ
เชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจทางการศึกษา ซึ่งเกิดจากความไมพอใจของ
ผูเกี่ยวของกับระบบการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ มีการศึกษาและผลักดันใหเกิดนโยบายท่ีชัดเจน
และตอเน่ือง46 
 ปจจุบันมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
แพรหลายไปยังประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งกําลังจะถูกนํามาใช ในประเทศไทยตามสาระบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4047 

                                                           
 

44Gerald W. Fry, “Management of Education,” in Thailand : A Review and 
Recommendations for an Implementation Strategy for Decentralization (Photo 
Copied, 1999), 85.  
 

45อังคณา นาสารี,  รูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของประเทศไทย ,
เขาถึงเมือ่ 18 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก htpp://rknaung.blogspot.com/2012/05/1.html 
 

46ประดิษฐ  โกมุทธิยานนท, “แนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของศูนย
เครือขายตําบลบอสุพรรณ” (การคนควาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 2. 
 47ปฏิรูปการศึกษา (องคการมหาชน),  สํานักงานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2545), 
8. 
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 คําวา  School-based Management หรือ SBM  นั้น เปนแนวคิดในการบริหารและ
จัดการศึกษาแนวคิดหนึ่ง มีการเริ่มใชคํานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก ในชวงทศวรรษที่ 
198048  ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะท่ีแนนอน  สวนมากจะนิยมเรียกทับศัพทวา 
School-based  Management หรือเรียกยอ ๆ วา SBM เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ ไดเริ่ม 
ใชคํา “การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน" ในการวิจัยเร่ืองการกระจายอํานาจการบริหารและ  
การจัดการศึกษา  เมื่อป พ.ศ. 254149 ตอมา อุทัย บุญประเสริฐ ไดใชคําวา “การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน” ในการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management) ในป 
พ.ศ. 254350 
 สมาคมการบริหารโรงเรียนอเมริกา (American Association of School Administrators) 
ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษาโดย
เปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจไปจากระดับรัฐหรือเขตการศึกษาไปยังแตละโรงเรียน โดยให
ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง มีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากข้ึน โดย
ใหมีหนาที่และรับผิดชอบตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร51  
 สอดคลองกับ มายเออร และสโตนฮิล (Myers and Stonehill) ไดใหความหมายของ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา  โดยเปลี่ยนอํานาจหนาท่ี
ในการตัดสินใจจากระดับรัฐหรือเขตการศึกษาไปยังแตละโรงเรียน โดยใหผู บริหารโรงเรียน ครู 
นักเรียน และผูปกครองมีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากข้ึน โดยใหมีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณบุคลากร และหลักสูตร52 
 สวนเดวิด (David) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทางหนึ่งของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น โดยมีความเชื่อวา    

                                                           
  

48Cheng Yin Cheong, School Effectiveness and School-based Management :    
A Mechanism for Development (London : The Falmer Press, 1996), 214. 

  
49เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  และคณะ,  การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษา   (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2541),  เอกสาร           
อัดสําเนา. 
 

50อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2543), 45. 
 

51American Association of School Administrators, Staff Relations in School 
Administration (Washington D.C. : The American Association, of School Administration, 
1956), 96. 

  52Dorothy Myers, and Robert Stonehill, School-Based Management,  
accessed April 30, 2013,  available  from http://www/ed.gov/pubs/OR/Consumer- 
Guides/baseman.html. 
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การใหโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ีมากขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้นมีความยืดหยุนมากข้ึน
และมีผลผลิตดีขึ้น53 
 โมแมน และโฮลสเตทเตอร (Mohrman and Wohlstetter) กลาววา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานเปนการกระจายอํานาจการควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียนโดยให
คณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และใน 
บางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนรวมเปนกรรมการดวย  ไดมีอํานาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน    
การท่ีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  ในระดับโรงเรียนไดมีสวนรวมในการบริหาร จะทําใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้น และทําใหผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นเปนที่ยอมรับได
มากข้ึน54 
      เช็ง ยิน ชีออง (Cheng Yin Cheong) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําให
ผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผูปกครอง และชุมชน ฯลฯ ซึ่ง
มารวมตัวเปนคณะกรรมการโรงเรียน  ไดมีโอกาสจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของ
นักเรียน ผูปกครองและชุมชนสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้นและไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน55 
 อุทัย  บุญประเสริฐ  กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนรูปแบบและแนวคิด
ในการบริหารที่จะตองมีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากสวนกลาง หรือจากเขต
พ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง ทําใหสถานศึกษามีอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหาร
ตนเองในลักษณะเชิงเบ็ดเสร็จ  มีความคลองตัวและมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
บริหารโรงเรียนในทุกดานที่ เกี่ยวกับภารกิจ  ทั้งในดานวิชาการและหลักสูตร  การเงินและ
การงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป56 

  จากความหมายที่นักวิชาการทางการศึกษาไดใหไวขางตน  สรุปวาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน หมายถึง แนวคิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษาโดยตรงใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและความคลองตัวในการบริหาร
จัดการมากที่สุด 
 
 

                                                           
  53Jane L. David,  “The Who, What, and Why of Site-Based Management,” 

Educational Leadership (December, 1995 and January, 1996) : 4-9. 
 54Susan Albers Mohrman, and Priscilla Wohlstette, School-based 
Management : Organization for High Performance (Sanftrancisco : Jossey-Bass 
Publishers, 1995), 1. 
 55Cheng Yin Cheong, School Effectiveness and School-based 
Management : A Mechanism for  Development  (London : The Falmer Press, 1996), 
44. 
 56อุทัย บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : พระรามสี่
การพิมพ, 2546), 1-2. 
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 หลักการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 จากแนวคิดของนักวิชาการดานการศึกษาไดใหความเห็นถึงหลักการในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไวหลายแนวคิดดังนี้ กลุมวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษากรมสามัญศึกษา 
(ม.ป.ป. : 8) เห็นวาหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ  

 1.  การกระจายอํานาจ (Decentralization) ในการตัดสินใจดานวิชาการ (หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน) งานบุคลากรการบริหารงบประมาณและการบริหารท่ัวไป 
 2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการกระจายสารสนเทศจากสวนกลางสูเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษารวมท้ังจากผูบริหารสูครูผูปกครองชุมชนและนักเรียน 
 3.  การพัฒนาความรูและทักษะความรู และทักษะในการวางแผนภาวะผูนําและเทคนิค
วิธีการทางานอ่ืน ๆ 
 4.  การสรางแรงจูงใจใหสถานศึกษามีอิสระในการสรางแรงจูงใจใหกับบุคคลที่เก่ียวของ 
 5.  การมีสวนรวม (Participation) สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย (เขต
พ้ืนที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครูผูปกครองชุมชนและนักเรียน) มีสวนรวมในการตัดสินใน
การบริหารและการจัดการศึกษา 
 6.  การตรวจสอบและความโปรงใส (Accountability and Transparency) ผูมีสวนได
สวนเสีย ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา57 
 สวน  เช็ง  (Cheng)  ไดกลาวถึงแนวคิดสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมี   
2 ประการ คือ 
  1.  โรงเรียนเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ การตัดสินใจสั่งการท่ีดีควรอยูที่หนวย
ปฏิบัติ ดังนั้น จึงควรเพ่ิมอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณใหกับโรงเรียนมากข้ึน และลด
การควบคุมจากสวนกลางลง 
 2.  การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของ  เปนปจจัยสําคัญสําหรับการปฏิรูป
การบริหารและจัดการศึกษา ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก 
หากแตเกิดจากการท่ีสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนใหความรวมมือกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารและการปฏิบัติงาน58

 

 อุทัย บุญประเสริฐ ไดสรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไว            
5 ประการ ประกอบดวย 
 1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาจากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปน
หนวยสําคัญในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 

                                                           
 57กรมสามัญศึกษา, แนวทางสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของกรมสามัญศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : กลุมวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษากองการมัธยมศึกษา , 2544), เอกสาร  
อัดสําเนา. 
 

58Cheng Yin Cheong, “The Theory and Characteristic of School-based 
Manage,” International Journal of Educational Management  2, 7 (1993) : 113. 
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  2.  หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) เปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา 
ผูมีสวนไดสวนเสียมีทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน การท่ี
บุคคลเหลานั้นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ และจะรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามากข้ึน 
       3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People)  ในอดีต
การจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถิ่น
เปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเพ่ือใหเกิด
เอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความเจริญกาวหนาตาง  ๆ เปนไป
อยางรวดเร็ว  การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชา และไมตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัด
การศึกษาเองอีกคร้ัง โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว องคกรชุมชน สถานประกอบการ 
มีสิทธิจัดการศึกษาได หรือการมีตัวแทนชุมชนผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน  
ไปรวมเปนคณะกรรมการโรงเรียน 
        4. หลักการบริหารตนเอง  (Self-management)  ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะ
กําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง 
สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นไมไดปฏิเสธเร่ืองการทํางานใหบรรลุเปาหมายและ
นโยบายของสวนรวม  แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี การท่ี
สวนกลางทําหนาท่ีเพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวย
ตนเอง  โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ  หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการได
หลากหลายแนวทาง ดวยวิธีการที่แตกตางกันแลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผลที่ได
นาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง  ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี เดิมกะยอ ไดวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปญหาการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวา ผูบริหารควรมีการ
พัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน 4 งาน จึงจะนํามาปฏิบัติในสถานศึกษา
อยางถูกตอง59 
         5.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐานมีองคกรอิสระทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด

                                                           
 

59บุญมี  เดิมกะยอ, “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
โรงเรียนที่ เปดทําการสอน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ, 2551), 
บทคัดยอ. 
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การศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ   
คณะกรรมการโรงเรียน จะทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกันเสมอ60 
       สวน ปญญา  แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล ไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการบริหาร
จัดการศึกษาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 8 ประการ ไดแก 
 1.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีมี
ประสิทธิผลตองเปนการกระจายอํานาจการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา ใหสถานศึกษามี
อํานาจในการตัดสินใจดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด 
 2.  หลักการใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง  (School Center)  โรงเรียนเปนหนวยบริหารใน
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนจะสามารถในการกําหนดวิสันทัศน จุดมุงหมาย เปาหมาย 
และทิศทางในการวางแผนจัดการศึกษาของตนเองใหสอดคลองกับสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
 3.  หลักการมีสวนรวม (Collaboration) เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) มีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษามีการทํางานเปนทีม ทุกฝายมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ 

  4.  หลักการพ่ึงตนเอง (Self Management) ในระบบการศึกษาท่ัวไปมักจะกําหนดให
โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง สําหรับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ัน การทํางานใหบรรลุเปาหมายและนโยบายของสวนรวม สามารถ 
ทําไดหลายวิธี  สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบ
การบริหารดวยตนเอง  โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ  หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
ดําเนินการไดหลากหลายแนวทาง ดวยวิธีการที่แตกตางกัน แลวแตความพรอมและสถานการณของ
โรงเรียน ผลที่ไดจะมีประสิทธิภาพสูงกวาถูกกําหนดมาจากสวนกลางไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
      5.  หลักการประสานงาน (Coordination) การประสานงานสามารถทําไดทุกระดับท้ัง
แนวต้ังและแนวนอน  มุงสรางความเขาใจระหวางบุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้ง      
ใหความรวมมือในการชวยเหลือทั้งดานเทคนิค วิธีการการสอน รวมทั้งทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ตาง ๆ  
 6.  หลักความตอเนื่อง (Continuity) การบริหารตองมีความหลากหลายตอเนื่อง ในการ
ใชเวลา รวมท้ังการใชเทคนิคในการบริหารใหสอดคลองกัน โดยมีเปาหมายเดียวกัน รวมทั้งสามารถ
ปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ได 
  7.  หลักการพัฒนาตนเอง (Self-improvement)  การพัฒนาโรงเรียนเพ่ือนําไปสูองคกร
แหงการเรียนรู บุคลากรทุกคนตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
 8.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance)  สวนกลางมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด

                                                           
 

60อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 69-70. 
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การศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ   
คณะกรรมการโรงเรียนจะทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกันเสมอ61 
 ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

  มายเออร และสโตนฮิล  (Myers and Stonehill)  ไดศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหารโรงเรียน  ไดพบวามีประโยชนตอการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยรวมดังนี้  

 1. เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษา  เปดโอกาส
ใหครูผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนองคกรตาง ๆ ในชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
บริหารโรงเรียน 
 2.  ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น เนื่องจากมีสวนรวมและรับผิดชอบในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอนมากข้ึน ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิด    
รวมทํามากขึ้น    
 3.  เปนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพ่ือจัดการศึกษา  ทั้งดานบุคลากร การเงิน และ
วิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  โดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกรตาง ๆ  และ
เครือขายผูปกครองท่ีเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา 

 4. สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน การกระจายความรับผิดชอบใหทีมงาน   
ตาง ๆ ในโรงเรียนจะทําใหเกิดผูนํากลุม และสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําในทีมงาน 

 5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดตอสื่อสาร  การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางาน
เปนทีมทําใหตองมีการส่ือสารภายในทีมงานและระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากขึ้น และทําให
บุคลากรในโรงเรียนรับรูและเขาใจนโยบายและแนวทางของโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
  6.  เกิดการริเริ่มสรางสรรค การใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง ทําให
เกดิการริเริ่มจัดทําโครงการใหม ๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมากข้ึน 
 7.  เพ่ิมประสิทธิภาพ การท่ีครู ผูปกครอง  และชุมชน  มีสวนรวมในการบริหาร
งบประมาณ จึงเกิดแนวทางที่จะตองใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
 8.  เกิดความรูสึกมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น   เนื่องจากเปด
โอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 9. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากข้ึน  เนื่องจากชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการศึกษา 
              10. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจากเปน
การบริหารในรูปองคคณะบุคคล62 

                                                           
 

61ปญญา  แกวกียูร  และสุภัทร พันธพัฒนกุล,  การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการ
ใชโรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนฐาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545), 
19-20. 
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 จากการศึกษาดังกลาวขางตน สรุปวา ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียน      
เปนฐานอยูที่การบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เปดโอกาสให
สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการปรับปรุงการศึกษา  และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ 
 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 จากการศึกษาพบวา มีรูปแบบที่สําคัญอยางนอย 4 รูปแบบ ไดแก 
 1.  รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนลัก (Administration Control SBM)  ผูบริหารเปน
ประธานคณะกรรมการ สวนกรรมการอ่ืน ๆ ไดจากการเลือกต้ังหรือคัดเลือกจากกลุมผูปกครอง ครู 
และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทใหคําปรึกษาแตอํานาจการตัดสินใจยังคงอยูที่ผูบริหารโรงเรียน 
 2.  รูปแบบท่ีมีครูเปนหลัก (Professional Control SBM) เกิดจากแนวคิดที่วาครูเปน   
ผูใกลชิดนักเรียนมากท่ีสุดยอมรูปญหาไดดีกวา และสามารถแกปญหาไดตรงจุดตัวแทน คณะครูจะมี
สัดสวนมากท่ีสุด ในคณะกรรมการโรงเรียน  ผูบริหารยังเปนประธานคณะกรรมการโรงเรียนบทบาท
ของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 
 3.  รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) แนวคิดสําคัญ คือ การ
จัดการศึกษาควรตอบสนองความตองการและคานิยมของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด  ตัวแทนของ
ผูปกครองและชุมชนจึงมีสัดสวนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทนผูปกครองและชุมชนเปน
ประธานคณะกรรมการโดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการ โรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 
 4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control 
SBM)  แนวคิดเร่ืองนี้เชื่อวาทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
เนื่องจากทั้ง 2 กลุม ตางอยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด รับรูปญหาและความตองการไดดีที่สุด สัดสวน
ของครแูละผูปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทา ๆ กัน แตมากกวาตัวแทนกลุมอ่ืน ๆ
ผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 
 บุญมี เณรยอด ไดกลาวถึงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวามี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบท่ี 1  รูปแบบผูนําสามประสาน (The Diarchic Leading Model) คือ รูปแบบที่
ผูบริหารครูและชุมชน มีความพรอมและตั้งใจที่จะพัฒนารูปแบบนี้จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปได
งายใชเวลานอย 
 รูปแบบที่ 2  รูปแบบผูบริหาร-ครู เปนผูนํา (Principal-teachers Leading Model) 
คือ รูปแบบท่ีผูบริหาร ครู-อาจารย  มีความพรอมและมีความตั้งใจแตคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนยังไมมีความเขาใจและยังไมพรอม  รูปแบบนี้ตองอาศัยความต้ังใจและความรวมมือของผูบริหาร  
และครู-อาจารยตองพยายามอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

                                                                                                                                                                      
 62Dorothy Myers, and Robert Stonehill, School-Based Management,  
accessed April 30, 2013,  available from http://www/ed.gov/pubs/OR/Consumer 
Guides/baseman.html. 
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 รูปแบบที่ 3  รูปแบบผูบริหารเปนผูนํา (The Principal Leading Model) คือ รูปแบบ
ที่ผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนา แตครู-อาจารย และชุมชนยังขาดความพรอม รูปแบบนี้ตองใช     
เวลามากในการดําเนินงาน  แตก็สามารถประสบความสําเร็จไดถาผูบริหารกระทําอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
 รูปแบบที่ 4  รูปแบบครู-ชุมชนเปนผูนํา (Teachers-community Leading Model) 
คือ รูปแบบที่ผูบริหารยายมาจากที่อ่ืนในขณะท่ีโรงเรียนไดดําเนินการไปแลว โดยที่คณะครู  อาจารย 
และชุมชนในโรงเรียนนั้น ไดรับผิดชอบอยูกอนแลว  รูปแบบนี้อาจตองใชเวลาชวงหนึ่งเพ่ือใหผูบริหาร
ไดทําความเขาใจและตัดสินใจ63 
 ศิริกาญจน  โกสุมภ ไดกลาวถึงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาไมมีรูปแบบ
ตายตัว  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียนและสามารถประยุกตใชไดกับ โรงเรียน     
ทุกแบบ ทุกระดับ สถานศึกษาแตละแหง สามารถพิจารณาเลือกใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาไดตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน  ซึ่งอาจแบง
ออกเปน 7 รูปแบบ คือ  
  รูปแบบท่ี 1  รูปแบบการบริหารที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) 
เปนการบริหารแบบท่ีเพ่ิมความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง โดยมุงเนน
เพ่ือใหผูรับบริการจากสถานศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหมากที่สุด  
คณะกรรมการโรงเรียนจะมีสัดสวนของจํานวนผูปกครอง นักเรียน และคนในชุมชนมากท่ีสุด  
 รูปแบบท่ี 2  รูปแบบการบริหารท่ีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control 
SBM) เปนการบริหารแบบที่คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาจะมีบทบาทเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ของผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนเปนประธานคณะกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการจะ
ประกอบดวย  ผูแทนครู  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนนักเรียน  คณะกรรมการจะมีบทบาทในการใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะในการบริหารแตอํานาจการตัดสินใจจะอยูที่ผูบริหารโรงเรียน  
 รูปแบบที่ 3  รูปแบบการบริหารท่ีมีครูเปนหลัก (Professional Control SBM) เปน
รูปแบบที่เชื่อวาครูเปนผูที่ใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุดจึงรูปญหาตาง ๆ ในโรงเรียนไดดี การบริหาร
โรงเรียนรูปแบบนี้จึงมีสัดสวนของครูเปนคณะกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด  
 รูปแบบที่ 4  รูปแบบการบริหารที่มีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional/        
Community Control SBM) เปนรูปแบบท่ีถือวาทั้งครูและผูปกครองตางมีบทบาทและความสําคัญ
ในการจัดการศึกษาใหแกเด็กมากกวากลุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  สัดสวนของผูแทนครูและผูแทน
ผูปกครอง/ชุมชนจะมีเทา ๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน  
 รูปแบบท่ี 5  รูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter School) เปนรูปแบบที่โรงเรียน
ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐและมีฐานะเปนเสมือนองคกรนิติบุคคล โรงเรียนดําเนินการของตนเองได
แบบอิสระ (Deregulation) จากกฎระเบียบที่ใชบังคับกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนสามารถออก

                                                           
 

63บุญมี  เณรยอด,  รายงานผลการดําเนินงานโครงการนํารองระดับชาติ เรื่องการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน : วิถีและวิธีไทย  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2546), 72-78. 
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กฎระเบียบของตนเองไดโดยเฉพาะ มีความเปนอิสระในเรื่องการจัดการดานวิชาการ การเงิน และ
บุคคล แตโรงเรียนตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานตามพันธะสัญญา (Charter)  
 รูปแบบที่ 6  รูปแบบที่เปนการบริหารโดยองคกรปกครองทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให
องคกรบริหารราชการสวนทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเอง ทุกระดับ ทุกประเภท  
 รูปแบบที่ 7  รูปแบบโรงเรียนเอกชนเปนการสงเสริมใชประชาชนหรือเอกชนเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษา โดยอาจจัดในรูปของบุคคล มูลนิธิ องคกรทางศาสนา โดยการควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน64 
 จากรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ไดกลาวมา  สํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดแบงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน 3 รูปแบบ คือ 
 1. การบริหารโดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมีอํานาจมากในการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียน 
 2. การบริหารโดยใชคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการมีอํานาจในการตัดสินใจ
นอย แตมีหนาที่หลัก คือ การใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน และสงเสริมโรงเรียน 
 3. การบริหารโดยใชคณะกรรมการก่ึงบริหารและที่ปรึกษา เปนการจัดสมดุลระหวาง
รูปแบบที่ 1 กับรูปแบบที่ 2 คณะกรรมการมีอํานาจปานกลาง ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ให
คําปรึกษาและสนับสนุนโรงเรียน65 
 อุทัย บุญประเสริฐ ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
วิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้งตางประเทศและใน
ประเทศไทยวิเคราะหและเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ี
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย จากแหลงขอมูลสิ่งพิมพตาง ๆ และ Internet รวมทั้งการสอบถาม 
สัมภาษณ  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูรูและผูมีประสบการณโดยตรง  วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเน้ือหา รางรูปแบบและแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานแลว
นําเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  ผลการวิจัยพบวา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารและจัดการศึกษาโดยมุงกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาให
มากโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูปกครอง  ครู  สมาชิกในชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารโรงเรียน  
มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชน  แนวคิดพ้ืนฐานนั้นเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา  โดยเริ่มเกิดขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต ค.ศ. 1980 เปนตนมาหลักการสําคัญ คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ            

                                                           
 

64ศิริกาญจน  โกสุมภ,  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน,  เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2553,  
เขาถึงไดจาก http://www.seet.or.th/enlish/ee/document/school%20based%20management 

 
65สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,   การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (กรุงเทพมหานคร  
: โรงพิมพการศาสนา, 2544), 22. 
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2)  หลักการมีสวนรวม 3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง 
และ 5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล  รูปแบบการบริหารที่สําคัญมีอยางนอย 4 รูปแบบ ไดแก      
1) รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก  2) รูปแบบที่มีครูเปนหลัก 3) รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก 
และ 4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก ผลกระทบที่สําคัญในการกระจายอํานาจ ไดแก  ดาน
การเมืองการปกครอง  นโยบาย การจัดโครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ งบประมาณ           
การตอตานของคนบางกลุม ความพรอมของหนวยงานระดับตาง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาการจัด 
การเรียนการสอนและเวลา  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย คือ รูปแบบท่ีมีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก (Community Control SBM) 
คณะกรรมการประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนครู ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการจะทําหนาที่คณะกรรมการบริหารมากกวาเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา66 
 ปารค จอง ปว (Park Jong Pil) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุมชนโรงเรียนท่ีปกครอง
ตนเอง : การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในเกาหลี  (Creating an Autonomous School  
Community : School-based Management  in  Korea)  การวิจัยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงดานบทบาทของครู  พอแม และการบริหารโรงเรียน  ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาและ 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศเกาหลี ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใชแบบสอบถาม 
การสัมภาษณและการศึกษาเอกสารเอกสารท่ีศึกษาเปนบันทึกการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
รายงานและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเอกสารอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของยอนหลัง 4 ป ผลการวิจัยพบวา  
คณะกรรมการโรงเรียนไมมีบทบาทตามท่ีคาดหวังอํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร  งบประมาณ  
บุคลากรยังคงอยูที่สวนกลาง  รัฐบาลและเขตการศึกษาไมไดกระจายอํานาจใหโรงเรียนเพียงพอ   
ผลการวิจัยยังระบุวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่ อครูและ
ผูปกครองมีบทบาทและมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการมากที่สุดบทบาทหนาที่เหลานี้ตองถูกกําหนด
ไวในนโยบายทุกระดับ67  
   ประสิทธิ์ เขียวศรี ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือสราง ตรวจสอบและ
นําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ผลการวิจัยมีดังนี้  ผลการศึกษา วิเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําจากเอกสารหลักฐานทางวิชาการ 
แลวตรวจสอบความสําคัญของคุณลักษณะฯ ดวยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยผูเชี่ยวชาญ 25 คน 
โดยใชแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 2 รอบ พบคุณลักษณะฯ จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความรู  

                                                           
  

66อุทัย บุญประเสริฐ,  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management)  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), ก-ฐ. 

  
67Jong Pil Park, “Creating  an Autonomous  School  Community : School-

based Management  in Korea,” Dissertation Abstracts International  61-11 (2000) : 
293. 
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2) ดานทักษะ  3) ดานทัศนคติ  4) ดานคุณธรรมจริยธรรม และ 5) ดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะ     
ทุกดาน รวม 109 ขอ ผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแบบจําลองการพัฒนาฯ จากเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการแลวนําคุณลักษณะฯ  และวิธีการพัฒนามาสังเคราะหเปนแบบจําลองการพัฒนา
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แลวตรวจสอบความเหมาะสมกับ
ผูเชี่ยวชาญ โดยการสัมภาษณ 9 คน  โดยใชแบบสอบถาม 80 คน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับแบบจําลอง
ที่สังเคราะห  ทําใหไดแบบจําลองซึ่งประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ 8 ประการ ไดแก 1) หลักการ 
2) วัตถุประสงค 3) วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา  4) การดําเนินการพัฒนา 5) การประเมินผล
หลังการพัฒนา  6) การปฏิบัติงานจริงและทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 7) การนําเสนอผลการวิจัย และ
8) การประเมินผลและการติดตามผล68 
    มาเรียนา (Mariana) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทิศทางวิกฤตการณของการมีสวนรวมของ
ผูปกครองโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองเปนรูปแบบใหมของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในโปรตุเกส69 

 กลยุทธสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ  ออดเดน 
และโฮสเตทเตอร (Odden and Wohlstetter) ไดกลาวถึงกลยุทธสําคัญที่เอ้ือตอความสําเร็จในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย 
      1.  การกระจายอํานาจ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีประสิทธิผลตองเปนการ
กระจายอํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดแกคณะกรรมการโรงเรียน และคณะอนุกรรมการ ไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจมากท่ีสุดเมื่อเริ่มนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติแตละโรงเรียน
จะตองมีการต้ังคณะกรรมการโรงเรียน (School Council) ขึ้น จุดสําคัญก็คือโรงเรียนตองมอบหมาย
อํานาจตัดสินใจบางอยางใหคณะอนุกรรมการและจะตองเปนเรื่องที่สงผลตอการเรียนการสอนเทานั้น 
เชน การซื้ออุปกรณการศึกษา การขยายเวลาเรียนเพ่ือใหมีเวลาสําหรับครูไดประชุมวางแผนสัปดาห
ละ 1 ครั้ง หรือการลดวันเรียนลงใน1 ภาคเรียน เพ่ือใหมีวันเวลาสําหรับการประชุมผูปกครอง เปนตน 
      2.  การเนนที่การพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ
นั้นจะเปนการพัฒนาในภาพรวมท้ังโรงเรียน และเปนการพัฒนาระหวางปฏิบัติงานโดยมีแผนการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเปนแผนระยะยาวและมีการติดตามผลท่ีแนนอนการพัฒนานั้นอาจเปนการสงครู
กลุมหนึ่งไปรับการอบรม 
    3.  การเผยแพรขอมูลสารสนเทศ การเผยแพรสารสนเทศควรเปนการดําเนินการเพ่ือให
ผูมีสวนไดเสียรับรูเรื่องท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนใหมากท่ีสุด 
      4.  การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสมโรงเรียนท่ีจะประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหาร
ที่มีความสามารถในการเปนผูนํารูจักการมอบหมายงาน ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญมากในการ

                                                           
 

68ประสิทธิ์  เขียวศรี, “การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”  (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), บทคัดยอ. 
 

69Mariana Dias, “Market Trends and The Elilemmas of Parental 
Participation in School,” Dissertation Abstracts International  1, 4 (2000) : 185-204. 
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กระจายอํานาจในการสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูและทักษะเพ่ิมขึ้นและชักจูงใหครู      
ทุกคนมีสวนรวมในงานของโรงเรียน และใหรางวัลอยางเหมาะสมแกครูและเจาหนาที่ 
    5.  การมีวิสัยทัศนโรงเรียนสวนใหญที่ใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไดผลดีจะมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) คานิยม (Values) และเปาหมาย (Goals)    
ที่เก่ียวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนเปนวิสัยทัศนที่สัมพันธกับแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน รวมท้ังการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ วิสัยทัศนนั้นเกิดมาจากกระบวนการสรางฉันทามติ 
(Consensus-building Process) หรือเปนความเห็นพองของครู ของบุคลากร และผูมีสวนไดเสียเปน
วิสัยทัศนที่มีการยอมรับรวมกันในการจัดการเรียนการสอนการกําหนดหลักสูตรของโรงเรียนจะ
สอดคลองกับแนวทางการจัดหลักสูตรระดับบน ระดับรัฐและระดับชาติแตครูจะมีอิสระในการเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและประเมินผลโดยจะตองใหนักเรียนมีความรูและ
พฤติกรรมท่ีเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดในที่สุด 
      6.  การใหรางวัลแกบุคคลและกลุมตาง ๆ ในโรงเรียนอยางเหมาะสมอาจจัดได
หลากหลาย เชน การใหรางวัลเปนตัวเงิน เชน คาตอบแทนการใหเปนเงินคาใชจายในการพัฒนา
บุคลากรบางโรงเรียนใหคาตอบแทนแกคณะกรรมการโรงเรียนดวยรางวัลท่ีไมเปนตัว เงินที่อาจจัดได 
เชน การใหคําปรึกษา (Mentoring) แบบกันเองบันทึกแสดงความซาบซ้ึงจากผูบริหารโรงเรียนการ
เลี้ยงอาหารเปนกรณีพิเศษ และการใหโลรางวัล70 
        สวน สมศักดิ์ รอบคอบ ไดทําการวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียน     
เปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา          
1) ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ในดานการบริหาร
ตนเองอยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการกระจายอํานาจ ดานการมีสวนรวม และดานการ
ตรวจสอบถวงดุล 2) สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน แตประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานไมแตกตางกัน และ 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนน้ัน ควรพัฒนาผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
ปรับปรุงระบบการวางแผน การสรางทีม การมอบหมายงาน การระดมทรัพยากร การตัดสินใจ      
การประเมินผล การประกันคุณภาพ การตรวจสอบภายใน การสรางเครือขายการบริหารเพ่ือ
ชวยเหลือในดานการบริหารงบประมาณ71  ซึ่งสอดคลองกับ อีแวนส (Evans) ไดศึกษาการบริหาร
จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กรณีศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การนํา
กระบวนการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ัน จะชวยพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปในทางบวก 

                                                           
 

70Eleanor R. Oddenand Priscilla Wohlstetter,  “Making School-based 
Management Work,” Educational Leadership  52, 5 (February 1995) : 32-36. 
 

71สมศักดิ์ รอบคอบ,  ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม, 2548), 65. 
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หากการดําเนินงานเปนไปตามกระบวนการที่ทุกฝายเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองคํานึงถึง
วัฒนธรรม และความเช่ือของบุคลากรในองคกรดวย72 
 วิลสัน  โรเบิรตเจมส (Wilson, Robert James) ไดทําการศึกษาเร่ือง  การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานใน Alberta : การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ. 1994-1997 (School-based 
Management in Alberta : Perceptions of Public School Leaders 1994-1997) จุดประสงค
ของการวิจัย เพ่ือพัฒนาและทําความเขาใจวิธีการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติใน
เขต Alberta  ระหวางป ค.ศ. 1994–1997 โดยศึกษาบทบาทหนาที่และทัศนคติของผูนําในโรงเรียน  
ซึ่งไดแก ผูนําครู  ผูบริหาร และประธานคณะกรรมการโรงเรียน จํานวนรวม 18 คน จากโรงเรียน
ประถมศึกษา 3 โรงเรียน  และโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
สังเกตและศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเกิด
จากผูนําในโรงเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชน และพัฒนาการ
สื่อสาร  ผูนําใชภาวะผูนําแบบเก้ือหนุน  หรืออํานวยความสะดวก ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
รูสึกพอใจกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน73 
 สวน ไอเวอรสัน คริสตินา โจแอน (Iverson, Christina Joann) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
การศึกษารายกรณี การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management : A Case 
Study) ผูวิจัยทําการศึกษารายกรณีการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษาแหงหน่ึงในเมือง  New York City เปนเวลา 1 ป ผลการวิจัยพบวา SBM ไมไดเกิดขึ้น
จากภายในโรงเรียนแตถูกสั่งการลงมาจากรัฐ โดยในเบื้องตนโรงเรียนเพียงรับรูวาใหโรงเรียนตัดสินใจ
แบบมีสวนรวม  ครูใหญของโรงเรียนมีความเขาใจดีวาผูบริหารและคณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายมากขึ้น จํานวนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเพ่ิมขึ้น การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานที่จะประสบความสําเร็จตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียน ตองออกกฎหมายที่
ทําใหเกิดการกระจายอํานาจอยางจริงจัง   และมีธรรมนูญหรือแผนแมบทในระดับโรงเรียนอยาง
ชัดเจน74 
        อโพดากา และจอหน (Apodaca and John) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในมุมมองของหัวหนาสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

                                                           
 

72M.T. Evans,  “Managing The New Managers,” Personnel Administration 
5, 7 (April 2001) : 31-38. 
 

73Robert, James Wilson, “School-Based Management in Alberta : 
Perceptions of Public School Leaders 1994-1997,” Dissertation Abstracts 
International  2, 15 (2000) : 337. 
 

74Christina, Joann Iverson, “School-based Management : A Case Study,” 
Dissertation Abstracts International  5, 62 (2001) : 192. 
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รัฐบาลและโรงเรียนเอกชนซึ่งมีความแตกตางในเรื่องของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน      
มีความแตกตางกันในดานการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด75 
   จากการศึกษาหลักเกณฑ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใต
กรอบของกฎหมายท่ีกําหนด โดยใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดย
มุงเนนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการมีสวนรวมและการ
ตรวจสอบของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

การบริหารองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
 ความเปนมาและความสําคัญขององคการแหงการเรียนรู 
 แนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เริ่มมาจากงานเขียน
ของคริสอากีริส (Chris Argyris)  ที่เสนอแนวความคิดดานการศึกษาและพฤติกรรมองคการของ
มหาวิทยาลัยฮารวาด ในป ค.ศ . 1978 ซึ่งถือวาเปนตําราเลมแรกที่ เขียนเกี่ยวกับ Learning 
Organization  โดยใชคําวา “การเรียนรูเชิงองคการ” หมายถึงการเรียนรูของคนท้ังหลายที่เกิดข้ึน 
ในองคการ76 
 องคการแหงการเรียนรู เกิดขึ้นครั้งแรกในหนังสือ ฮาเยส (Hayes) ตอมา ปเตอร เอ็ม 
เซงเก (Peter M. Senge) ไดเขียนหนังสือเพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู ชื่อ 
The Fifth Discipline  ซึ่งกลาวถึงวินัย 5 ประการ ที่จะนําไปสูองคการแหงการเรียนรู  เพ่ือเปน
แนวทางสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันในองคการ ซึ่งแนวคิดของ เซ็งเก ไดใหความสําคัญกับ
ความสามารถในการเรียนรูที่เร็วกวาคูแขง และการเรียนรูจะตองเปนการเรียนรูอยางเต็มที่ของ
บุคลากรทุกคน ทุกระดับ โดยถือวาทุกคนมีธรรมชาติของการเปนนักเรียน รูเพ่ือแสวงหาส่ิงท่ีดีใหแก
ชีวิตสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกลยุทธการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดผูบริหารโรงเรียนนับวาเปนสวนสําคัญ จําเปนตองรูเขาใจและปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธี กระบวนการบริหารที่เอ้ือและสงเสริมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู  ตลอดจน          
มีความคิดความเขาใจในเชิงระบบท่ีจะประสานสัมพันธเพ่ือใหเกิดเปนความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการ
แขงขัน77 

                                                           
 

75Mary T. Apodaca-Tucker and John R. Slate, “School Based Management : 
Views from Public and Private Elementary School Principals Educational Policy 
Analysis Archives,” Dissertation Abstracts International  5, 24 (2000) : 178.  
 

76กุณฑี วงศจันทรมณี, “รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือ”  (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก, 2551), 18. 
 77วรภัทร  ภูเจริญ,  องคกรแหงการเรียนรูและการบริหารความรู   (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทอาริยชน จํากัด, 2548), 20-21. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 56 

 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ องคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ไวอยางหลากหลายทัศนะ ดังนี้ 
 คริสอกีริส (Chris Argyris) กลาววา การเรียนรูทั้งหลายของคนท่ีเกิดขึ้นในองคกร คือ
กระบวนการของสภาพท่ีแทจริง78 
 เซงเก (Senge) เปนผูนําในการเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู  ได
กลาวถึงองคการแหงการเรียนรูวา เปนองคการท่ีบุคคลสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ (Capacity) ใน
การสรางในการสรางสรรคผลผลิต (Results) ที่ปรารถนาอยางตอเนื่องตามวัตถุประสงคที่วางไว
องคการเกิดรูปแบบความคิดที่หลากหลายบุคลากรในองคการมีแรงบันดาลใจ  (Collective 
Aspiration) ใฝเรียนรูรวมกัน79  
 เพดเลอร (Pedler and others) กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีสงเสริม
การเรียนรูของสมาชิกทุก ๆ คน และมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง80 
 เครมลิงเกอร (Kramlinger) ใหทัศนะวา องคการแหงการเรียนรู  เปนองคการท่ี
ประกอบดวยโครงสรางของปจเจกบุคคลท่ีซึ่งสมาชิกทุกระดับสามารถเรียนรูไดอยา งรวดเร็ว และ
สามารถสรางสรรคสิ่งตาง  ๆ อันจะนําไปสูความเปนอยูที่ดีและสอดคลองกับพันธกิจขององคการ ในป
ค.ศ. 199381 
 เดวิด เอ. การวิน (David A. Garvin) ไดใหทัศนะวาองคการแหงการเรียนรู คือ องคการ
ที่มีทักษะในการสรางสรรค ใชและถายโอนองคความรูสู การปฏิบัติ สามารถปรับขยายพฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงการการหย่ังรูและความรูใหม ๆ82 
 คิม (Kim) ไดกลาววา องคการแหงการเรียนรู เปนองคการท่ีมีการเพ่ิมพูนขีดความ 
สามารถเพ่ือใหเกิดการกระทําที่มีประสิทธิผล83  ในป 1994  เบ็นเน็ท และโอเบรียน (Bennett and 

                                                           
 78C. Argyris, and D. Schön, Organization Learning : A Theory of Action 
Perspective (Reading, MA : Addison-Wesley, 1998), 109. 
 

79Peter M. Senge., Peter Senge and the Learning Organization, accessed 
25 October 20011, available from http://WWW. infed.or/thinkers/Senge.htm. 
 80M. Pedler, J. Burgoyne, and T. Boydell, The Learning Company : a 
Strategy for Sustainable Development (New York : McGraw-Hill, 1991), 108. 
 

81D.A. Kim, “The Link Between Individual and Organization Learning,” 
Sloan Management Review  35, 1 (1993) : 37-50. 
 82D.A. Garvin, “Building a Learning Organization,” Harvard Business 
Review  7, 1 (July-August 1993) : 80. 
 83D.A. Kim, “The Link Between Individual and Organization Learning,” 
Sloan Management Review  2, 10 (May 1993) : 43. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 57 

O, Brien) ไดกลาววา  องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีสรางใหเกิดและยกระดับความสามารถที่
จะเรียนรูและปรับเปลี่ยนไปสูวัฒนธรรมขององคการน้ัน84 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาวไววา องคการแหงการเรียนรู คือ องคการท่ี
สมาชิกไดพัฒนาขยายขีดความสามารถของตนเพ่ือการสรางสรรคงานและการบรรลุเปาหมายของงาน 
ซึ่งแนวคิดแปลกใหมไดรับการกระตุนใหมีการแสดงออกแรงบันดาลใจของสมาชิกไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมสมาชิกในองคการไดเรียนรูถึงวิธีการเรียนรูซึ่งกันและกัน  รวมทั้งองคการไดมีการขยาย
ศกัยภาพเพ่ือแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง85 
 นอกจากน้ียังมีนักวิชาการไทยไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูไวแตกตางกัน 
ดังนี้พจน สะเพียรชัย กลาวไววา องคการแหงการเรียนรู คือ องคการท่ีเรียนรูรวมกันเพ่ือปรับเปลี่ยน
ตนเองใหทันตอความรูใหม รวมพลังความคิดและความรูของคนในองคการใหเปนพลังรวมเพ่ือผลักดัน
องคการใหทันและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมจากภายนอก แลวนํามาซ่ึง
ความสําเร็จตามปณิธานและความมุงหมายขององคการ86    
 ลือชัย จันทรโป ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา องคการแหงการเรียนรู 
เปนองคการซ่ึงสมาชิกในองคการเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล 
ระดับกลุม และระดับองคการ  เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายท่ีบุคคลในระดับตาง  ๆ ตองการอยางแทจริง  
เปนองคการที่สงเสริมการเรียนรูรวมกันเปนทีม เพ่ือการเปลี่ยนแปลงความรูและประสบการณใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลง และมีการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง87 
 ชูเกียรติ บุญกะนันท  ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการที่
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในองคการเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะในดานตาง  ๆ เชน เปนบุคคลที่มี
ความเปนเลิศ มีรูปแบบในการคิด มีวิสัยทัศนรวม มีการเรียนรูกันเปนทีม และมีการคิดอยางเปน
ระบบ88 
 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  กลาววาองคการแหงการเรียนรู หมายถึง ระบบสังคมที่เกิดจาก
การรวมตัวของบุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไป ที่ตัดสินใจเขามารวมมือกันและมีปฏิสัมพันธระหวางกันและ

                                                           
 84J. Bennette and M. O’ Brien., “The building Block of the Learning 
Organization,” Training  31, 6 (1994) : 41. 
 85K. Wayne Hoy and G. Cecil Miskel, Educational Administration : Theory 
Research and Practice, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Inc., 2001), 79. 
 86พจน  สะเพียรชัย, ผูบริหารสถานศึกษากับการวิจัย เ พ่ือสรางองคการแหงการ
เรียนรู (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2549), 3. 
 

87ลือชัย  จันทรโป, รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษา
คาทอลิกในประเทศไทย  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2546), 20. 
 

88ชูเกยีรติ บุญกะนันท, “รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูสําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549), บทคัดยอ. 
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กับสภาพแวดลอมภายนอกอยางเปนระบบ มีขอบเขตท่ีชัดเจนเพ่ือทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่
ตองการ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ  คือ 1) ระบบและขอบเขต เปนวิธีการจัดระบบ
ความสัมพันธและบทบาทของสมาชิกและระบบในรูปของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกับ  
กลุมคนในการทําหนาท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 2) เปาหมายท่ีองคการจะเปนหรือไปใหถึง 
ซึ่งจะกําหนดในรูปวิสัยทัศนในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเปนความเขาใจและความ
ตองการของสมาชิก  และ 3) สมาชิดขององคการจะประกอบดวยบุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไป มาทํางาน
รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ89 
 องคการแหงการเรียนรู  เปนองคการท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญแกบุคลากรใน
องคการโดยใหการสงเสริม สนับสนุนสมาชิกใหมีความใฝเรียนรูและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
อยางตอเนื่องเพ่ือสรางสรรคแนวคิดใหม ๆ ไดนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพื่อแกไขปญหาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานและเพ่ิมผลผลิตและมีศักยภาพที่จะนําองคการไปสูเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน 
 คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
 ในการพัฒนาองคการสูการเปนองคการแหงการเรียนรู จะตองเขาใจลักษณะของการเปน
องคการแหงการเรียนรู รวมทั้งตองศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ เพ่ือนําแนวคิดมาปรับใชในองคการ
ของตนเพ่ือใหเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป 
 เก็พฮารท และมารสิค (Gephart and Marsick) ไดเสนอลักษณะสําคัญขององคการแหง
การเรียนรูไว 6 ประการ คือ 1) การเรียนรูอยางตอเนื่องทุกระดับขององคการ 2) การสรางและการ
ถายโอนความรู  3) การคิดเชิงสรางสรรคและเปนระบบ  4) วัฒนธรรมการเรียนรู 5) จิตสํานึกแหง
การยืดหยุนและคนหาทดลองสิ่งใหม และ 6) ยึดคนเปนศูนยกลาง90 
 ลองเวิธ และเดวี่ส (Longworth and Davies) กลาวถึงคุณลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรู 10 ประการ คือ 1) องคการแหงการเรียนรูเปนหนวยงาน องคการท้ังภาครัฐและเอกชน มีทั้ง
ขนาดใหญและขนาดเล็ก มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู 2) มีการลงทุนโดยการให
การศึกษาเรียนรู 3) สรางโอกาส กระตุน ใหโอกาสบุคลากรทุกคนใหไดรับการพัฒนาศักยภาพ 4) รวม
สรางวิสัยทัศนและกระตุนใหบรรลุวิสัยทัศน  5) บูรณาการงานและการเรียนรู รวมทั้งสราง              
แรงบันดาลใจใหบุคคลพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 6) เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถพิเศษ  
7)  เสริมอํานาจบุคลากรใหขยายขอบเขตหนาที่ของตนใหสอดคลองกับการเรียนรูของแตละบุคคล  
8) ประยุกตเทคโนโลยีอยางเหมาะสมในการสรางโอกาสแหงการเรียนรูมากยิ่งขึ้น  9) ตอบสนองตอ
ความตองการชองสังคม  และ 10) มีการทบทวนเพ่ือรักษานวัตกรรมคิดคนสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ91 

                                                           
 89ณัฏฐพันธ เขจรนันท, การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร :   
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551), 278. 
 

90M. A. Gephart and V. J. Marsiek, “Learning Organization Come Alive,” 
Training and Development  50,20 (1996) : 35-45.  
 

91N. Longworth and K. Davies,  Lifelong Learning : New Version, New 
Implications, New Roles for People, Organizations  Nations, and Communities In 
The 21st Century  (London : Kogan Page, 1999), 75. 
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 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ในวงการวิชาการมีนักคิด นักทฤษฎี ที่ศึกษาคนควาและเผยแพร
องคประกอบสําคัญของความเปนองคการแหงการเรียนรู เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ มี 2 แนวคิด
ดวยกัน คือ  แนวคิดของ ปเตอร เอ็ม. เซงเก และไมเคิล เจ มารควอรด (Peter M. Senge and 
Michael J. Marquardt)92 
 แนวคิดของ ปเตอร เอ็ม. เซงเก (Peter M. Senge) ดานองคการเรียนรู  ที่มีผูรูจัก    
มากที่สุด ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูวา ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ        
5 ประการ (The Fifth Discipline) ที่จะสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู คือ 
 1.  การเปนบุคคลท่ีรอบรู  (Personal Mastery) คือ บุคคล หรือสมาชิกองคการเปน
รากฐานขององคการแหงการเรียนรู คนที่เปนบุคคลท่ีรอบรู จะขยายขีดความสามารถในการ
สรางสรรคผลงานที่ตองการไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นลักษณะการเรียนรูของคนในองคการจะสะทอนให
เห็นถึงการเรียนรูขององคการไดนั้น สมาชิกขององคการแหงการเรียนรูจะตองมีคุณลักษณะท่ีมีความ
เปนนายของตนเอง (Human Mastery) เปนคนท่ีใฝเรียนรูตลอดเวลา ยอมรับความเปนจริง ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง มีวุฒิภาวะทางจิตใจ สนใจและใฝหาที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน
มุงสูจุดหมายและความสําเร็จที่ไดกําหนดไว  การพัฒนาคนเปนบุคคลที่รอบรูเพ่ือปรับมุมมองอยาง
ตอเนื่องบนพ้ืนฐานของความตองการที่แทจริง การเปนบุคคลท่ีรอบรูมีองคประกอบพ้ืนฐาน คือ   
    1.1 วิสัยทัศนสวนบุคคล (Personal Vision) วิสัยทัศนเปนเร่ืองของจิตใจ เปนภาพ
อนาคตที่ตองการท่ีมีตัวตนเห็นไดชัดเจน เปนสิ่งท่ีแทจริงไมใชเรื่องทั่วไป ดังนั้น  เมื่อทุกคนสามารถ
กําหนดวิสัยทัศนสวนบุคคลขึ้นมาไดแลวก็จะรูวาควรจะวางตนเองไปท่ีจุดใด  
  1.2 มีความสามารถในการจัดการกับความตึงเครียดได เมื่อบุคคลกําหนดวิสัยทัศนที่
สูงกวาความเปนจริง และไมสามารถไปสูวิสัยทัศนไดจะทําใหเกิดชองวางระหวางวิสัยทัศน กับความ
เปนจริง บุคคลจะเกิดความทอแท และความเครียดในทางสรางสรรค ซึ่งทําไดโดยการพยายามลด
ชองวางระหวางวิสัยทัศนกับความเปนจริง ทั้งนี้อาจเปนการปรับวิสัยทัศนเขาสูความจริง ไปสู
วิสัยทัศนที่กําหนด 
  1.3 การเรียนรูโดยใชจิตสํานึก (Subconscious) การเปนบุคคลที่รอบรูมีอีกมิติหนึ่ง
ของจิตใจ คือ จิตใตสํานึก การทํางานที่ซับซอนทุกอยางตองผานจิตใตสํานึก ซึ่งสามารถประสบ
ความสําเร็จในงานยากอยางงายดาย จิตใตสํานึกจะสามารถกําหนดจุดรวมวิสัยทัศนไดอยางมั่นคง 
 2.  การมีแบบแผนความคิด  (Mental Model) เปนความคิดความเขาใจของบุคคลท่ีมี
ตอหนวยงาน ซึ่งความคิดของบุคคลนั้นเปนสิ่งสําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล การมีแบบ
แผนความคิดจะเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ) และจะมีผลถึง
ความเขาใจตอเรื่องราวในแงมุมตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการตัดสินใจ 

                                                           
 

92กระทรวงศึกษาธิการ,  รายงานการวิจัยเรื่องกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา 
(กรงุเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), 91-104. 
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 3.  การมีวิสัยทัศนรวม (Share Vision) เปนไปตามหลักการของวัฒนธรรมองคการและ
การมีสวนรวมซ่ึงเชื่อวาหากองคการใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนโดยอาศัย
คานิยมรวม (Share Values) ของสมาชิกแลวก็จะทําใหเกิดวิสัยทัศนรวม (Share Vision) ซึ่งจะทําให
พวกเขามีความผูกพันกับวิสัยทัศนรวมนั้นและกอใหเกิดการปฏิบัติตามมาการสรางวิสัยทัศนรวม
สามารถทําไดโดย 
  3.1 กระตุนใหแตละคนมีวิสัยทัศน  สรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการสรางสรรค
วิสัยทัศนของตนเอง อันที่จะกอใหเกิดความรวมมือท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.2 พัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเปนวิสัยทัศนรวมกันขององคการ เรียกวา 
วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ วิสัยทัศนรวมตองเกิดจากการมีสวนรวมของคนท่ัวองคการ 
  3.3 สรางทัศนคติตอวิสัยทัศนในระดับความมุงมั่น มากที่สุดเพ่ือใหเกิดพฤติกรรม
สนับสนุน โดยไมมีการควบคุม  
    4.  การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปนไปตามหลักการความรวมมือหลัก
กระบวนการกลุมซ่ึงเชื่อวาสมาชิกในองคการจะเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นหากพวกเขาไดมีการแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณซึ่งกันและกันซ่ึงไมเพียงในระดับหองเรียนเทานั้นแตจะตองเปนท้ังระดับ
โรงเรียนการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเปนเคร่ืองชวยในการเสริมสรางอัจฉริยภาพของทีมงาน และยัง
ชวยกําจัดจุดออนของทีมงานไดเปนอยางดี 
  5. การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) เปนแนวคิดทางการบริหารไดมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งการบริหารบุคลากร การบริหารองคการ การบริหารการเงินและพัสดุ เปน   
การมองอยางภาพรวมไมมองแบบแยกสวนเชนเดียวกับองคการหากคิดแยกสวนมุงพัฒนาดานใด   
ดานหนึ่งไมคํานึงถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันและการรวมกันสงผลตอภาพโดยรวมขององคการแลว
พลังของการพัฒนาในองคการนั้นก็จะลดลง บุคคลจะตองมีการปรับเปล่ียนความคิด (A Shift of 
Mind) หลายดานดังนี้ คือ 
  5.1 เปลี่ยนแปลงจากการมองโลกแบบแยกสวน มาเปนการมองภาพรวม 
     5.2 เปลี่ยนจากการมองมนุษยวาเปนคนเฉ่ือยไรประโยชน มาเปนการมองวา มนุษย
เปนผูมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมกับการเปลี่ยนแปลงความจริง 
                 5.3 เปลี่ยนจากการต้ังรับในปจจุบันไปเปนการสรางสรรคในอนาคต 

     จากศาสตรทั้ง 5 ประการ กลาวโดยสรุปไดวา การเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นตองเร่ิม
จากการพัฒนาตัวบุคคลใหมีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ (Personal Mastery) โดยการ
เสริมสรางนิสัยใหเปนบุคคลผูใฝรูทั้งดานความคิด วิทยาการและขอมูลใหม ๆ อยูตลอดเวลา พรอมกับ
นําขอมูลความรูใหม ๆ เหลานั้น มาพัฒนาปรับปรุงโครงรางความคิดและรับรูภาพลักษณโลกรอบ
ตัวอยางถูกตองและเปนจริง (Mental Models) จากนั้นสรางความเขาใจในทิศทางขององคการ เพ่ือ
การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Building Shared Vision) แลวจึงกาวไปสูการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team 
Learning) ซึ่งครอบคลุมตั้งแตความรูในขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ วิธีการคิดการมองปญหา การเรียนรู
จากความสําเร็จและความลมเหลวของเพ่ือนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ พงษสถิตร  
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ดานความ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 61 

การเรยีนรูรวมกันเปนทีม 

Team Learning 

เปนเลิศสวนบุคคล เชน สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรวมมือกัน การใหโอกาสบุคลากร    
มีสวนรวมในการกําหนดดานรูปแบบความคิด เชน กระตุนใหบุคลากรการคิดที่เปนระบบ มีอิสระ   
กลาที่จะนําแนวคิดใหม ๆ ไปปฏิบัติ  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม เชนสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวม
ในกิจกรรมระดมพลังสมอง เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในสถานการณที่เหมาะสม 93 การท่ีจะ
บรรลุถึงความเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมบูรณสมาชิกแตละคนนําความรูที่ไดมาคิด และ
วิเคราะหอยางเปนระบบ (Systems Thinking) ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นภาพรวม  และความสามารถในการ
ระบุประเด็นทีต่องตัดสินใจไดถูกตอง เมื่อพิจารณาศาสตรทั้ง 5 ประการของการเปนองคการแหงการ
เรียนรูขางตนจะพบวาศาสตรทั้ง 5 ประการ  มีความสัมพันธเชื่อมโยง สอดคลองกับ รัตนะ บัวสนธ 
และคณะ กลาววาจากหลักการทั้ง 5 ประการ สรุปไดวาการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูนั้นตองเร่ิม
จากการพัฒนาตัวบุคคลใหเปนบุคคลที่รอบรู โดยเสริมสรางใหเปนบุคคลท่ีใฝรูใฝเรียน มีแบบแผน
ความคิดที่กวางขวาง มีวิสัยทัศนรวมกัน เรียนรูรวมกันเปนทีม และเปนสิ่งที่ตองเรียนรูรวมกันอยาง
ตอเนื่อง เต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการของการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณภายในองคการและ
นําไปสูการพัฒนาองคการไดอยางยั่งยืน94  ซึ่งแสดงดงัภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
                                                  ความรอบรูเฉพาะตัว 

     ปณิธาน                         Personal Mastery          สวนบุคคล 
    Aspiration              Individual 
 
                วิสัยทัศนรวม                      การคิดอยางเปนระบบ   รูปแบบวิธีการคิด 
               Shared Vision                       Systems Thinking               Mental Models 
 
 การเก็บรวบรวม                                      การติดตอสื่อสาร  
                    Collection                                              Conversation 
                                       
 

   
 

ภาพที่ 1  ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ที่มา : Marchi, G. R.,  The Role of Internet in Learning Organizations (United States : 
Stale University, UMI, 2000), 47.    

                                                           
 

93ธมลวรรณ พงษสถิตร,  การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ให เปนองคการแหงการเรียนรู  
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2550), 3. 
 

94รัตนะ บัวสนธ และคณะ, รายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
วัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550), 95-97. 
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  มารควอรดท (Marquardt) ไดเสนอรูปแบบขององคการแหงการเรียนรูโดยการ
วิเคราะหบทความเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู สามารถรวบรวมองคประกอบของการเปนองคการ
แหงการเรียนรู มีองคประกอบ 5 ประการ คือ 
 1. องคประกอบดานการเรียนรู (Learning) เปนลักษณะของพลวัตการเรียนรู   
(learning Dynamics) 
 2.  องคประกอบดานองคการ (Organization) มุงเนนการปรับเปลี่ยนองคการ 
 3. อง ค ป ร ะ กอบด า น คน  ( People)  เ ป น ก า ร มอบ อํ า น า จบุ ค ค ล  ( People 
Empowerment) 
 4. องคประกอบดานการบรหิารจัดการความรู (Knowledge Management) 
 5.  องคประกอบดานเทคโนโลยี (Technology) เปนการปรับใชเทคโนโลยีในองคการ
องคประกอบท้ัง 5 ประการ มีความสัมพันธกันโดยตองมีการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน ดังภาพท่ี 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ที่มา : วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, 
2548), 50. 
 
 องคการแหงการเรียนรูจะไมสามารถเกิดขึ้นและคงอยูไดหากปราศจากความเขาใจใน
การพัฒนาระบบยอยท่ีสัมพันธกัน 5 ระบบ คือ 
 1.  การเรียนรู (Learning) ซึ่งเปนลักษณะของพลวัตรการเรียนรู (Learning Dynamics)
และเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหเกิดข้ึนไดในระดับบุคคล ระดับทีมงานและระดับองคการ ประกอบไปดวย
ระบบยอย ๆ 3 ประการ คือ ระดับการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู และทักษะการเรียนรู 
 2.  องคการ  (Organization) ซึ่ งมุ ง เน นการกล าวถึ งการป รับเปลี่ ยนองคการ 
(Organization Transformation) การที่องคการจะพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูไดนั้น จะตองมี
การปรับเปล่ียนสิ่งตาง ๆ ในองคการดังนี้  คือ 1) วิสัยทัศนองคการหรือภาพในอนาคตท่ีทุกคนใน
องคการปรารถนาท่ีจะไปถึงรวมกัน 2) วัฒนธรรมองคการ ซึ่งถือวาเปนความเชื่อ ความคิด และวิธีการ

การมอบอํานาจ 

(People Empowerment) 

การปรับเปลี่ยนองคการ 

(Organization Transformation) 
   การใชเทคโนโลยี 

     (Technology Application) 

 

การจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

พลวัตการเรียนรู 
(Learning Dynamics) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 63 

ปฏิบัติของคนในองคการรวมกัน 3) กลยุทธองคการ ซึ่งเปนวิธีการออกแบบใหเหมาะสมกับการ
กําหนดจุดหมายปลายทางในอนาคต และ 4) โครงสรางองคการ ตองมีความเหมาะสม มีการติดตอ
สัมพันธกัน มีการกระจายขอมูลขาวสาร สามารถติดตอสื่อสารรวมมือกันท้ังภายในและภายนอก
องคการ 

 3. บุคคล (People) ซึ่งเปนการกลาวถึงการเสริมอํานาจบุคคล (People Empowerment) 
เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคการ รวมถึงลูกคาและชุมชนไดมีการเรียนรูรวมกัน           
มีความสัมพันธกันเปนเครือขายและทําประโยชนรวมกันเพ่ือสังคมและชุมชน รวมถึงการท่ีผูบริหาร  
ทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง ผูสอนและมีการทํางานรวมกันกับผูปฏิบัติงานเปนทีม โดยมีการเรียนรูและ
แกปญหารวมกัน 

  4.  ความรู (Knowledge) ซึ่งเปนการจัดการความรู (Knowledge Management) ให
เกิดข้ึนในองคการ โดยจะตองจัดรูปแบบการผสมผสาน การรวบรวมความรู การจัดระบบขอมูล มีการ
แลกเปลี่ยนความรูการถายโอนความรู และการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องเปนกระบวนการ 
 5.  เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเปนการปรับใชเทคโนโลยีในองคการ (Technology 
Application) เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการ สําหรับการจัดการความรู การเรียนรู
ในองคการสําหรับสมาชิกทุกระดับและผูที่เก่ียวของกับองคการในการใชเทคโนโลยีนั้น ๆ95 
      1. องคประกอบดานการเรียนรู สามารถอธิบายเปนภาพที่ 3 ดังนี้ 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3   องคประกอบดานการเรียนรู 
ที่มา : วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, 
2548), 68. 

                                                           
 

95วีรวุธ มาฆะศิรานนท, องคการเรียนรูสูองคกรอัจฉริยะ (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ
เปอรเน็ท, 2548), 50. 

 

     ความรู ระดับ 

-บุคคล 

-กลุม/ทีม 

-องคการ 

รูปแบบ 

-การปรับตัว 

-การคาดหวัง 
-การลงมือปฏิบัติ ทักษะ 

-การคิดเชิงระบบ 

-รูปแบบความคิด 

-การมุงมั่นสูความเปนเลิศ 

-การเรียนรูแบบช้ีนําตนเอง 
-การเสวนา 
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 กลยุทธองคการ 

  การเรียนรูเปนระบบยอยหลักขององคการแหงการเรียนรูเพราะเกิดขึ้นไดใน 3 ระดับ      
ที่ไมเหมือนกันแตมีความสัมพันธกัน กลาวคือ การเรียนรูระดับบุคคลเปนการเรียนรูที่มีสําคัญตอ
องคการเพราะองคการจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดตองอาศัยการเรียนรูของบุคคลเปนพ้ืนฐาน 
การเรียนรูระดับทีมงาน ทีมงานประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิดความเชื่อตางกัน จําเปนตองปรับ
ความคิด แบบแผนความคิดใหสอดคลองกัน และการเรียนรูระดับองคการซ่ึงตองอาศัยผลการเรียนรู
ของบุคคลและทีมงานเปนพ้ืนฐานซ่ึงระดับการเรียนรูทั้งสามดังกลาวตองอาศัยทักษะในการเรียนรู     
หาทักษะ ประกอบดวย การคิดเชิงระบบ รูปแบบความคิด การมุงมั่นสูความเปนเลิศ การเรียนรูแบบ
ชี้นําตนเองและการเสวนาโตตอบอยางมีแบบแผน และรูปแบบการเรียนรูระดับบุคคล ระดับกลุมและ
ระดับองคการน้ันใชรูปแบบการเรียนรูเพ่ือการปรับตัว การเรียนรูจากการคาดการณอนาคตและการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ96 
 2. ระบบยอยดานองคการ (Organization Subsystem) 
   

 
 
 

         โครงสรางองคการ       องคการ           วัฒนธรรมองคการ 
   
      

 
 
 
ภาพที ่4   ระบบยอยดานองคการ (Organization Subsystem) 
ที่มา :  วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท,  
2548), 70. 
 
  องคประกอบยอยหลักดานองคการ เปนการกําหนดใหกลุมคนมาทํางานรวมกันอยาง
มีแบบแผน มีกระบวนการตาง ๆ เกิดขึ้นและดําเนินไป อีกทั้งยังเปนระบบยอยหนึ่งขององคการแหง
การเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 
  2.1 โครงสรางองคการ (Structure) โครงสรางขององคการแหงการเรียนรูจะเปน
แบบแบนราบ (Flat) และมีความคลองตัวสูง ซึ่งเปนผลใหมีการติดตอ การไหลเวียนของขอมูล         
ความรับผิดชอบในแตละหนวยงานและความรวมมือท้ังภายในและภายนอกองคการเปนอยางดี 
  2.2  วิสัยทัศนองคการ (Vision) เปนภาพในอนาคตขององคการ ซึ่งเกิดจากการ
กําหนดรวมกันของสมาชิกในองคการ 

                                                           
 

96วีรวุธ มาฆะศิรานนท, องคการเรียนรูสูองคกรอัจฉริยะ, 68. 
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  2.3 วัฒนธรรมองคการ (Culture) เปนคานิยม ความเชื่อ วิธีปฏิบัติ พิธีการและ
ประเพณีขององคการ ซึ่งมีสวนชวยในการวางรูปแบบของพฤติกรรมและการรับรูตามสมัยนิยมของคน
ในองคการ 
  2.4 กลยุทธองคการ (Strategy)  จะมีความสัมพันธกับแผนการปฏิบัติ  วิธีการ และ
ขั้นตอนที่จะทําใหองคการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไว  ในองคการแหงการเรียนรู       
กลยุทธตาง ๆ จะทําใหเกิดทั้งการเรียนรู การถายโอนและการนําการเรียนรูไปใชประโยชนอยางดี
ที่สุด97 
 3.  ระบบยอยดานคน (People Subsystem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5   ระบบยอยดานคน (People Subsystem) 
ที่มา : วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท,  
2548), 75. 
 
  ระบบยอยหลักดานบุคคล เปนระบบที่ประกอบดวย ผูบริหารและผูนํา พนักงาน 
ลูกคา พันธมิตรหุนสวน ผูจัดจําหนายและรวมถึงชุมชนท่ีอยูแวดลอม ซึ่งทุกกลุมดังกลาวจะมีคุณคา
ตอองคการแหงการเรียนรูและตองไดรับการเอ้ืออํานาจและการเรียนรูเชนเดียวกัน 
  3.1 ผูบริหารและผูนํา (Managers and Leader) ตองเปนผูฝกสอน เปนพ่ีเลี้ยงและ
เปนแบบอยางใหกับผูอื่นและท่ีสําคัญที่สุดคือตองสรางและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูใหคนรอบขาง 
  3.2 พนักงาน (Employees) จะไดรับการเอ้ืออํานาจและคาดหวังวาจะไดเรียนรูอีก
ทั้งยังมีการวางแผนเกี่ยวกับสมรรถนะในอนาคต กลาท่ีจะเสี่ยงและลงมือปฏิบัติการ รวมทั้งตอง
แกปญหาเปน 
  3.3 ลูกคา (Customers) จะมีสวนรวมในการระบุความตองการผลิตภัณฑและ
บริการ รวมทั้งการฝกอบรมถือไดวามีสวนในการเชื่อมตอการเรียนรูขององคการ 

                                                           
 

97วีรวุธ มาฆะศิรานนท, องคการเรียนรูสูองคกรอัจฉริยะ, 70. 
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  3.4 พันธมิตรหุนสวน (Alliances) จะไดประโยชนจากการแบงปนสมรรถนะและ
ความรู 
  3.5 ผูจัดจําหนวย (Suppliers) จะไดรับการฝกอบรมและมีบทบาทในโปรแกรมการ
สอนตาง ๆ 
  3.6 ชุมชน (Communities) อันไดแกกลุมตาง ๆ ทางสังคมทางเศรษฐกิจและ
การศึกษาซ่ึงจะมีสวนในการใหและรับการเรียนรู98 
              4.  ระบบยอยดานความรู (Knowledge Subsystem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  ระบบยอยดานความรู (Knowledge Subsystem) 
ที่มา : วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท,  
2548), 78. 
 
  ระบบยอยหลักดานความรูขององคการแหงการเรียนรูเปนการบริหารจัดการความรู
ตาง ๆ ขององคการ ซึ่งประกอบไปดวย 
  4.1 การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) เปนกระบวนการที่องคการ 
นํามาปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งความรู 
  4.2  การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนกระบวนการที่บุคคล ทีมงานและ
องคการไดสรางความรูขึ้นมาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงขึ้น 
  4.3 การจัดเก็บความรู (Knowledge Storage) เปนกระบวนการที่นําความรูที่ไดมา
หรือสรางข้ึนโดยการจัดเก็บเพ่ือสะดวกในการนํากลับมาใชใหม 
  4.4 การถายโอนและใชความรู (Knowledge Transfer and Utilization) เปน
กระบวนการท่ีบุคคล กลุม หรือองคการถายโอนและใชความรูใหเกิดประโยชน 
 
 
 

                                                           
 

98วีรวุธ มาฆะศิรานนท, องคการเรียนรูสูองคกรอัจฉริยะ, 75. 
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   5. ระบบยอยดานเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  ระบบยอยดานเทคโนโลย ี
ที่มา : วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท,  
2548), 80. 
 
  ระบบยอยหลักดานเทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางองคการแหงการ
เรียนรู เพราะองคการใดมีความสามารถดานเทคโนโลยีจะสามารถกาวล้ํากวาองคการอ่ืนระบบยอย
ดานเทคโนโลยีจะประกอบดวยเครือขายเทคโนโลยีและเครื่องมือทางขอมูลตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนให
คนในองคการเขาถึงความรูและมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกันโดยจะรวมไป
ถึงตัวระบบและกระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางของความรวมมือที่จะทําใหเกิดทักษะ
ในการประสานงาน การสอนงาน และทักษะเก่ียวกับความรูดานอ่ืน ๆ ระบบยอยดานนี้ยังครอบคลุม
ถึงการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แตละระบบยอยมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1  เทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู (Technology for Managing Knowledge) 
หมายถึง เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรที่รวบรวม กําหนดรหัส จัดเก็บและถายโอนขอมูลไปท่ัวทั้ง
องคการและท่ัวโลก 
  5.2 เทคโนโลยีสําหรับเพ่ิมพูนการเรียนรู (Technology for Enhancing Knowledge) 
จะเกี่ยวของกับการนําวีดีทัศน โสตทัศนและการฝกอบรมแบบส่ือผสม  (Computer-based 
Multimedia) มาใชประโยชนเพ่ือถายทอด และพัฒนาความรูและทักษะของคนในองคการใหดี
ยิ่งขึ้น99 จากงานวิจัยของ แซลลิส และโจนส (Sallis and Jones) ไดเสนอไววา การเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมีผลกระทบตอสังคม กับผูคนในสังคมอยางมาก องคการจึงตอง
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูที่กอใหเกิดความรูที่สามารถดัดแปลงองคการ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้นไดทันคนในองคการ ตองเขาใจวิธีการสรางความรู นั่นคือ รูวิธีการเรียนรู หรือเรียนรูวิธีเรียนรู 
(Know How to Learn or Learn How to Learn)100 
 วีระวัฒน ปนนิตามัย  ไดกลาวถึงองคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการที่มุงการ
เปลี่ยนแปลงในความคิด ภูมิปญญา (ความรู ความเขาใจ การหยั่งรู) การเปล่ียนแปลงอาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจน จากการปฏิบัติ (Learning Practice Contingency) ทั้งที่เปน

                                                           
 

99วีรวุธ มาฆะศิรานนท, องคการเรียนรูสูองคกรอัจฉริยะ, 80. 
 

100Edward Sallis and Gray Jones,  Knowledge Management in Education 
(London : Kogan, 2002), 165. 
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รูปแบบการพรรณนา (Descriptive) และในเชิงของการวางแผนในอนาคต (Prescriptive) วาองคการ
ควรเรียนรูเชนไร 
 วิโรจน  สารรัตนะ ไดเขียนหนังสือชื่อ “โรงเรียน:องคการแหงการเรียนรู (กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา)” ไดวิเคราะหงานเขียนของนักวิชาการทางตะวันตก อาทิ ฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ราซิค และสวาซัน (Razik and Swanson) ไดกลาวสรุปถึงองคการ
แหงการเรียนรูวา เปนสิ่งที่ผูบริหารยุคใหมจะตองสรางขึ้น เปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองแสดงภาวะความ
เปนผูนําในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพ่ือใหการเรียนรูใหม ๆ ไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง101 
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู   
 ปจจัย หรือความสําคัญ หรือแรงผลักดันที่ทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูมีดังนี้
ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  ประกอบดวย 10 ประเทศ  ไดแก   ไทย (2510)   สิงคโปร (2510) 
อินโดนีเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟลิปปนส (2510) บรูไน (2527) เวียดนาม (2538) ลาว (2540) 
พมา (2540) และกัมพูชา (2542) มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 
และการอํานวยประชากรรวมกันกวา 600 ลานคน ความสะดวกในการติดตอระหวางกันเพ่ิมอํานาจ
การตอรองในระดับโลกผลกระทบตอคนไทย คือ ภาษาอังกฤษจะเปนภาษากลางของ ASEAN 
บุคลากรและนักศึกษา ตองเพ่ิมทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได ปรับปรุงความเขาใจ
ทางประวัติศาสตร เพ่ือลดขอขัดแยงในภูมิภาคอาเซียน  จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดองคกรแหงการ
เรียนรู   
 1.  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลกแนวโนมเกี่ยวกับการกระจายรายไดระหวางประเทศ
จะเลวรายลงเพราะประเทศท่ีมีฐานะปานกลางสามารถหาประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ไดมากกวาประเทศที่มีฐานะยากจนการเคล่ือนยายการศึกษาระหวางประเทศจะเปนไปอยางเสรี    
มากขึ้นการคาเสรีหรือทุนนิยมจะปรับระบบใหเหมาะสมยิ่งขึ้นคือเปลี่ยนจากการคาระหวางประเทศ
เปนเขตการคาระดับภูมิภาค เชน สหภาพยุโรป เขตการคาเสรีอเมริกา เขตการคาเสรีอาเซียน 
 2.  การแขงขันทางการศึกษาความรูกลายเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันทางการศึกษา 
องคการท่ีมีคนเกงสรางนวัตกรรมจะไดเปรียบทางการแขงขันมากกวา   
 3.  ความรูกลายเปนสินทรัพย  ความรูเปนสินทรัพยที่จับตองไมได  แตมีมูลคาทาง
การตลาด เชน บริษัทขนสงสินคา FedEx บริษัทแอปเปล และบริษัทกูเกิล 
        4.  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทุกวันมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นจํานวนมาก ความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยี การประยุกตใชที่เหมาะสมชวยลดตนทุนทางธุรกิจและสรางความไดเปรียบทาง
ธุรกิจ 
  5.  อิทธิพลของปจเจกชน ปจจุบันบุคคลธรรมดาสามารถเขาถึงความรูไดเทาเทียมกัน 
สามารถเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น  ประสบการณในอินเทอรเน็ต โดยไมตองพ่ึงพา
สื่อกระแสหลัก เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และสํานักพิมพ   
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    6.  การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเดินทางระหวางประเทศทําไดงายขึ้น การแตงงาน
ขามชาติมีมากขึ้น   การเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศมีสูงขึ้น การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมของคนตางชาติตางภาษาทําไดอยางรวดเร็วผานอินเทอรเน็ต    
     7.  การเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิต เชน การสรางที่พักอาศัย การรับประทานอาหาร 
การแตงกาย  สงผลใหองคกรธุรกิจตองผลิตสินคาตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือหาวิธีการใช
ทรัพยากรใหคุมคาที่สุด และตอบสนองการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบัน  
     8.  การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  เทคโนโลยีชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางคนใน
องคกรรวดเร็วขึ้น ทํางานรวมกันจากระยะไกลไดโดยไมตองเดินทางไปสํานักงาน  หรือเดินทางขาม
ประเทศไปพบกัน ทําใหผูคนทํางานอิสระมากข้ึน   
  การเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีกลาวมาสงผลใหองคกรตาง ๆ  ตองปรับตัวเปนองคกรแหง
การเรียนรู เพ่ือการแขงขัน  เพ่ือความอยูรอดขององคกร เพ่ือดึงดูดคนเกงมารวมงาน เพ่ือรูเทาทัน
การเปล่ียนแปลงองคกรแหงการเรียนรู ประเทศตาง ๆ มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีที่
เปนเอกลักษณของตนเอง องคกรก็เชนเดียวกันยอมมีวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันไปในแตละ
องคกรไดแตการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของโลก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงวิธีการ
ทํางาน การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต การเปล่ียนแปลงทางสังคม เปนตน สงผลใหองคกรตาง  ๆ 
ตองปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยการสรางวัฒนธรรมในองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  
       ออสบอรน (Osborne) ไดทําวิจัยเรื่ององคการแหงการเรียนรูและภาวะผูนําในระบบของ
วิทยาลัย (The Learning Organizations and Leadership for the College System) โดยใชวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ 5 ประการ ดานการ
เรียนรูระดับบุคคล (Individual Learning) และวินัยของผูนํา (Leadership Disciplines) ไดแก 
ความรอบรูสวนตน (Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental Models) การสรางวิสัยทัศน
(Share Vision) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems 
Thinking) เปนองคประกอบท่ีกําหนดความเปนองคการแหงการเรียนรู102 
 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
              ในการพัฒนาโรงเรียนไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใหประสบความสําเร็จนั้น ไดมี
การเสนอแนะแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดระบุวาการพัฒนาองคการไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูจําเปนตองผสานแนวคิดทั้งหมดไวดวยกัน สามารถแบงเปนขั้นตอนตาง  ๆ
ประกอบดวย 

                                                           
 

102Dereen  R. Osborne, The Learning Organization and Leadership for 
the College System,  accessed  October 30, 2011, available  from http://www.lib. 
umi.com/dissertations/fullcit/MQ25874Memorial_University_of_Nowfoundland.Mai36/ 
04.  
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             1.  การสรางบรรยากาศแบบเปดใหสมาชิกในองคการไดมีโอกาสทราบถึงความจําเปน
และประโยชนของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือมุงไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

              2.  ทําการพัฒนาวินัยท้ัง 5 ประการ แกสมาชิกทุกคนในองคการเพ่ือเปนการปรับ
พ้ืนฐานวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติตอตนเองและตอองคการ 

              3.  ทําการพัฒนาองคการเรียนรูในระดับองคการ คือ การสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบงานตางๆใหพรอมตอการเรียนรู 

              4.  ทําการพัฒนาตัวผูนําใหเกิดทักษะตางๆตอการเปนผูนําที่มีความเปนเลิศ 
              5.  กําหนดรูปแบบของการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูทั้งในระดับปจเจกบุคคลและ
สวนรวมในสวนท่ีเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบ 
         6.  กําหนดมาตรการในการถายทอดองคความรูและทักษะเขาสูการปฏิบัติงานตามหนาที่
ที่รับผิดชอบโดยเปนลักษณะของงานที่ทาทายและการสนับสนุน  
     7.  พัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีม โดยดําเนินการอยางเปนระบบ 
 ธีระ รุญเจริญ  ไดเสนอแนวทางในการดําเนินการใหองคการไปสูการเปนองคการแหง  
การเรียนรู ดังตอไปน้ี 
           1.  บุคลากรมีอิสระที่จะพูดคุยในส่ิงที่คิดท่ีไดเรียนรู 
        2.  มีการเรียนรูขอผิดพลาดและนํามาพิจารณาแกไขเพ่ือแสวงหาแนวทางท่ีดีกวา 
          3.  สงเสริมความแตกตางทางความคิด 
        4.  กลาเสี่ยงหารูปแบบใหม ๆ ในการทํางาน เปนการสงเสริมการทํางานอยางสรางสรรค 
          5.  มีการเรียนรู แลกเปลี่ยนความเห็นกันในทุกระดับและอยางตอเนื่อง 
        6.  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสรางทีมงานพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา 
           7.  ใหรางวัลกับทีมท่ีสรางผลงานใหม103 
          ลักษณะที่บงบอกวาการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู มีลักษณะท่ีสําคัญ 9 ประการ ดังนี้  
          1.  มีการลงทุนเพ่ืออนาคตโดยการใหการศึกษา และฝกอบรมครูทุกคนในโรงเรียน 
    2.  สรางสรรคบรรยากาศจัดโอกาส กระตุนใหครูไดปฏิบัติหนาที่โดยเต็มความสามารถ
เพ่ือจักไดกระทําตนเปน 1) ตัวแทน (ทูต) ของโรงเรียน 2) บุคลากรท่ีมีคุณคาของโรงเรียน และ       
3) คนที่มองเห็นคุณคาในตนเอง 
       3.  มีการประสานวิสัยทัศนกับความมุงมั่นของครูเขาดวยกัน และมีเปาหมายท่ีทาทาย
การทํางานของครูรวมกัน 
      4.  เนนการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา และทุมเทใหกับสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลงนั้น 

       5.  มีการบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูเขาดวยกัน และจุดประกายการทํางานของ
ครูใหมุงม่ันไปสูความเปนเลิศ 

           6.  มีการระดมศักยภาพความเปนเลิศของครูทุกคน เพื่อนํามาใชในการเรียนรูทางวิชาชีพ
และการทํางาน 

                                                           
 

103ธีระ รุญเจริญ, สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพมหานคร :      
ขาวฟาง, 2548), 158. 
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          7.  สรางพลัง/เอ้ืออํานาจใหครูมีอิสระในการคิดและลงมือทําท่ีสอดคลองกับสไตล     
การเรียนรูของตน 
        8.  นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกาวหนามาเปนเคร่ืองมือใหครูใชประโยชนในการเรียนรู
และการทํางานไดอยางเต็มที่ 
     9.  ตอบสนองอยางฉับไวและเชิงรุกตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม และ
สงเสริมใหครูกระทําเชนนั้นดวย104 
 ซานดรา เอ็ม. ไกเซอร (Sandra M. Kaiser) ไดศึกษาวิจัยและนําเสนอปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความเปนองคกรแหงการเรียนรู จํานวน 8 ปจจัย ดังนี้ 
 1.  ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีอุทิศตนเพ่ือใหสมาชิกเกิด
การเรียนรูรวมกันประสานวิสัยทัศนของบุคคลมีความคิดสรางสรรคสามารถสอนงานสอนทักษะและ
เปนแบบอยางดานคุณธรรมพรอมเปนผูชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิกใหการปฏิบัติงานสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร 
 2.  วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) หมายถึง วิถีการประพฤติปฏิบัติงาน
ของสมาชิกที่มีคานิยมแหงการแลกเปล่ียนความรูการมีอิสระในการเรียนรูกลาเสี่ยงและทดลอง      
สิ่งใหม ๆ และมีความเปนเอกภาพในองคกรโดยยอมรับและเขาใจเปาหมายขององคกร 
 3.  พันธกิจและยุทธศาสตร (Mission and Strategy) หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิก  
ที่มีการคิดอยางเปนระบบสมาชิกนําวิสัยทัศนสวนตัวมารวมเปนเปาหมายขององคกรและกําหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงแผนงานในแตละหนวยงานสามารถใหหนวยงานจากภายนอก
ตรวจสอบไดสรางองคความรูและมีการเผยแพรขอมูลสนเทศที่เปนพืน้ฐานองคความรูขององคกร 
 4.  การดําเนินงานบริหารจัดการ (Management Practice) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูบริหารที่สนับสนุนการเรียนรูจากความสําเร็จและความผิดพลาด การจูงใจใหมีความรับผิดชอบตอ
การเรียนรูการจัดกิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทรัพยากรและ
งบประมาณเพ่ือการเรียนรู และการปฏิบัติงานของสมาชิก 
 5.  โครงสรางองคกร (Organizational Structure) หมายถึง การแบงงานและความ
รวมมือระหวางหนวยงานการรายงานการกําหนดความสัมพันธของสมาชิกสายงานบังคับบัญชา    
ชวงการบังคับบัญชาการกระจายอํานาจและการตัดสินใจเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และประสิทธิผลของ
องคกร 
 6.  ระบบองคกร (Organizational Systems) หมายถึง การที่องคกรมีระบบขอมูล
สารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรมนุษยและการฝกอบรมเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูของสมาชิก 
 7.  บรรยากาศในการทํางาน (Working Climate) หมายถึง สภาพแวดลอมภายใน
องคกรที่สรางความประทับใจและความรู สึกท่ีดีของสมาชิกมีลักษณะเปนบรรยากาศการเรียนรูดวย

                                                           
 

104สมพงษ  สิงหะพล, บทบาทรวมสมัยของผูบริหารโรงเรียน, พิมพครั้งท่ี 1 (ครุศาสตร 
: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2552), 99. 
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ตนเองและการเรียนรู อยางตอเนื่องและมีการปฏิสัมพันธที่เอ้ือใหสมาชิกมีความกาวหนาและประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 8. การจงใจ (Motivation) หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกที่การกระตุนใหเกิดการ 
อุทิศตนมีความกระตือรือรนมีความผูกพันในการปฏิบัติงานและความเพียรพยายามในการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร105 
 ผลงานวิจัยที่สนับสนุนวาปจจัยระบบการจัดการสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู         
ดังงานวิจัยของ ฮัสเซี่ยน และคณะ (Hussian and others) ไดศึกษาพบวา ความสามารถในการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพสงผลตอการจัดการความรู ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ  เพลแมน และ
คณะ (Peyman and others) ที่ไดศึกษาสํารวจปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวของการเพ่ิมระบบ 
การจัดการขององคความรู ในองคกร ผลการศึกษาพบวา ความรู และการจัดการขององคความรูใน
องคกรเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เปนที่ทราบแนชัดวาเครื่องยนต กลไก และอาคารสถานท่ีไมใชสิ่งสําคัญ 
ทีป่ระกอบในองคกรเทานั้น แตเปนสิ่งที่แนชัดและที่สําคัญกวานั้น คือ องคความรูแนนอนท่ีสุดความรู
และการจัดการกับความรูเปนส่ิงที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ถาความรูนั้นมีการจัดการที่ดี
คําตอบสุดทาย คือ การจัดการความรูที่เปนระบบนั่นเอง106  
        บุญธรรม  โบราณมูล ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีผล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธภายในกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปจจัยที่มีผล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก เปาหมายและขอมูลยอนกลับ โครงสรางการบริหารที่
เหมาะสม การสรางวิสัยทัศและพันธกิจรวม ทีมงานและการบริหารทีมงาน การปฏิบัติดานการบริหาร
จัดการ เทคโนโลยีและระบบงาน ภาวะผูนําทางวิชาการ การจูงใจ บรรยากาศ  และวัฒนธรรม         
การเรียนรูของโรงเรียน ตางก็มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ  4) ปจจัยที่
เปนตัวทํานายการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ การปฏิบัติการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทาง
วิชาการ และ ทีมงานและการบริหารทีมงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.969 มีอํานาจ
การพยากรณรอยละ 93.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01107 

 จินตนา ศักดิ์ภูอราม  ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนใน
กํากับของรัฐในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของ

                                                           
 

105Sandra M. Kaiser, “Mapping the Learning Organization : Exploring a 
Model of Organizational Learning”  (Doctoral : Dissertation, Ph.D., Louisiana State 
University, Louisiana, 2000), 191-212. 
 

106Hussain, Fareed and others. Managing Knowledge Effectively, accessed  
October 10, 2013, available from http://www.tlainc.com/articl66.htm.  
 107บุญธรรม โบราณมูล, “ปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548). บทคัดยอ. 
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รัฐสําหรับประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา ในการบริหารองคการตองมีการกระจายอํานาจ โดยเนน
การมีสวนรวม มีความพรอมในการใหการตรวจสอบ จึงจะสงผลใหองคการมีคุณภาพ108 

การดเนอร และบารบารา (Gardner and Barbara) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนรัฐบาล กรณีศึกษาโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางเพ่ือสํารวจพฤติกรรมดานการ
เปนองคการแหงการเรียนรู โดยศึกษาดานการนําแนวคิดความเปนองคการแหงการเรียนรูไปใชใน
โรงเรียนจะเปนปจจัยสําคัญตอการประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการวิจัยไดแบงกลุม
ประชากรศึกษาเปน 2 กลุม การศึกษางานวิจัยพบวา กลุมหนึ่งมีการรับรูบทบาทชองโรงเรียนในฐานะ
ที่เปนองคการแหงการเรียนรู และอีกกลุมหนึ่งไมมีการรับรู กลุมที่ไมมีการรับรูมีผูนําที่มีลักษณะดู     
ภูมิฐาน เปนที่เคารพแตไมสามารถถายทอดวิสัยทัศนใหบุคคลในองคการเขาใจได ไมใชบุคลากรได
เรียนรูซึ่งกันและกัน แตใชวิธีการใหขอมูล กลุมที่มีการรับรูผูบริหารมีลักษณะเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงผลสะทอนกลับและทบทวนการทํางานเปนทีม109 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาระบบการจัดการ เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอสถานศึกษา
ซึ่งสถานศึกษาจะตองมีการจัดระบบใหสอดคลองกับหลักการของการเรียนรู อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูซึ่งระบบการจัดการนั้นตองมีการจัดระบบงานตาง ๆ ใหมีความ
เหมาะสม คลองตัว และมีบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนมีการประกันคุณภาพภายในองคกรเพ่ือสราง
ความมั่นใจใหกับบุคลากรในองคกร หากสถานศึกษามีระบบการจัดการที่ดีจะสงผลตอการแลกเปล่ียน
เรียนรูของสถานศึกษาและสงเสริมความเปนองคกรแหงการเรียนรูนอกจากนี้ก็จะตองพัฒนาสมาชิก
ขององคการใหเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
 

การบริหารโรงเรียนเชิงระบบ (System Approach) 
 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนสถานศึกษาตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบโดยเริ่ม
จากการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอยางชัดเจนและเหมาะสม
วางแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่องรวมท้ังตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแกไข
และรายงานผลอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาใหผูเรียนทุกคนมีคุณภาพไดก็ตอเมื่อ
ทุกองคประกอบหลักในการบริหารโรงเรียนไดแกหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล 
การบริหารจัดการ การพัฒนาวิชาชีพ การบริหารงบประมาณ และการมีสวนรวมของผูปกครองและ
ชุมชนมีการดําเนินไปอยางเปนระบบมุงสูเปาหมายเดียวกัน110 

                                                           
 

108จินตนา ศักดิ์ภูอราม, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ 
ประเทศไทย”  (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), บทคัดยอ. 
 109Gardner and Barbara L., Learning Organization Practices in Public 
School : A Middle School Case Study,  accessed December 6, 2013.  available from  

http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3115213 

 110กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2545), เอกสาร
อัดสําเนา). 
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 ความหมายของระบบ 
 คําวา “ระบบ” เปนคําที่เก่ียวของกับนามธรรมและรูปธรรมไมอาจอธิบายไดอยางชัดเจน 
สวนระบบที่เปนรูปธรรม หมายถึงสรรพส่ิงที่ประกอบดวยสิ่งที่มีความสัมพันธตองพ่ึงพาอาศัยกัน โดย
มีสวนหน่ึงทําหนาที่เปนศูนยกลางของระบบ เชน ระบบสุริยะจักรวาลมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง 
ระบบรางกายของส่ิงมีชีวิตมีหัวใจเปนศูนยกลาง  สวนระบบในลักษณะท่ีเปนนามธรรม หมายถึง 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบและขั้นตอนเปนวงจรที่ไมตายตัว สามารถแปรสภาพไปตามสิ่งแวดลอม
และปจจัยที่กําหนด เชน ระบบการบริหารหนวยงาน ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายของระบบไว
อยางหลากหลายและสอดคลองกัน ดังนี้ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก กลาววา คําวาระบบในการบริหารงานนั้นอาจหมายถึงองคประกอบ
หรือปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันและมีสวนกระทบตอปจจัยระหวางกันในการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ111  
 แคส และโรเซนเวจ  (Kast and Rosenzweig)  กลาววา ระบบ คือ สิ่งที่ถูกจัดใหเปน
ระบบอยูรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งประกอบดวยสวนยอย (Parts) เปนองคประกอบ 
(Components) ระบบยอย (Subsystems) ตั้งแต 2 สวนขึ้นไป ที่ตองพ่ึงพาอาศัยกัน และมีเสนแบง
เขตที่สามารถระบุไดวาเปนเสนคั่นระหวางระบบกับระบบสภาพแวดลอมที่อยูเหนือขึ้นไป (Supra 
System)112 Robbins กลาววา ระบบ คือ ชุดของสวนตาง ๆ (Parts) ที่มีความสัมพันธและพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันที่ถูกจัดไวอยางสอดคลองมีความเปนหนึ่งเดียวกัน113 
 ลูเนนเบิรก ออนสไตน (Lunenbergand Ornstein) กลาววา ระบบ คือ ชุดของ
องคประกอบตาง ๆ (Parts) ที่มีความสัมพันธกัน ทําหนาที่ในลักษณะเปนหนวย (Unit) เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด114 
 นอกจากนี้ ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ยังกลาววา ระบบ คือ ชุดของ
องคประกอบที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันที่ตองมีปจจัยนําเขา ( Inputs) จากภายนอกระบบ และมี
กระบวนการแปรสภาพปจจัยตาง ๆ เหลานั้น เพ่ือใหไดผลผลิตคืนสูสิ่งแวดลอม115 

                                                           
  111กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองคการ (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนธนะการพิมพ, 

2529), 59. 
 112Fremont E. Kast, and Cyril Rosenzweig, Organization Management : 
System and Contingency Approach  (New York : McGraw-Hill, 1985), 15. 
 113Stephen P. Robbins, and Robin Stuart-Kotze, Management (Ontario : 
Printice-Hall Canada, 1990), 264. 
 114F. C. Lunenburg, and A. C. Ornstein, Educational Administration Concepts 
and Practice  (New York : Thomson Learning, Inc., 2004), 249. 
 115Wayne K. Hoy, and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, 
Research, and Practice, 2nd ed.   (New York : McGraw-Hill, Inc., 2001), 168. 
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 ประชุม  รอดประเสริฐ  กลาววา ระบบ หมายถึง องคประกอบของสรรพส่ิงที่รวมตัวกัน
อยางเปนเอกภาพ โดยแตละองคประกอบตางปฏิบัติหนาที่ของตนอยางประสานสัมพันธกั บ
ภาระหนาที่ขององคประกอบอ่ืน และเปนการปฏิบัติหนาที่อยางมีรูปแบบและมีขั้นตอนเฉพาะ116 
 สรุปไดวาระบบคือชุดขององคประกอบยอย ซึ่งอาจเรียกวา สวน (Part) องคประกอบ
Components or Elements) หรือระบบยอย (Subsystems) ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 
(Interrelate) ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและกัน (Interdependent) และมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน
และมีปจจัยนําเขา (Inputs) จากภายนอกมีกระบวนการแปรสภาพปจจัยเพ่ือใหไดผลผลิตตาม
วัตถุประสงคที่วางไว 
 ประเภทของระบบ 
 รอบบินส (Robbins) กลาวาโดยทั่วไประบบจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1.  ระบบปด (Closed System) เปนแนวคิดพ้ืนฐานจากทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ
ซึ่งเปนระบบท่ีไมคํานึงถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอมระบบปดที่สมบูรณจะเปนระบบท่ีไมมีการรับ
พลังงานจากภายนอกซึ่งมีลักษณะเชิงอุดมคติแนวคิดระบบปดสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษา
องคการไดคอนขางนอยมาก  
 2.  ระบบเปด (Open System) เปนระบบท่ียอมรับหรือคํานึงถึงผลกระทบจากความ 
สัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอม117 
 เพ่ือทําความเขาใจลักษณะของระบบเปดนําเสนอได ดังภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8   ระบบเปด (Basic Open System) 
ที่มา : Stephen P. Robbins, Organization Theory : Structure, Design, and Applications 
(New Jersey : Englewood Cliffs, 1990), 13. 

                                                           
 116ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายการวางแผน : หลักการและทฤษฎี  (กรุงเทพมหานคร : 
เนติกุล, 2545), 66. 
 

117F. P. Robbins, Organization Theory : Structure, Design and Applications, 
2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1987), 13. 
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 สวนประกอบสําคัญของระบบเปด 
 รูปแบบทฤษฎีระบบพ้ืนฐานขององคการประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 5 สวน ดังนี้ 
 1.  ปจจัยนําเขา (Inputs) ซึ่งประกอบดวยคนวัสดุอุปกรณงบประมาณและสารสนเทศ
เพ่ือการผลิตและการบริการ 
 2.  กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ปจจัยนําเขาโดยใชเทคโนโลยี
และการบริหาร 
 3.  ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ผลผลิตหรือบริการ 
           4.  ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการ
ขององคการท่ีเปนตัวกําหนดปจจัยนําเขาในการดําเนินงานครั้งตอไป 
   5.  สิ่งแวดลอม (Environment) ที่อยูลอมรอบองคการซ่ึงประกอบดวยสังคมการเมือง
และแรงกดดันจากระบบเศรษฐกิจ 
 ลักษณะของระบบเปด 
 ระบบเปดประกอบดวยปจจัยนําเขากระบวนการแปรสภาพและผลผลิตแตระบบเปด   
ยังมีลักษณะท่ีนอกเหนือเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการศึกษาองคการดังนี้ 
 1.  การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Environment Awareness) อันเปนลักษณะท่ีสําคัญของ
ระบบเปดที่คํานึงถึงการพ่ึงพาอาศัยกันและกันกับสิ่งแวดลอมซ่ึงจะมีขอบเขตท่ีแบงแยกระหวางระบบ
กับสิ่งแวดลอมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสิ่งแวดลอมจะสงผลกระทบตอระบบ   ในทางกลับกันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดภายในระบบก็จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของระบบนั้น ๆ ดวย 
 2.  ผลยอนกลับ (Feedback) ระบบเปดจะรับเอาขอมูลสารสนเทศจากส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเนื่องซึ่งชวยใหระบบสามารถปรับตัวและดําเนินงานไดตามปกติไมออกนอกลูนอกทางจาก       
แนวปฏิบัติที่กําหนดไวการไดรับขอมูลสารสนเทศจากสิ่งแวดลอมนี้เรียกวาขอมูลยอนกลับอันที่จริง    
ก็คือ ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการแปรสภาพของระบบท่ีจะเปนปจจัยนําเขาของระบบอ่ืนวามีลักษณะ
เปนอยางไรควรมีการปรับปรุงตรงสวนใดของระบบเพ่ือใหผลผลิตที่ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  ระบบเปดเปนวงจรของเหตุการณตาง ๆ (Cyclical Character)  ผลผลิตจากระบบ
ทําใหเกิดวิธีการสําหรับการไดมาซึ่งปจจัยนําเขาใหม ๆ ที่จะเขาสูวงจรของระบบตอไปเชนองคการ
ตองมีรายไดจากลูกคาอยางเพียงพอตอการจายเปนเงินเดือนหรือคาจางตอพนักงานและการจายคืน
แหลงเงินที่กูยืมมาใชในการดําเนินงานหากวงจรน้ีมีลักษณะท่ีมั่นคงก็จะสงผลใหองคการสามรถดํารง
อยูได 
 4.  การโนมเอียงไปสูความเฉื่อย (Negative Entropy) ระบบจะมีความโนมไปสูความ
เฉื่อยหรือเสื่อมสลายไปจะเห็นวาระบบปดที่ไมรับพลังงานหรือปจจัยนําเขาจากสิ่งแวดลอมมักจะ  
เสื่อมสลายไปในทางกลับกันระบบเปดแมวามีแนวโนมที่จะเส่ือมถอยลงแตก็สามารถที่จะรักษาระบบ
ใหดํารงอยูไดไมเสื่อมสลายไปและสามารถเจริญเติบโตทั้งนี้เพราะวาระบบเปดสามารถนําปจจัยนําเขา
สูระบบมากกวาที่จะผลิตออกสูสิ่งแวดลอม 
 5.  สภาพที่มีความมั่นคง (Steady State)  ระบบเปดจะมีปจจัยนําเขาเพ่ือขจัดความ
โนมเอียงไปสูการเสื่อมสลายแมวาระบบจะมีปจจัยใหม ๆ ปอนเขา  และมีผลผลิตอยางตอเนื่องในการ
รักษาสมดุลของระบบระบบเปดมีแนวโนมมั่นคงแนนอนไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง 
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 6.  เคลื่อนสูความเจริญเติบโตและการขยายตัว (Movement Toward Growth and 
Expansion) สภาพความมั่นคงเปนลักษณะที่แสดงใหเห็นระยะเริ่มตนของระบบเปดเมื่อระบบมีความ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น และเผชิญกับแนวโนมการเสื่อมถอยระบบเปดจะปรับเปลี่ยนสูการเจริญเติบโต
และการขยายตัวเพ่ือเปนหลักประกันความอยูรอดระบบขนาดใหญที่มีความซับซอน จะมีการ
ดําเนินงานเพ่ือความอยูรอด ระบบยอยสวนใหญมักจะมีการนําปจจัยนําเขามากกวาความตองการใน
การผลิตผล ก็คือ สภาพความม่ันคงจะใชไดกับระบบท่ีไมสลับซับซอนแตหากระบบมีความ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นจะมีลักษณะการมุงความเจริญเติบโตและขยายกรอบการดําเนินงานอยางเชน
ระบบราชการที่ไมพึงพอใจกับสภาพที่เปนอยูจึงพยายามสรางโอกาสเพ่ือการอยูรอดดวยการสราง
ความเจริญเติบโตและการขยายการดําเนินงาน ประเด็นที่นาสนใจคือมักเปนการเปล่ียนแปลงในเชิง
ปริมาณมากกวาคุณภาพอยางกรณีของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มักจะขยายการดําเนินงานในเร่ือง
ที่คลาย ๆ กัน แตไมคอยมีอะไรท่ีเปนสิ่งใหมหรือเปนนวัตกรรม 
 7. รักษาสภาพสมดุลของการดํารงอยูและกิจกรรมการปรับตัว (Balance of Maintenance 
and Adaptive Activities) ระบบเปดพยายามคนหาจุดสมดุลระหวางสองกิจกรรมที่มีความขัดแยง
กันกลาวคือ กิจกรรมเพ่ือการดํารงอยู (Maintenance Activities) เพ่ือการสรางหลักประกันวาระบบ
ยอยตาง ๆ ยังอยูในสภาวะปกติและระบบใหญยังมีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอมผลของการ
ดําเนินงานเชนน้ี  เพ่ือปองกันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วที่อาจสงผลกระทบตอระบบ
ในทางกลับกันกิจกรรมการปรับตัว (Adaptive Activities) เปนสิ่งจําเปนที่ระบบจะตองมีการปรับตัว
เมื่อเวลาผานไปใหสอดคลองกับปจจัยภายในและภายนอกองคการจะเห็นวากิจกรรมท้ังสองอยาง      
มีลักษณะตรงขามกันแตก็เปนสิ่งจําเปนหากระบบตองการอยูรอดองคการท่ีมีสภาพมั่นคงแนนอน    
แตไมปรับตัวตามสภาพความเปลี่ยนแปลงมักอยูไดไมนานในลักษณะท่ีคลายคลึงกันองคการที่มีการ
ปรับตัวแตไมมีความมั่นคงก็จะไมมีประสิทธิภาพและอยูไดไมนานเชนกัน 
 8.  การมีทางเลือกหลากหลาย (Equifinality) ระบบสามารถบรรลุผลการดําเนินงานได
จากสภาพการณที่แตกตางกันและโดยใชวิธีการหลากหลายกลาวคือองคการสามารถบรรลุเปาหมาย
โดยใชปจจัยนําเขาและกระบวนการท่ีหลากหลายแนวคิดนี้จึงเปนแนวคิดที่เปนประโยชนและ
เสริมแรงในการพิจารณาวิธีการอยางหลากหลายในการแกปญหามากกวาการยึดวิธีการบางวิธีการท่ี
คิดวาเปนวิธีการเดียวที่ดีที่สุด118 
 องคการในฐานะระบบเปด 
 นักวิชาการไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีระบบไวดังนี้ 
 แคส และโรเซนไวท (Kast and Rosenzweig)  กลาววา องคการในฐานะระบบเปด
สามารถพิจารณาในลักษณะที่เปนรูปแบบทั่วไปของระบบเปด  ซึ่ง แคส และโรเซนไวท (Kast and 
Rosenzweig) ไดเสนอลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก และเขาสูสภาพที่มีความ
มั่นคง (Steady State) หรือการมีสภาพความสมดุลอยางตอเนื่องมีการรักษาไวซึ่งสมรรถนะในการ
ดําเนินงาน ระบบจะอยูไมไดหากปราศจากการรับปจจัยนําเขากระบวนการแปรสภาพและการมี

                                                           
 

118F. P. Robbins, Organization Theory : Structure, Design and Applications, 
15-18. 
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ผลผลิตสูสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะเปนวงจรตอเนื่องระบบจะตองไดรับ
ปจจัยนําเขาอยางเพียงพอเพ่ือใหสามารถดําเนินงานตอไปไดและมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอ
ปอนกลับสูสิ่งแวดลอมภายนอก ดังภาพที ่9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  9   องคการในฐานะระบบเปด 
ที่มา :  Adapted from Fremont E. Kast, and James E. Rosenzweig, Organization and 
Management : A Systems and Contingency Approach, 4th ed. (Singapore : 
McGraw-Hill, 1985), 112. 
 
 ลักษณะองคการท่ีเปนระบบเปดจะมีขอบเขตมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
ระบบยอยตางๆทีท่ํางานประสานสัมพันธกันเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  แคส และโรเซนไวน 
(Kast and Rosenzweig) กลาววา  องคการเปนระบบเปดท่ีมีโครงสรางประกอบดวยระบบยอย       
5 ระบบ มีและการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล  ภายใตการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย  
ซึ่งเทคโนโลยีจะเปนตัวกําหนดหรือสงผลกระทบเก่ียวกับประเภทของปจจัยนําเขาลักษณะของ
กระบวนการแปรสภาพและผลผลิตขององคการองคการประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ ดังนี้ 
 1.  ระบบยอยดานคานิยมและเปาหมาย (Goals and Values Subsystem) ประกอบดวย 
วัฒนธรรม (Culture) ปรัชญา (Philosophy) วัตถุประสงค (Over all Goals) เปาหมายกลุม 
(Group Goals) และเปาหมายสวนบุคคล (Individual Goals)  
 2.  ระบบยอยดานเทคนิค (Technical Subsystem) ประกอบดวย ความรู (Knowledge) 
เทคนิควิธีการ (Techniques) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) และอุปกรณตาง ๆ (Equipments)  

        Output                                                               Organization                         Output 

วัสดุ อุปกรณ (Materials)                                                                                - ผลผลติ (Product) 
 งบประมาณ (Money)                                                                                    - บริการ (Service) 
การเปลีย่นสภาพ ขอมูล                                                                                - ความพึงพอใจ  
สารสนเทศ (Information)                                                                                     (Human Satisfaction) 
                                                                                                                        - ความอยูรอด และความ 

                                                                                                                         ความเจริญกาวหนาของ 

                                                                                                                           องคกร  
                                                                                                                          (Organizational Survival  

                                                                                                                                                            and Growth)                        
                                                                                                                                                       -  ประโยชนตอสังคม 
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 3.  ระบบยอยดานจิตสังคม (Psychosocial Subsystem) ประกอบดวย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) ภาวะผูนํา (Leadership) 
พลวัตกลุม (Group Dynamics) และรูปแบบการสื่อสารในองคการ (Communication)  
 4.  ระบบยอยดานโครงสราง (Structural Subsystem) ประกอบดวย ภารกิจ (Tasks) 
กระแสการไหลของงาน (Work Flow) การจัดกลุมงาน (Work Group) การกําหนดหนาที่ (Authority) 
การไหลของขอมูลสารสนเทศ (Information Flow) วิธีการ (Procedures) และระเบียบ (Rules)  
 5.  ระบบยอยดานการบริหาร (Managerial Subsystem) ประกอบดวย การกําหนด
เปาหมาย (Goal Setting) การวางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากร (Assembling Resource) 
การจัดองคการ (Organizing) การดําเนินงาน (Implementing) และการควบคุม (Controlling)119 
 องคประกอบของระบบ 
 โครงสรางของระบบแตละระบบมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
 1.  ปจจัยนําเขา (Input)  
 2.  กระบวนการ (Process)  
 3.  ผลงานหรือผลผลิต (Product)  
 ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง ทรัพยากรและสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่อยูรอบขางระบบ
ที่ถูกปอนเขาไปใหทําหนาท่ีเปนองคประกอบแรกที่จะนําไปสูการดําเนินงานระบบ เชน ในระบบทาง
การศึกษาในโรงเรียนตัวปอน  ไดแก โรงเรียน ครู นักเรียน อุปกรณการเรียนการสอน  และ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและของนักเรียนเอง เปนตน 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการดําเนินงานตาง ๆ ที่ทําใหสิ่งที่ปอนเขาไปเกิด
การเปล่ียนแปลงที่จะนําไปสูผลงานหรือผลผลิตของระบบซ่ึงนับไดวาเปนองคประกอบที่สองของ
ระบบ เชน ในระบบการศึกษากระบวนการ ไดแก วิธีการสอน หรือการบริหารการเรียนการสอนดาน   
ตาง ๆ เปนตน 
 ผลงานหรือผลผลิต (Product) เปนองคประกอบสุดทายหมายถึงผลสัมฤทธิ์ในลักษณะ
ตาง ๆ ทั้งท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เกิดจากการดําเนินงานในระบบกระบวนการในระบบ
ทางการศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในลักษณะตาง ๆ เปนตน 
 กลาวโดยสรุปไดวา องคประกอบท้ัง 3 ของระบบ จะมีการดําเนินงานไปตามลําดับและ
ตางก็มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมเดียวกัน ดวยสวนการควบคุมหรือการตรวจสอบแกไขระบบ  
อาจไมเปนไปตามลําดับก็ได เชน ตัวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผลการตรวจสอบแกไข
จะตองอาศัยขอมูลยอนกลับดวย 
 กระบวนการบริหารงานเชิงระบบ 
 การบริหารงานและการทํางานในโรงเรียนของผูบริหารผูชวยผูบริหารหัวหนา-หมวดวิชา
หัวหนางานและครูอาจารยตามภารกิจท่ีรับไดรับมอบหมายทุกคนตองรวมมือกันดําเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงระบบดังรายละเอียดตอไปนี้ 

                                                           
 

119Kast, Fremont E., and James E. Rosenzweig, Organization and 
Management, 4th ed.  (Singapore : McGraw-Hill International, 1985), 429. 
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 1.  การวิเคราะหปญหาความตองการจําเปน (Needs Assessment : NA) เปนกิจกรรม
ที่สําคัญของกระบวนการบริหารงานเชิงระบบเพราะการวิเคราะหปญหาความตองการ (NA) เปน
กิจกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกของการกําหนดนโยบายและการ
พัฒนางานในโรงเรียน เพราะหากเกิดความผิดพลาดหรือละเลยในเรื่องนี้แลวจะทําใหการแกปญหา
และพัฒนาไมถูกจุดทําใหสูญเสียเวลา สูญเสียกําลังบุคลากร สูญเสียงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และ  
อ่ืน ๆ 
 2.  การวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหาเปนกระบวนการทํางานเชิงระบบท่ีตอเนื่อง
จากการวิเคราะหปญหาความตองการจําเปนเม่ือผูบริหารประกาศนโยบายเปาหมายและมาตรการที่
ไดจากการวิเคราะหปญหาความตองการจําเปนและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว ฝายงานหมวดวิชา   
ตาง ๆ จะนํามาวิเคราะหปญหาความตองการจําเปน และกําหนดทางเลือกในการแกปญหาตอไป   
การวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหาของบุคลากรแตละระดับนั้น  ตองวิเคราะหสาเหตุของปญหา
โดยกําหนดทางเลือกไวอยางหลากหลาย และที่สําคัญคือควรเปนทางเลือกที่มีความสรางสรรคเปน
กลวิธีที่แยบยล เปนวิธีแกปญหาที่ยังไมเคยมีใครคิดหรือเคยทํามากอน หรือเปนการตอยอดความคิด
ของคนอ่ืนใหดีใหใหมใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 3.  การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและการวางแผนแกปญหา เมื่อวิเคราะหทางเลือกใน
การแกปญหาที่หลากหลายแลวบุคลากรท่ีเกี่ยวของรวมกันประเมินทางเลือกแตละทางเลือกเพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญของแตละทางเลือกโดยพิจารณาจากทรัพยากรขอจํากัดและเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 
   3.1  ความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือเปนกลวิธีที่แยบยล 
  3.2  ความสามารถที่จะทําใหสภาพปญหานั้น ๆ หมดไปได 
  3.3  การที่จะทําใหบรรลุตามนโยบายเปาหมายและมาตรการท่ีกําหนด 
  3.4  ความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน 
  3.5 ความเปนไปไดในการปฏิบัติดานตาง ๆ เชน คน เงิน เวลา และวัสดุอุปกรณ 
  3.6 ปญหาอุปสรรคผลลัพธและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
  หลังจากพิจารณาทางเลือกแตละทางเลือกตามเกณฑที่กําหนดแลวบุคลากรที่
เกี่ยวของรวมกันพิจารณาเปรียบเทียบแลวเลือกทางเลือกที่กลุมเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด  นําไปสูการ
วางแผน/โครงการตามระบบแผนงานของโรงเรียนตอไป 
 4.  การดําเนินการตามแผน/โครงการเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการตาม
บทบาทหนาที่ของบุคลากรแตละระดับเชน 
  4.1  ระดับโรงเรียนผูบริหารมีหนาที่กําหนดนโยบายกําหนดเปาหมายมาตรการกรอบ
แผนงาน/โครงการของโรงเรียน กําหนดผูรับผิดชอบงาน/โครงการจะตองคอยกระตุนผลักดันเรงรัด
นิเทศกํากับเฝาระวังติดตามสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรทุกฝาย ทุกหมวดวิชา และทุกอยางเปน
ระบบและอยางตอเนื่อง 
  4.2  ระดับฝายผูชวยผูบริหารก็จะกระตุนผลักดันเรงรัดนิเทศกํากับเฝาระวังติดตาม
สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในฝายที่ตนเองรับผิดชอบอยางเปนระบบและอยางตอเนื่องเชนกัน 
  4.3 ระดับหมวดวิชาหัวหนาหมวดวิชาและหัวหนางานก็ทําหนาที่เชนเดียวกับ
ผูบริหารและผูชวยผูบริหารโรงเรียนในหมวดวิชาและงานของตนเอง 
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 5.  การประเมินผลการประเมินผลเปนขั้นตอนท่ีผูบริหารตลอดจนบุคลากรท่ีเกี่ยวของใน
การบริหารงานเชิงระบบและทํางานเชิงระบบตองคํานึงถึงเพราะการประเมินผลจะเปนตัวชี้วั ด
ความสําเร็จของงานการพัฒนางานการปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองขอขัดของตาง  ๆ อีกท้ังเปน
การกํากับติดตามตรวจสอบในระหวางการดําเนินงานอีกดวย 
 จากความหมายท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาแนวคิดและโครงสรางของระบบมีลักษณะท่ีนา
สังเกต ดังนี้ 
 1.  ระบบตองมีองคประกอบยอย ที่เรียกวา สวน (Parts) องคประกอบ (Components) 
หรือระบบยอย (Subsystems) 
 2. องคประกอบยอย ๆ ของระบบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ( Interrelate) ใน
ลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและกัน (Interdependent) และมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน 
 3.  ระบบตองมีปจจัยนําเขา (Inputs) จากภายนอก และมีกระบวนการแปรสภาพปจจัย
ตาง ๆ เหลานั้น เพ่ือใหไดผลผลิตคืนสูสภาพแวดลอมภายนอกตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 สําหรับในสวนของการพิจารณาเก่ียวกับผลผลิต (Outputs) ขององคการน้ัน   แคส และ
โรเซนไวจ (Kast and Rosenzweig)   กลาววาการพิจารณามิติผลผลิตขององคการจะตองดูใน         
3 ประเด็นหลักเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการดังสมการตอไปน้ี 
 การดําเนินงาน (Performance) = ประสิทธิผล (Effectiveness) = ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และความพึงพอใจของผูมีสวนรวม (Participant Satisfaction)  
 1. ประสิทธิผลเปนการพิจารณาเก่ียวกับการบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ         
ซึ่งจะตองมีการกําหนดระดับของการบรรลุวัตถุประสงคไวในแตละงาน 
 2. ประสิทธิภาพเปนการพิจารณาถึงอัตราสวนของผลผลิตกับปจจัยนําเขาหรือ
ผลประโยชนที่ไดรับ 
 ความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนองคประกอบพ้ืนฐานเกี่ยวกับ    
การดําเนินงานขององคการที่สําคัญ  หากสมาชิกขององคการไดรับความพึงพอใจมาก จะสงผลให  
การทํางานมีประสิทธิภาพ สรางความม่ันคงแกองคการนับเปนการพัฒนาการดําเนินงานอยางยั่งยืน 
และการพัฒนาบุคลากรทั้งรายบุคคลและกลุมอยางสมดุลเปนสวนสําคัญสําหรับองคการโดยรวม 

 สกฤต เศรษฐชัย ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารโรงเรียนเชิงระบบ 
ผลการวิจัยพบวา โดยรวมตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ในปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 มีผล
การดําเนินงานในระดับมากที่สุด ทุกทัศนะ และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน 1) ดานปจจัย 
(Input) 2) ดานกระบวนการ (Process) 3) ดานผลผลิต (Output) และ 4) ดานผลกระทบ (Impact) 
มีผลการดําเนินงานในระดับมากที่สุดทุกทัศนะ ยกเวน ในปการศึกษา 2551 ตามทัศนะของครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ดานผลผลิตมีผลการดําเนินงานในระดับ
มาก120 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel)  กลาววาโรงเรียนในฐานะระบบสังคม   โรงเรียน    
จึงเปนองคการที่เปนทางการ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญท่ีมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบตอกันดังนี้ 
 1.  โครงสราง (Structure)  มีระบบท่ีเปนทางการในลักษณะขององคการแบบราชการท่ี
ไดออกแบบและจัดขึ้นเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 
 2.  บุคคล (Individual) เนนศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความ
ตองการ (Needs) เปาหมายความเชื่อ การรับรู ความเขาใจ ในบทบาทของงานที่รับผิดชอบโดยท่ี
ศักยภาพของบุคคลจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 
 3.  วัฒนธรรม (Culture) คือ ลักษณะของการมีสวนรวมในการทํางานของบุคลากรใน
องคการอันสงผลใหองคการมีเอกลักษณเปนของตนเอง 
 4.  การเมือง (Politics) เปนระบบของความสัมพันธของอํานาจที่ไมเปนทางการ ซึ่งเปน
สิ่งที่เกิดข้ึนเพ่ือการตานทานระบบควบคุมอ่ืน ๆ ภายใตความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ เหลานี้
ยังมีสิ่งที่เปนเงื่อนไขหรือแรงผลักจากเทคโนโลยีหลัก (Technological Core) และสิ่งแวดลอม 
(Environment) ขององคการซ่ึงองคการจะตองดําเนินการแกปญหาตาง ๆ ในการปรับตัวการบรรลุ
เปาหมายการบูรณาการและการดํารงศักยภาพที่มีอยู  เพ่ือการอยูรอดและความเจริญกาวหนาที่
เกิดข้ึนขององคการ121 
 ฮอย และมิสเกล  (Hoy and Miskel) ไดนําเสนอรูปแบบระบบสังคมของโรงเรียนไววา
โรงเรียนเปนระบบสังคมที่มีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย แรงผลักจากสิ่งแวดลอม (Environmental 
Constrains) ทรัพยากรมนุษยและเงินทุน (Human and Capital Resources) ภารกิจ และนโยบาย
ของคณะกรรมการโรงเรียน (Mission and Board Policy) วัสดุและวิธีการ (Materials and 
Methods) และอุปกรณ (Equipment) 
 2.  กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบดวย ระบบโครงสราง
(Structure System) ระบบวัฒนธรรม (Cultural System) ระบบการเมือง (Political System) 
และระบบปจเจกบุคคล (Individual System) 
 3.  ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ความพึงพอในงาน 
(Job Satisfaction) การขาดเรียน (Absenteeism) การออกกลางคัน (Dropout Rate) และคุณภาพ
โดยรวม (Overall Quality) 

                                                           
 120สกฤต  เศรษฐชัย, รายงานการวิจัยและพัฒนาเร่ืองการ พัฒนาการบริหารโรงเรียน
เชิงระบบ, accessed July 15, 2012. available from http://www.kroobannok.com/blog 
29101 
 121W. K. Hoy, and C. G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research, 
and Practice, 6th ed. (New York : McGraw-Hill, 2013), 114. 
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 4.  สิ่งแวดลอม (Environment) คือ สรรพสิ่งที่อยูนอกองคการเน่ืองจากโรงเรียนเปน
ระบบสังคมดังนั้นการกําหนดเขตขององคการอาจทําไดไมชัดเจนซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของนั้นสงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนเปนแหลงปจจัยนําเขาในรูปแบบตาง  ๆ ไดแก
ประวัติศาสตร คานิยม ทรัพยากรตาง ๆ เทคโนโลยี และความตองการของสังคม122 
 นอกจากน้ี Hoy and Miskel ยังไดอธิบายอีกวารูปแบบระบบสังคมน้ันมีกลไกขอมูล
ยอนกลับในสองลักษณะคือขอมูลยอนกลับภายใน (Internal Feedback Loops) และขอมูล
ยอนกลับจากภายนอก (External Feedback Loops) เชนกรณีลักษณะโครงสรางอยางเปนทางการ
ของโรงเรียนและกลุมไมเปนทางการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรแตละคนในโรงเรียนขอมูล
ยอนกลับจะทําใหแตละคนทราบวาโครงสรางและกลุมไมเปนทางการมีผลตอพฤติกรรมของแตละคน
เชนระบบการประเมินผลการดําเนินงานระบบการใหสิ่งตอบแทนและความคาดหวังของกลุมครูตอ
เพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติงานควบคุมนักเรียนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือท่ีมาของขอมูลยอนกลับภายใน
สําหรับขอมูลยอนกลับจากภายนอก เชน วัฒนธรรมชุมชนเปนเงื่อนไขหรือแรงผลักท่ีสงผลตอโรงเรียน
บรรทัดฐานกลุมและเปาหมายขององคการซ่ึงสงผลทางออมตอความตองการของบุคลากรเชนการจัด
โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดสโรงเรียนตองไดรับปจจัยนําเขาจากกลุมตาง ๆ ในชุมชนในการ
กําหนดเปาหมายและผลผลิตของการจัดโปรแกรม 
 รูปแบบระบบสังคมเปนมุมมองแบบพลวัต (Dynamic) ที่มีกลไกขอมูลยอนกลับและ
องคประกอบตาง ๆ  มีเหตุการณทั้งดีไมดีหรือไมสงผลใด ๆ อยางตอเนื่องในโรงเรียนลักษณะที่        
เห็นไดชัดเจนเกี่ยวกับพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบอาจดูจากพฤติกรรมของนักเรียนครู     
และผูบริหารที่สงผลกระทบซึ่งกันและกัน  การวิเคราะหระบบมีจุดเนนในการศึกษาวาองคประกอบ
ทั้งหมด และกิจกรรมตาง ๆ นําไปสูผลผลิตได  อยางไรก็ตามผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นก็เปนสิ่งท่ีไมสามารถ
ทํานายได เนื่องจากมีปจจัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชนระบบราชการกลุมตาง ๆ เปาหมายของแตละ
บุคคลคานิยมการใชอํานาจในการแสดงภาวะผูนํา การตัดสินใจ และการสื่อสาร 
 ลูเนนเบิรก และเอิรนสไตน (Lunenberg and Ornstein) ไดนําเสนอรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเชิงระบบไววาในการวิเคราะหการดําเนินงานขององคการทางการศึกษาและบทบาทของ
ผูบริหารโดยใชกรอบแนวคิดระบบเปด (Open-systems Framework) จะทําใหการวิเคราะหปญหา
ตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วถูกตองและสามารถชี้ใหเห็นถึงความพยายามของผูบริหารในการริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงในระบบ ซ่ึงการบริหารโรงเรียนเชิงระบบน้ีประกอบดวย 
 1.  ปจจัยนําเขา (Inputs) โรงเรียนไดรับการจัดสรรบุคลากรงบประมาณความรูจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก (รัฐบาล, องคกรปกครองสวนทองถิ่น) รวมทั้งกฎหมายระเบียบในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เชน การที่นักเรียนความตองการหลักสูตรท่ีสัมพันธและเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตอครูตองการเงินเดือน การมีสภาพการทํางานที่ดีผลประโยชนอ่ืน  ๆ 
และความมั่นคงในการทํางานคณะกรรมการโรงเรียนคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนคาดหวังการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพรวมท้ังความคาดหวังอ่ืน  ๆ แตละกลุมจะมี

                                                           
 122 W. K. Hoy, and C. G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research, 
and Practice, 115. 
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เปาหมายเปนของตนเองซึ่งอาจเกิดความขัดแยงกันงานของผูบริหารคือการบูรณาการเปาหมาย
เหลานี้โดยการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
 2.  กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process)  องคการจะทําการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยนําเขาจากส่ิงแวดลอมภายนอกเพ่ือใหเปนผลผลิต ระบบจะเพ่ิมมูลคาในการปฏิบัติงานผาน
กระบวนการแปรสภาพ ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงานภายในองคการโดยการบริหารการดําเนินงาน
ในระบบซ่ึงมีองคประกอบในการบริหารการดําเนินงาน  คือ สมรรถนะดานเทคนิคของผูบริหาร
โรงเรียนไดแกทักษะในการติดสินใจและการสื่อสารแผนการดําเนินงานความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเปนตนท้ังนี้กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยผูบริหารจะสงผลตอผลผลิตของโรงเรียน 
 3. ผลผลิต (Outputs) เปนผลที่เกิดจากการดําเนินการแปรสภาพปจจัยนําเขาผาน
กระบวนการแปรสภาพโดยใชกิจกรรมการบริหารเชนการกําหนดโครงสรางองคการการพัฒนา
วัฒนธรรมการตัดสินใจการจูงใจการนําการสื่อสารการบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหลักสูตรการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณเพ่ือทําใหเกิดผลผลิตไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนผลการดําเนินงานของครูอัตราการเจริญงอกงามของนักเรียนและบุคลากรอัตราการออก
กลางคันการเปลี่ยนงานของบุคลากรการขาดเรียนของนักเรียนและขาดงานของบุคลากรความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรกับฝายบริหารและระหวางโรงเรียนกับชุมชนทัศนคติของนักเรียนตอโรงเรียนและ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรภายในโรงเรียน123 
 

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
 “การศึกษา” เปนเคร่ืองมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรู (Learning Society)  สรางคนท่ีมีคุณภาพเพ่ือมุงสูความเปนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษา
ไดปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพบริบท (Context) รอบดาน กระบวนการบริหารจัดการไดมุงสู
ระบบของการพัฒนาใหสนองตอบตอสังคมยุคขอมูลสารสนเทศ   ดังนั้น คําวา “มาตรฐานและ
คุณภาพ” ของการจัดการศึกษาจึงเปนแนวคิดสําคัญของสังคมท่ีไดกลาวขานกันมากมายในปจจุบัน 
โดยเฉพาะชวงเวลาแหงยุคปฏิรูปการเรียนรูภายใตสาระแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 สถานศึกษาเปนองคการระดับฐานลางสุดของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาถูกกําหนด
บทบาทใหเปน “นิติบุคคล”รองรับนโยบายของการบริหารแบบมีสวนรวม และการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา หลายๆฝายคาดหวังและเชื่อมั่นวา สถานศึกษายุคใหม จะเปนองคการหลักสําคัญของ
การสรางความมั่นใจในดาน “คุณภาพและมาตรฐาน” ของการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ความหมายขององคกรสูความเปนเลิศ 
 คอลลินส (Collins) ไดใหความหมายของคําวา องคการแหงความเปนเลิศในความหมาย
ของการท่ีเปนเลิศที่มากกวาระดับดี (Good) ไปสูความดีเลิศ (Excellence) คือ องคการท่ีมีผลการ
ตอบแทนสูงจากการลงทุน หรือเปนองคการที่ประสบความสําเร็จทางดานการเงินติดตอกันเปน
ระยะเวลาท่ียาวนานอยางนอย 15 ป124 

                                                           
 

123F. C. Lunenburg, and A. C. Ornstein, Educational Administration Concepts 
and Practices (New York : Thomson Learning, Inc., 2004), 49. 
 

124James J. Collins, Good to Great (London : Random House, 2001), 135. 
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 คอบ (Cobb) ไดใหความหมายของคําวา ธุรกิจที่มีความเปนเลิศ วาเปนองคการท่ี
ประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางยอดเย่ียมในดานการวางแผนกลยุทธที่ บูรณาการคุณภาพ  
ทั่วทั้งองคการ ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องจนสามารถสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพหรือบริการท่ีมี
คุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกคา125 
 สวน ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน กลาววาองคกรที่จะบรรลุความเปนเลิศไดนั้นผูบริหารตอง
พยายามทําใหพนักงานทุก ๆ ระดับขององคกรมีความรูสึกภาคภูมิใจตอองคกรเพ่ือใหพนักงานเกิด
ความมุงมั่นที่จะสรรคสรางองคกรใหเปนเลิศในทุก ๆ กิจกรรมที่องคกรดําเนินการความรูสึกมุงมั่นสู
ความเปนเลิศควรถูกปลูกฝงใหเปนวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมขององคกรซ่ึงบรรยากาศดังกลาวจะเกิดขึ้น
ไดก็ตอเม่ือผูบริหารองคกรเนนการทํางานในลักษณะการถายโอนอํานาจการตัดสินใจในการทํางาน  
(Empowerment) ใหกับพนักงานทุก ๆ ระดับขององคกรและเนนการทํางานแบบมีสวนรวม  ดังนั้น
การบริหารองคกรใหมีความเปนเลิศจะตองเปนกระบวนการที่ผูบริหารตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาและเปนภารกิจที่ไมมีวันจบส้ิน126 
 นอกจากน้ี วิฑูรย  สิมะโชคดี  กลาววา องคการท่ีเปนเลิศ ยังหมายถึง องคการที่ไดรับ
รางวัลคุณภาพท่ีมีเกณฑเปนที่ยอมรับและเปนสากล อาทิ รางวัลคุณภาพแหงชาติ MBNQA 
(Malcolm Baldrige National Quality Award) ในสหรัฐอเมริกา รางวัลคุณภาพชื่อ SQA 
(Singapore Quality Award) ในประเทศไทย รางวัลคุณภาพชื่อ TQA (Thailand Quality 
Award)127 
 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรท่ีเปนเลิศ องคกรที่เปนเลิศเปนเปาหมายของทุกองคกรท่ัวโลก 
ความหมายขององคกรที่เปนเลิศ หมายถึงองคกรที่มีขีดความสามารถในการแข งขัน และสามารถ    
สงมอบสินคาหรือตอบสนองความตองการของลูกคาและประชาชนไดอยางยั่งยืน   ซึ่ง แฟรงค          
บายเท็นดิจค (Frank Buytendijk) ระบุวาองคกรที่เปนเลิศจะประกอบคุณลักษณะ 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  มีการตั้งเปาหมายที่ยิ่งใหญและมีการดําเนินการเพ่ือมุ งไปสูการบรรลุเปาหมายนั้น
อยางตอเนื่อง 

 2.  มีการรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกองคกร 
 3.  มีการกําหนดกลยุทธและวางแนวทางท่ีทําใหบุคลากรขององคกรรูวาตองทําอยางไร

เพ่ือใหเกิดผลดีตอองคกร 
 4.  สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงไดอยางทันทวงที 

                                                           
 125C. G. Cobb, “From Quality to Business Excellence : A System Approach 
to Management” (Milwaukee, Wl : ASQ Quality Press, 2003) : 4. 
 126ทวีศั กดิ์  สูทกวาทิน ,  กลยุทธ การ เปลี่ ยนแปลงและการพัฒนาองค การ 
(กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, 2549), 86. 
 

127วิฑูรย  สิมะโชคดี, คุณภาพคือการเรียนรู, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2545), 26-28. 
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 5.  มีการจัดองคกรที่มีรูปแบบเรียบงาย และมีการประสานงานระหวางกันตลอดเวลา128 
 ในขณะที่ ลอเรนซ เอ็ม. มิลเลอร (Lawrence M. Miller)  ไดกลาวถึงองคกรที่เปนเลิศ
ไววา มีระบบการทํางาน และทีมงานที่มีประสิทธิภาพเปนสวนเชื่อมโยงที่สําคัญกับแนวคิด การมุงสู
องคกรแหงความเปนเลิศโดยระบบงานที่เปนเลิศนั้น จะมีการมอบหมายงานใหกับบุคคลหรือทีมงาน 
ที่เปนเลิศซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการทํางานที่จะนําไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ ทีมงานท่ีเปนเลิศจะ
รูจักลูกคา หรือผูมีสวนไดเสียของตนเปนอยางดี และมีเทคนิคที่จะใชในการแกปญหาได นอกจากน้ี
ทีมงานที่เปนเลิศจะมีความสัมพันธกับความสามารถในการปกครองตนเอง  ซึ่งก็คือผูบริหารตองให
อิสระในการบริหารงานแกทีมงานดวยการมุงสูทีมงานที่เปนเลิศนี้จะสามารถดําเนินการไดผลในทาง
ปฏิบัติ หลักการ และวิธีปฏิบัติการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ Miller ไดอธิบายคุณลักษณะของ
องคกรแบบดั้งเดิมวาเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงเปนองคกรแหงความเปนเลิศตองเปลี่ยนแปลง
อะไรบาง129 
 เอ็ดเวิรด อี. ลอเลอร (Edward E. Lawler) ไดมีความเห็นที่สอดคลองและเห็นวาการ
สรางองคกรที่มุงสูความเปนเลิศเปนเรื่องที่มีความสําคัญและพ้ืนฐานที่สําคัญในการสรางองคกรสูความ
เปนเลิศ นั่นคือ “ทุนมนุษย” การพัฒนาศักยภาพขององคกร และความสามารถในการแขงขันของ
องคกรตองมุงเนนใหความสําคัญกับบุคลากรขององคกรท้ังในเรื่องการสงมอบขอมูลขาวสารความรู 
อํานาจในการบริหารงานและรางวัลแกบุคลากรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันเพ่ือกาวสูองคกรที่
เปนเลิศไดนั้นตองคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

 1.  ทุนมนุษยองคกรตองใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน
องคกรเพราะทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีความเกงนั้นจะเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ
องคกรได 

 2.  ศักยภาพขององคกรและประสิทธิผลขององคการองคการตองมีศักยภาพที่สามารถนํา
ตนเองไปสูการเปนที่ยอมรับและสามารถยกระดับผลการดําเนินงานของตนเองใหสูงขึ้นการมีศักยภาพ
ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเปนศักยภาพที่สําคัญและสรางขึ้นไดยาก เนื่องจากเม่ือ
องคกรมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมบุคลากรในองคกรก็ตองมีการปรับตัวดวยดังนั้นศักยภาพของ
องคกรจะเกิดขึ้นไมไดหากขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 3.  ความสามารถหลักขององคกรและประสิทธิผลขององคกร  ความสามารถหลักของ
องคกรเปนความเกงขององคกรที่ทําใหองคกรมีความได เปรียบในการแขงขัน  ซึ่งตองเปน
ความสามารถที่ เหนือคูแขง เปนสิ่งที่ เลียนแบบไดยากองคกรตองพยายามรักษาและพัฒนา
ความสามารถใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด 

                                                           
 

128Frank Buytendijk, “Five Key to Building High Performance Organization,” 
Business Performance Management Magazine  28 (February 2006) : 10. 
 

129Lawrence M. Miller, The High-Performance Organization–An Assessment  
of Virtues and  Value,  accessed December 25, 2013, available from http://www. 
ethicaeconomia.org/en/conference/paper 
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 ปจจัยหลักในการสรางองคกรที่เปนเลิศ (Key Success Factors to HPO)   ซึ่ง       
รองศาสตราจารย ดร.พสุ เดชะรินทร ไดกลาวถึงปจจัยในการขับเคลื่อนใหองคการและการกาวไปสู
องคการท่ีเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO) วาประกอบดวย 

   1.  การมียุทธศาสตรที่ดี (Strategy)  
  2.  ความสามารถในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 3.  ขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies) ในองคกรที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
  4.  โครงสรางและกระบวนการทํางานที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร 
  5.  คานิยมวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
 6.  ขอมูลความรูตาง ๆ ที่ใชในการตัดสินใจ 
 7. Performance Management เรื่องของตัวชี้วัดโดยเชื่อมโยงผลงานไปถึงผลตอบแทน
และแรงจูงใจ 
 8.  Leadership การเชื่อมโยงเคร่ืองมือบริหารคุณภาพสูองคกรที่เปนเลิศ รองศาสตราจารย 
ดร.พสุ เดชะรินทร  ไดแสดงถึงการนําเครื่องมือหรือเทคนิคตาง ๆ มาใชในการบริหารจะตองเลือกใช
ใหถูกวิธีและถูกกระบวนการ โดยเร่ิมจาก 1) การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis)     
2) การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction)  3) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและ 
เปาประสงค (Strategy Formula)  4) การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  5) การกําหนด
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย แผนงานโครงการตาง ๆ 6) การวิเคราะหขีดสมรรถนะ (Competencies) 7) การ
นําแผนที่ทางยุทธศาสตรมาพิจารณา  และ 8) การติดตามความกาวหนาของแผนการดําเนินการตาม
เปาประสงคตาง ๆ130

 

 ปเตอร และวอเตอรแมน (Peter and Waterman) ไดสรุปคุณลักษณะ 8 ประการ ของ
องคกรที่เปนเลิศและมีนวัตกรรม ดังนี้ 1) A Bias for Action หมายถึง การมุงเนนปฏิบัติ ลงมือ      
ทําจริงทันทีโดยตรง หรือการรวมมือกัน ซึ่งรวมถึงลูกคา หุนสวนการคา หรือ Supplier ไมใชแคนั่งคิด
หรือมองขามสายงาน 2) Close to the Customer หมายถึง การรับรูความตองการของลูกคาเพ่ือ
นํามาใชในการพัฒนาทั้งดานสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 3) Autonomy and Entrepreneurship 
หมายถึง พนักงานมีความเปนเจาของรวม เพ่ือเปดโอกาสใหไดใชความคิดสรางสรรค หรือนําเอา
นวัตกรรมใหม ๆ มาใชอยางตอเนื่อง 4) Productivity Through People หมายถึง คนเปนทรัพยากร
สําคัญที่สุด ในการเสนอความคิด หรือเพ่ิมผลผลิตใหแกองคกร    5) Hands-on, Value Driven 
หมายถึง การใหความสําคัญตอปรัชญาในการดําเนินการธุรกิจ วิสัยทัศน และการสรางคุณคา ถือเปน
แนวทางหลักในการดําเนินธุรกิจ 6) Stick to the Knitting หมายถึง ทําในส่ิงที่ตัวเองถนัดใหดีที่สุด 
ไมรุกขามอุตสาหกรรมถาไมเชี่ยวชาญ 7) Simple from, Lean Stall หมายถึง การจัดโครงสราง
องคกรที่ไมซับซอน เรียบงาย ไมมีผูบริหารหลายระดับและ  8) Simultaneous Loose-tight 

                                                           
 

130พสุ เดชะรินทร,  “องคการแหงการเรียนรู วัฒนธรรมองคการ,” ผูจัดการรายสัปดาห  
20, ฉบับที่ 10, 64 (2550) : 24. 
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Properties หมายถึง ใชทั้งแนวทางการกระจายอํานาจ Centralize and Decentralize ไป      
พรอมกัน131 
 จากคุณลักษณะ 8 ประการขางตน Peters and Nancy  ไดพัฒนา Model of 
Excellence ซึ่งปรับใหงายตอความเขาใจ ในหนังสือชื่อ “A passion for Excellence” โดยมีปจจัย
แหงความสําเร็จที่สําคัญ 4 ปจจัย คือ 1) People บุคลากรที่เนนการลงมือปฏิบัติ 2) Care of 
Customer การใสใจตอลูกคา 3) Constant Innovation การสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง และ     
4) Leadership การมีภาวะผูนํา 
 คุณภาพและมิติคุณภาพของโรงเรียน 
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง สถานศึกษาที่มีคุณภาพวาจะตองเปนสถานศึกษาที่มี
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในเร่ืองตอไปนี้ 
 1.  มีความเปนผูนํ าระดับมืออาชีพ ผูบริหารตองมีความมั่นคง  มีความมุงหวัง             
ใชยุทธศาสตรการบริหารท่ีสงเสริมการมีสวนรวม และเปนมืออาชีพระดับแนวหนา 
 2.  มีเปาประสงคและวิสัยทัศนรวมกัน มีวัตถุประสงคที่เปนเอกภาพ มีการปฏิบัติ   
อยางคงท่ี สม่ําเสมอ เปนลักษณะขององคกรแหงความรวมมือ 
 3.  มีสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มีบรรยากาศท่ีเปนระเบียบเรียบรอย สิ่งแวดลอมใน
การทํางานดึงดูดใจ  
 4.  มีการเรียนการสอนที่เขมแข็ง กําหนดเวลาเรียนไวสูง เนนความสําเร็จ 
 5.  มีการสอนท่ีมีความมุงหมาย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคชัดเจน 
จัดบทเรียนอยางมีรูปแบบ มีการปฏิบัติที่ปรับตัวยืดหยุน 
 6.  มคีวามคาดหวังโดยรวมสูง มีความทาทายทางปญญา 
 7.  มีการเสริมแรงในเชิงบวก มีระเบียบ กฎเกณฑที่ชัดเจนและเปนธรรม มีขอมูล
ยอนกลับ 
 8.  มีการติดตามความกาวหนา ติดตามการปฏิบัติงานของผู เรียน ประเมินผล           
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 9.  สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนเคารพนับถือตนเอง สงเสริ ม
ความรับผิดชอบตามตําแหนงหนาที่ ควบคุมการปฏิบัติงาน 
              10.  มีความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียน 
              11.  มีการจัดการเรียนที่เปนระบบ ใชสถานศึกษาเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษาแตละแหง132 
 

                                                           
 

131Thomas, Peters and Robert Waterman, In Search of Excellence : 
Lessons from  America’s  Best  Run  Companies (New York : Harper & Row, 1982), 
430. 
 

132สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, “คุณภาพ,” วารสารวิชาการ  2, 1 (มกราคม 2542) : 45-46. 
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 สอดคลองกับที่ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  ที่กลาววา โรงเรียนที่มีคุณภาพจะแสดงออกให
เห็นถึง “มิติแหงคุณภาพ (Quality Dimensions)” ในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี กลาวคือ 
 1.  มีความสามารถในการจัดการศึกษา (Performance) โรงเรียนมีความสามารถที่จะจัด
การศึกษาไดมาตรฐานตามท่ีมุงหวัง และเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 2.  โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ (Features)  เปนลักษณะท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ิมเติมจากการ
จัดการศกึษาปกติ เชน มีบริเวณท่ีสะอาดรมรื่น สื่อการสอนทันสมัย จัดหลักสูตรทองถิ่น 
 3.  บุคลากรเปนที่เชื่อถือไวใจได (Reliability) ทั้งผูบริหารเปนที่เชื่อถือไดวามีการบริหาร
จัดการที่ดี มีภาวะผูนํา ครูทําหนาที่ทําการสอนเปนที่เชื่อถือไวใจไดเปนครูมืออาชีพ 
 4.  โรงเรียนสามารถทําตามท่ีประกาศ หรือตกลงไวกับผู เรียน หรือผูปกครอง               
(Conformance) รวมทั้งทําตามกฎเกณฑ ระเบียบที่เก่ียวของ 
 5.  โรงเรียนใชสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ อาคารสถานท่ีมั่นคงถาวร (Durability) สามารถ
ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนไดเต็มศักยภาพ เหมาะสมกับวัย มีความสะดวกและปลอดภัย 
 6.  สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน (Service 
Ability) เชน เปนที่พักผอนหยอนใจ มีสนามกีฬา และหอประชุม ฯลฯ รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย
แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 7.  โรงเรียน จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน มีสุนทรียภาพ (Aesthetics) 
เชน จัดบรรยากาศรมรื่น การจัดกิจกรรมนันทนาการ เปนตน 
 8.  มีชื่อเสียงเปนที่ประจักษ ผูรับบริการ/หนวยงานยอมรับ ในคุณภาพของโรงเรียน       
(Reputation or Perceived Quality) เปนโรงเรียนท่ีทุกคนยอมรับวาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดตามท่ีคาดหวังไว133 
 มิติแหงคุณภาพดังกลาว โรงเรียน/สถานศึกษาบางแหงอาจทําไดครบทุกมิติขึ้นอยูกับ
สภาพความพรอม สถานการณ และบริบทแวดลอมของโรงเรียน/สถานศึกษาแหงนั้น และบางแหง    
ก็อาจทําไดในบางมิติเชนกัน ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปตามศักยภาพและความพรอมของแตละ
องคการ 
 กระบวนการบริหารโรงเรียนคุณภาพสูความเปนเลิศ 
 โรงเรียนที่มีคุณภาพ (Quality School) จะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือมุงสูความเปนเลิศที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่มีระบบขั้นตอน สามารถวิเคราะห ควบคุม 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบได และประเมินผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจนเปนระบบข้ันตอน สามารถ
นําผลงานมาเปรียบเทียบได ในที่นี้ ผูเขียนขอนําเสนอรูปแบบของการบริหารโรงเรียนคุณภาพมุงสู
ความเปนเลิศ ซึ่งไดปรับประยุกตมาจากรูปแบบของการบริหารรัฐกิจและภาครัฐหรือสวนราชการ 
จากผลการการวิเคราะห ศึกษาวิจัยตามหลักสูตรผูบริหารระดับสูง (นบส .) ซึ่งตัวแบบของ
กระบวนการดังกลาวนาจะนํามาปรับใชไดกับการสรางระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพมุงสูความเปน
เลิศได   ซึ่ง แกรก (Gerg)  ไดใหแนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศไว 3 ประการ คือ การใหคุณคาสู

                                                           
 133สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์,  “มิติคุณภาพของโรงเรียน,” วารสารสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา  15, 2 (ธันวาคม 2540-มกราคม 2541) : 10-12. 
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ลูกคา ซึ่งหมายถึงผูปกครอง นักเรียน ชุมชน และผูเกี่ยวของ การบริหารระบบขององคการ และ     
การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง134  ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะประกอบไปดวยปจจัยหลัก   
9 ประการ  
 ดังแสดงใหเห็นจากภาพที่ 10 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ปจจัย (Enablers)                                        ผลลัพธ (Results) 
 
ภาพที่ 10   กระบวนการบริหารโรงเรียนคุณภาพสูความเปนเลิศ 
 
 จากองคประกอบท้ัง 9 ประการ ตามแผนภูมิ สมโภชน นพคุณ ไดอธิบายสรุปดังนี้  
 1.  การบริหาร-ผูนํา (Management-Leadership) ผูบริหาร/ผูนําเปนองคประกอบ
สําคัญของความเปนผูนําองคการเพ่ือสรางระบบการบริการท่ีดีแกลูกคา (นักเรียน/ชุมชน) และเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ 
 2.  การบริหารคน (Staff Management) เปนระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลใน
โรงเรียน/สถานศึกษา เพ่ือสงผลใหผูปฏิบัติงาน (ครูอาจารย) ไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภ าพ
และปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย 
 3.  นโยบายและกลยุทธการบริหาร (Policies and Strategies) เปนการกําหนดและ
พัฒนาวิสัยทัศน จุดประสงคการดําเนินตามพันธกิจขององคการ (Mission Statement) และนโยบาย
กลยุทธในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

                                                           
 

134Bound Gerg, Beyond Total Quality Management : Toward the Emerging 
Paradigm (New York : McGraw-Hill, 1994), 312. 
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 4.  การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานในโรงเรียน (Resources Management) เปน
การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหบังเกิดประสิทธิภาพและคุมคา ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลา
ประโยชน มีระบบวิธีการจัดการขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน 
 5.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Processes) โรงเรียนมีการจัดทําโครงการท่ีสะทอนถึง
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และมีกระบวนการท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ โครงสรางรูปแบบใหม         
ที่สงผลตอกระบวนการทํางานจะมุงในเรื่องประสิทธิภาพในการบริการแกนักเรียน ผูปกครอง ผูซึ่งมี
ความตองการ (Demand) หลากหลาย 
 6.  ความพึงพอใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน (Staff Satisfaction) เปนผลจาก
องคประกอบท้ัง 5 ประการขางตน กอใหเกิดเปนผลงาน เกิดสัมฤทธิผลตามเปาหมาย 
 7. ความพึงพอใจของลูกคา/ประชาชน (Customer/People Satisfaction) ซึ่งหมายถึง
นักเรียน ผูปกครอง ประชาชน ชุมชน เปนผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการบริการขององคการ
ซึ่งหมายถึง สถานศึกษา 
 8. ผลกระทบตอสังคม/ทองถิ่น (Impact on Society) ผูบริหารตองวิเคราะหจาก
ทองถิ่น/สังคม ไดมององคการ (โรงเรียน) เปนอยางไรท่ีสงผลตอระบบการบริหารจัดการและผลผลิตที่
สงผลตอสังคมนั้น ๆ 
 9. ผลลัพธจากการบริหารจัดการ (Results) เปนผลรวมทั้งหมดขององคประกอบท้ัง     
8ประการ ที่กลาวมาท้ังหมด และเปนไปตามที่คาดหวัง บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยการประเมินและ
ตรวจสอบ135 
 ที่กลาวมาเปนองคประกอบสําคัญของโรงเรียนที่จะดําเนินบทบาทหนาที่ของการเปน
โรงเรียนที่มีคุณภาพกาวสูความเปนเลิศของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งเปนรูปแบบกระบวนการที่
สอดคลองสัมพันธกัน อยางไรก็ตามการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศจํา เปนตองนําผลสําเร็จไป
เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีสูงกวา (Benchmarking)  เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา วิทยานุกรณ ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาสูความเปนเลิศในโรงเรียนเอกชน  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการศึกษาสูความเปน
เลิศในโรงเรียนเอกชนมี 7 ดาน คือ 1) ดานนําองคการ ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  2) ดานการวางแผน  
กลยุทธ โดยการชี้แจงแนวนโยบายใหทุกฝายเขาใจตรงกัน 3) ดานการมุงเนนผูเรียนจัดสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมใหผูเรียนมีบรรยากาศการเรียนรูที่ดี 4) ดานการวัด การวิเคราะห โดยสนับสนุนใหนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน 5) ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน มุงเนนการทํางานเปน
ทีม  6) ดานการจัดการเนนใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม และ 7) ดานผลลัพธ ผูเรียนมีความ
เปนเลิศทางดานวิชาการ136 

                                                           
 

135สมโภชน  นพคุณ, “การบริหารงานสูความเปนเลิศ,” ขาวนักบริหาร (กรกฎาคม- 
กันยายน 2541) : 19 -22. 
 

136สุนิสา วิทยานุกรณ,  “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศในโรงเรียน
เอกชน” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), บทคัดยอ. 
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 โรงเรียนที่มีคุณภาพเชิงบริหารจัดการยอมกอใหเกิดมิติแหงความเปนเลิศในระบบการจัด
การศึกษายุคใหม จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีปจจัยและองคประกอบเสริมที่หลากหลายเขามา
ชวยดําเนินการ เพื่อสงผลตอความสําเร็จขององคการได ตองกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการซ่ึงหมายถึงโรงเรียน ใหเปน
โรงเรียนคุณภาพกาวสูความเปนเลิศไดตอไปในอนาคต 
 

การบริหารครือขายความรวมมือ 
 ในสังคมปจจุบันและอนาคตที่ความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนในประเทศ 
โดยยึดหลักการสรางเครือขายใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม  ประยูร อัครบวร และคณะ 
กลาววาในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับองคการหรือหนวยงานของ
ตน การสนับสนุนใหสังคมทุกภาคสวนและทุกระดับไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และสราง
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอความสําเร็จ เกิดพลังในการพัฒนาการศึกษาที่เขมแข็งอันจะเปนรากฐานที่
มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืนตลอดไป137 สอดคลองกับ บอยสเวน และ     
มิทเชล (Boissevain and Mitchell) ที่วา เครือขายเปนรูปแบบที่มีความสัมพันธทางสังคมที่ไมมี
ขอบเขตเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายมี 3 ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปล่ียน
เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน138

 

 ความหมายของเครือขาย  
 นักวิชาการและผูรูหลายทานทั้งชาวไทยและตางประเทศไดใหคําจํากัดความและ
ความหมายของเครือขาย (Network) ไวมากมาย แตสวนใหญจะมีความคลายคลึงกัน 
 พอล สตารคกี  (Paul Starkey)  ใหความหมายของ “เครือขาย” วา คือ กลุมของคน
หรือองคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่
บุคคลหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขายเปน
การทําใหบุคคลและองคกรที่กระจัดกระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมมือ
กันดวยความสมัครใจ อีกทั้งใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพ่ือนที่ตางก็มีความเปน
อิสระ มากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง139 
 สวน อาดัม เบิรค (Adam Burke)  กลาววา การที่เครือขายดํารงอยูไดก็ดวยเหตุผล
หลายประการ เชน เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพ่ือเปนศูนยรวมของการสนับสนุน เพ่ือใหเกิด
ประโยชนจากการมีประสบการณแตกตางกัน เพ่ือเปนชองทางสําหรับแหลงทุน เครือขายเปนเวทีใน
                                                           
 

137ประยูรอัครบวร และคณะ,  การสรางเครือขายและการมีสวนรวม Network 
Building and Participatory (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 
13. 

 
138Jeremy Boissevain and Mitchell J. Clyde, Network Analysis : Studies in 

Human Interaction (Netherlands: Mouton & Co., 1973), 226. 
 

139Paul Starkey, Networking for Development (IFRTD : The International 
Forum for Rural Transport and Development, 1997), 273. 
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การเจรจาตอรองกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ๆ หนวยงานสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายดวย
เปาหมาย 2 ประการ คือ 1) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน  
และ 2) เพ่ือเปนชองทางสําหรับการใหบริการแกประชาชน140 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ ไดใหความหมายของคําวา เครือขาย หมายถึง การที่ปจเจก
บุคคล  องคกร หนวยงาน หรือสถาบันใด ๆ ไดตกลงท่ีจะประสาน เชื่อมโยงเขาหากันภายใต
วัตถุประสงค หรือขอตกลงอยางใดอยางหน่ึงรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา141 
 กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย ไดใหความหมายของคําวา เครือขายไว ดังนี้ 
 เครือขาย คือ การเชื่อมระบบความประสานสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย เพ่ือให
ตอบสนองความตองการตามวัตถุประสงค 
 เครือขาย คือ กลุมของคนหรือองคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน
หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความ
เปนอิสระ142  
 ปาน กิมป (อางถึงใน รุงโรจน เพชระบูรณิน) ไดใหความหมายของเครือขายวาเปน
ความสัมพันธทางสังคมระหวางกันของบุคคลหรือกลุมบุคคล จนเกิดการปฏิสัมพันธในการแลกเปลี่ยน
สิ่งของหรือขอมูลขาวสารข้ึน  ซึ่งจะมีวงกวางมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธและการ
เชื่อมโยงของบุคคลหรือกลุมคน143 
 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ กลาววา เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือ
กลุมที่มีการประสานงานหรือทํางานรวมกันหรือลงมือทํากิจกรรม มีความสัมพันธระหวางกันใน  
หลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจดานสังคมและอื่น ๆ  โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการใหเปนกลไก

                                                           
 

140Adam Burke, Communications and Development : A Practical Guide 
(London : Social Development Division Department for International Development, 
1999), 76-79. 
 141เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของ
การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา, 2543), 28. 
 142กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย, สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน 
ผูดอยโอกาสคนพิการและผูสูงอายุ, กลยุทธเครือขายการพัฒนาสังคม (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
คอสมิค เอนเตอรไพรส จํากัด, 2546), 73. 
 143รุงโรจน เพชระบูรณิน, “เครือขายภาคประชาสังคมในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 16. 
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ขับเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกันกิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน  และเห็นความ
ตระหนักรวมกันในเปาหมายและแผนงานที่จะทํา144 
 เสถียร จิรรังสิมันต กลาววา เครือขาย หมายถึง การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายาม
และการดําเนินงานของฝายตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรมเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
อยางใดอยางหนึ่งรวมกัน โดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสีย
เอกลักษณและปรัชญาของตนเองการเชื่อมโยงน้ีอาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจ
ตามความจําเปนหรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของความสัมพันธกันอยาง
ชัดเจน145 
 สนธยา พลศรี ไดใหความหมายของเครือขายวา หมายถึง ความสัมพันธที่เชื่อมโยง
ระหวางสมาชิกซึ่งอาจจะเปนบุคคลตอบุคคลบุคคลตอกลุมกลุมตอกลุมเครือขายตอเครือขาย
กลายเปนเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญในการเชื่อมโยงเปนเครือขายไมไดเปนเพียงการรวมตัว
กัน โดยทั่วไปแตมีเปาหมายในการทํากิจกรรมรวมกันท้ังที่เปนครั้งคราวหรืออาจเปนกิจกรรมที่
ตอเนื่องจึงเปนการเชื่อมโยงคนท่ีมีความสนใจรวมกันพบปะสังสรรคและพัฒนาไปสูการลงมือรวมกัน
ทํากิจกรรมตางๆดวยเปาหมายและจุดประสงคเดียวกัน ดังนั้น เครือขายจึงไมใชเปนเพียงการรวบรวม
รายละเอียดบุคคลที่เปนสมาชิกเทานั้น แตมีการจัดระบบใหสมาชิกสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกัน  
เพ่ือบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพองตองกันสิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน คือ วัตถุประสงคหรือ
ผลประโยชนที่ตองการบรรลุผลรวมกันการสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน146 
 สรุปไดวา เครือขาย คือ กลุมของคน หรือองคกร ที่มารวมกันดวยความสมัครใจ เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดรูปหรือระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคกร
ยังคงมีอิสระ และความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายเปนไปดวยความสมัครใจและมีความเปนตัว
ของตัวเอง 
 หลักการบริหารจัดการเครือขาย 
 สถาบันพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดหลักการสําหรับการ
ดําเนินการบริหารจัดการเครือขายไว 8 ประการ คือ 
 1.  หลักเอกภาพมุงใหเกิดเอกภาพในเชิงนโยบายซ่ึงตองการใหมีการพัฒนาครูคณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและท่ัวถึงทุกกลุม  ทุกคน แตใหมีวิธีการดําเนินการอยาง
หลากหลาย 

                                                           
 

144สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ, รายงานการศึกษาเรื่องโครงการศึกษา
รูปแบบการเสริมสรางเครือขายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด
เทพเพ็ญวานิสย, 2547), 1-12. 
 

145เสถียร จิรรังสิมันต, บทความความรูเก่ียวกับองคกรเครือขาย, สํานักสงเสริมและ
ประสานการมีสวนรวมองคกรเครือขาย  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2549), 8. 
 

146สนธยา  พลศรี, เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน  (กรุงเทพมหานคร : โอเอส 
พริ้นติ้งเฮาส, 2550), 207. 
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 2.  หลักการมีสวนรวมมุงใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในสวนที่ดูแลรับผิดชอบงาน
การศึกษาโดยตรงทุกระดับทุกประเภท รวมท้ังหนวยงานที่มิไดรับผิดชอบงานการศึกษาโดยตรงไดมี
สวนดําเนินการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  หลักองคคณะบุคคลมุงใหมีการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใต
การดําเนินงานในรูปองคคณะบุคคลหรือรูปคณะกรรมการเพ่ือรวมกันดาเนินการตัดสินใจและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความรอบครอบและเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมเปาหมาย 
 4.  หลักการรับผิดชอบรวมกันมุงใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีพันธสัญญารวมกันในการ
บริหารจัดการเครือขายการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีการทางานรวมกันใน
ลักษณะพันธมิตรที่รวมกันคิดรวมกันทํางานและรวมกันพัฒนาในทุก ๆ กระบวนการข้ันตอนของการ
ปฏิบัติ 
 5.  หลักการสรางความกาวหนามุงสนับสนุนใหหนวยงานเครือขายหรือบุคคลเครือขาย  
มีการศึกษาวิเคราะหวิจัยและแสวงหาแนวทางการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมในการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของกลุมเปาหมาย
รวมทั้งความกาวหนาในหลักการพัฒนาฝกอบรมทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 
 6.  หลักความเรียบงายมุงใหหนวยงานเครือขายหรือบุคคลเครือขายใชวิธีการพัฒนา
ฝกอบรมท่ีเรียบงายทั้งเนื้อหากิจกรรมสื่อนวัตกรรมการสรางความเขาใจการประเมินผล  รวมทั้ง
สถานท่ีเวลาที่สะดวกสาหรับผูใหและผูรับการพัฒนาพรอมทั้งสามารถนําสาระความรูไปสูการ
ประยุกตใชโดยไมยุงยากในการปฏิบัติงานจัดการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหแกเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
 7.  หลักการพัฒนามุงสนับสนุนใหหนวยงานเครือขายหรือบุคคลเครือขายศึกษาคนควา
วิเคราะหวิจัยและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเนื้อหากิจกรรมส่ือนวัตกรรมและการประเมินผลใน
การพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของ
สถานศึกษาใหสงผลเพ่ิมข้ึนตอการพัฒนาสมรรถนะของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 8.  หลักการความตอเนื่องมุงสนับสนุนใหหนวยงานเครือขายหรือบุคคลเครือขาย
ดําเนินการหรือสงเสริมใหมีการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง147 
 สรุปไดวาหลักการบริหารเครือขายเปนระบบความสัมพันธของบุคคลกลุมบุคคลเพ่ือการ
ดําเนินการกิจกรรมของหนวยงานรวมกัน 
 รูปแบบของเครือขาย 
 ประเภทและรูปแบบของเครือขายมีความแตกตางกันไปตามนิยามและกิจกรรมท่ีแตละ
กลุมหรือผูที่ใชกิจกรรมเครือขายกําหนดขึ้น  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจัด
ประชุมสัมมนาเร่ืองการจัดการเครือขายผูเขารวมประชุมไดเสนอรูปแบบของเครือขายที่หลากหลาย
สรุปไดดังนี้ 

                                                           
 

147สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา,  ยุทธศาสตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ป 2549-2551 (กรุงเทพมหานคร : สํานักปลัดกระทรวง, กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2548), 16. 
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 1. รูปแบบท่ีเกิดจากการมีสวนเกี่ยวของกัน  เชน เครือขายสถานศึกษา เครือขาย
สถานศึกษากับชุมชน เครือขายสถานศึกษากับองคกรเอกชน เครือขายครู และเครือขายผูปกครอง 
ฯลฯ  ซึ่งมีทั้งรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการรูปแบบทั้งที่ เปนทางการ  เชน การต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือกําหนดระบบและแนวทางปฏิบัติรูปแบบท่ีไมเปนทางการ เชน รวมตัวกันเองตาม
ความสนใจซึ่งสวนใหญจะมีความย่ังยืนมากกวา เนื่องจากเปนความสนใจที่แทจริง 

 2.  แบงรูปแบบเครือขายตามสถานที่ออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
  2.1  เครือขายภายในสถานศึกษา 

  2.2  เครือขายนอกสถานศึกษา148 
 อรรณพ พงษวาท  ไดเสนอแนะรูปแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไว 6 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1  เครือขายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐรวมตัวกันเอง 
 รูปแบบที่ 2  เครือขายของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งหรือหลาย  ๆ
แหงกับภาคสวนอ่ืนที่ระบุไวในวรรคแรกของ มาตรา 38 อันไดแก บุคคลครอบครัวองคกรชุมชน
องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 รูปแบบที่ 3  เครือขายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เชนองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบอื่นๆที่อาจจะเกิดมีข้ึนในอนาคต 
 รูปแบบที่ 4  เครือขายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
เอกชน 
 รูปแบบที่ 5  เครือขายสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐกับของเอกชนและภาคอื่นที่ระบุไว
ในรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 
 รูปแบบที่ 6  เครือขายที่อาจเกิดจากการริเริ่มระหวางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังของรัฐ
และของเอกชนหรือระหวางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเหลานั้นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาค
สวน ๆ อ่ืน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยไมมีการชี้นํากํากับหรือครอบงําบงการโดยหนวยงานหรือองคกร
ทางการศึกษาระดับบนในเบื้องตน 
 นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบของเครือขายไววารูปแบบของเครือขาย
โรงเรียนควรตั้งอยูบนหลักการความสมัครใจความเสมอภาคการพ่ึงพิงกันความสัมพันธแนวราบ/นอน
และตองลดความเปนราชการลง (Less Bureaucratic Model) บนพื้นฐานของการไมรวมศูนยซึ่งเปน
อุปสรรคในการกอตัวและการดํารงอยูตลอดจนการดําเนินงานของเครือขาย149 

                                                           
  

148สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545), 10. 
 

149อรรณพ พงษวาท,  การบริหารเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร :  เยลโล   
การพิมพ, 2544), 196. 
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 สวน ศิริพร ตันติยมาศ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผลของสังกัดกรุงเทพมหานครพบวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนทั้ง      
8 องคประกอบ ไดแก กิจกรรมท่ีทํารวมกัน การใชเทคโนโลยี ทักษะดานภาวะผูนํา ผูนําเปดโอกาสให
สมาชิกมีสวนรวม การติดตอสื่อสารการ มีสวนรวมของสมาชิกองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมี
สวนรวมและบรรยากาศ การมีสวนรวมเปนองคประกอบมีความเหมาะสมถูกตองเปนไปได  และ
สามารถนําไปใชประโยชนเชนกัน และเม่ือพิจารณาองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 องคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 1 องคการของเครือขาย150    
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา ผลวัฒนะ ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของการบริหารแบบ   
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ปจจัยท่ีเปนองคประกอบของส่ิงแวดลอมภายใน
สถานศึกษามีองคประกอบสําคัญ คือ บทบาทของผูบริหารและกระบวนการบริหารดานบทบาทของ
ผูบริหารน้ัน ผูบริหารมีการวางแผนและกําหนดนโยบายรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ปรึกษาหารือกันทุกขั้นตอน มีการจัดการองคการโดยการจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงานตาม
โครงสรางการบริหารงาน กําหนดใหดานการนําผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการสูงจะไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนสวนชุมชนจะเปนผูนําทาง151 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีความเห็นวาการเชื่อมโยงเขาหากันเปนเครือขายไมใชเพียง
การรวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจรวมกันในระดับเพียงแตการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือรวมสังสรรคดวยกันเทานั้น หากจะตองพัฒนาไปสูระดับการลงมือทํากิจกรรมรวมกันดวย
เปาหมายที่มีรวมกันดวย152 
 สรุปไดวา ประเภทและรูปแบบของเครือขายใชประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ        
ที่เกิดข้ึน เปนปจจัยหลักในการรวมกลุม เชื่อมโยงเขาหากันเปนเครือขาย เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
ดวยเปาหมายเดียวกัน 
 องคประกอบเครือขายในการบริหารการศึกษา 

 องคประกอบเครือขายสถานศึกษาเปนลักษณะของความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน
ผลประโยชนไมขัดแยงหากแตสนับสนุนมีนักการศึกษานักวิชาการไดจําแนกองคประกอบของ
เครือขายการบริหารจัดการศึกษาไวหลายประเด็นดังนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
กําหนดใหผูปกครอง ชุมชน เอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี ้
  1.  สถานศึกษา 

                                                           
 

150ศิริพร  ตันติยมาศ , “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ. 
 

151ลัดดา  ผลวัฒนะ, “การพัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547), บทคัดยอ. 

  152เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์,  การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของ
การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 2545), 33 
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 2.  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 3.  การเรียนการสอน 
 4.  หลักสูตร153 
 กาญจนา แกวเทพ กลาววา ในการทํางานรวมกันแบบ Partnership มีองคประกอบยอย 
3 ลักษณะ ดังนี้ คือ 
 1. I nterdependence เปนลักษณะท่ีตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกันรับผิดชอบรวมกัน เพราะ 
ฉะนั้นถาผลงานพัฒนาออกมาไมดีก็ตองรับผิดชอบรวมกันทั้งสองฝาย 
 2.  Balance เปนความสัมพันธที่เทาเทียมกันเสมอภาคกัน 
 3.  Partner เปนลักษณะของความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกันผลประโยชนไม
ขัดแยงหากแตสนับสนุนซึ่งกันและกัน154 
 ธนา ประมุขกูล  กลาวถึง องคประกอบของเครือขายวา ประกอบดวย 4 องคประกอบ 
ดังนี้ 
 1.  สมาชิก หากสมาชิกมีจํานวนมากตองมีคณะกรรมการ เพ่ือทําหนาที่ประสานงาน 
สมาชิกแบงเปน 2 กลุม คือ  สมาชิกแกนหลักเกี่ยวของโดยตรงกับผลงานตามเป าหมาย เครือขาย 
และสมาชิกเสริมเปนฝายสนับสนุน 
 2.  กรรมการ/ผูประสานงาน เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีดี สามารถนําพาเครือขาเคลื่อนไป
ดวยพลังรวมของสมาชิก 
 3.  เปาหมาย หรือวัตถุประสงค ถือเปนจุดรวมสําคัญของการเปนเครือขาย ถาเปาหมาย
ตองชัดเจน มีความเปนไปได จึงมีความสําคัญตอการเขารวมและคงอยูของสมาชิก 
 4.  กิจกรรม  การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดวยการรวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมดําเนินการ และรวมทรัพยากรดวยกันเอง155  
 การปฏิสัมพันธดังกลาวจะเปนลักษณะความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางกัน 
(Reciprocal Exchange)  มิใชปฏิสัมพันธฝายเดียว (Unilateral Exchange)  ยิ่งสมาชิกมีการ
ปฏิสัมพันธกันมากเทาใดก็ยิ่งเกิดความผูกพันภายในระหวางกันมากขึ้นเทานั้น  ชวยใหเกิดการ
เชื่อมโยงในระดับที่แนนแฟนมากยิ่งขึ้น ในการดําเนินการของเครือขายสถานศึกษา ควรตองพิจารณา
องคประกอบท่ีมีสวนสัมพันธเกี่ยวของตาง ๆ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค หรือเปาหมายถือเปนจุดเริ่มตนของการรวมตัวกันของบุคลากรใน
เครือขายสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศนที่เปนเปาหมายในอนาคตรวมกันสามารถนาไปสูการปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการหรือการแกปญหาได 

                                                           
 

153กระทรว ง ศึกษาธิ ก า ร ,  แนวทางการ ดํ า เนิ น งานปฏิ รู ปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 12. 
 

154กาญจนา แกวเทพ, การทํางานพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนโดยถือมนุษยเปนศูนยกลาง
(กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2538), 129. 
 

155ธนา  ประมุขกูล, บทความปริทัศน (ขอนแกน : ศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 6, 2547), 
3. 
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 2.  สมาชิกสถานศึกษาในแตละเครือขายถือเปนองคประกอบที่สําคัญของเครือขาย และ
มีความสําคัญเทาเทียมกันมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการในสถานศึกษาของตนบุคลากร
สมัครใจเขารวมกิจกรรมภายใตเปาหมายในการพัฒนาการศึกษารวมกันเพ่ือใหการดํา เนินงานของ
เครือขายเปนไปอยางเปนระบบ 
 3.  ผูประสานงานและกรรมการเปนคณะบุคคลที่คัดเลือกจากสมาชิกเครือขายมี      
การผลัดเปล่ียนทําหนาที่ดําเนินงานของเครือขายขับเคลื่อนไปดวยการรวมพลังของสมาชิกโดยที่
กรรมการรวมเปนคณะกรรมการการบริหารเครือขาย 
 4.  การจัดกิจกรรมของเครือขายสถานศึกษาตองเปนที่นาสนใจและเปนประโยชนตอ
สมาชิกในเครือขายอาจเปนกิจกรรมที่สมาชิกมีความสนใจอยางเปนธรรมชาติ กิจกรรมจากการมี      
สวนรวมตัดสินใจรวมดาเนินการและรวมทรัพยากรของสมาชิกดวยกันเองเกิดความรวมมือกันภายใน
เครือขายถือเปนการสรางความเขมแข็งแกเครือขาย156 
 เมตต เมตตการุณจิต  กลาววาเงื่อนไขของการมีสวนรวมในการบริหารข้ึนอยูกับผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานซึ่งทั้งสองฝายจะตองมีความปรารถนารวมกันท่ีจะใหเกิดการมีสวนรวมและการมี   
สวนรวมมีอยู 2 ประเภท คือ การมีสวนรวมโดยตรง กับการมีสวนรวมโดยออมการมีสวนรวมโดยตรง
มีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. โครงสรางหมายถึงในองคกรมีการแบงภาระหนาท่ีภายในมีการกําหนดตําแหนง
ตามลําดับขั้น 
 2.  วัตถุประสงคการจัดตั้งองคกรขึ้นมาจะตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 
 3.  บทบาทหนาที่หมายถึงภาระหนาที่อํานาจแบบอยางหรืองานท่ีกําหนดไวอยางเปน
แบบแผนเพื่อเปนกรอบใหสมาชิกใหเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
 4.  วาระการดํารงตําแหนงสมาชิกที่ไดรับแตงตั้งจะตองมีการกําหนดวาระหรือระยะเวลา
ที่ดํารงตําแหนง 
 5.  ทรัพยากรเพ่ือการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเครือขายสถานศึกษาตองมี
ทรัพยากรตางๆไดแกงบประมาณความต้ังใจการเสียสละรวมทั้งขอมูลขาวสาร/ประสบการณวัสดุ
ครุภัณฑเทคโนโลยีที่สามารถใชรวมกันในเครือขายถือเปนการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมคุณคาใหกับ
เครือขาย157

 

 จอหน เวอรเนอร (อางถึงใน สุวิมล โพธิ์กลิ่น) กลาววา องคประกอบของเครือขาย
ประกอบดวย 
 1.  การเรียนรู (Learning) ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปนและความตองการของ
ตนเองและผูอ่ืน 

                                                           
 

156เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์,  การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของ
การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพลส, 2545), 37. 
 

157เมตต  เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมประชาชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและราชการ (กรุงเทพมหานคร : บุคพอยท, 2547), 27. 
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 2.  การลงทุน (Investing) ไดแก การลงทุนดานเวลาและพลังงานในการติดตอและเชื่อม
ประสานกับบุคคลตาง ๆ 
 3.  การดูแล (Nurturing) ไดแก การดูแลสัมพันธภาพระหวางสมาชิกของเครือขายอยาง
ใกลชิดทั้งในเร่ืองของการทางานและสัมพันธภาพสวนตัว 
 4.  การรักษา (Keeping) ไดแก การรักษาทิศทางในการบรรลุเปาหมายโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความตองการของสมาชิกและการเปดใจรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน158

 

 พระมหาสุทิตย อาภากโร กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของเครือขายไว 4 ประการ คือ 
 1.  การมีกิจกรรมรวมของสมาชิก 

 2.  การสื่อสารเพื่อสรางความรูความหมายและโลกทัศนรวมกัน 
 3.  ความเทาเทียมของฝายตาง ๆ ไดแก บุคคลและกลุมบุคคลท่ีเขามารวมเปนเครือขาย 
 4.  การใหผลประโยชนตางตอบแทน ไดแก การแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น จากการ
ทํางานรวมกัน ซึ่งหมายถึงความรวมมือและเอ้ืออาทรตอกัน159  
 นอกจากน้ีการพิจารณาองคประกอบของเครือขายในดานของการมีสวนรวม จากแนวคิด
ของ เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์ ดังนี้ 
 1.  การรับรูมุมมองรวมกัน (Common Perception) สมาชิกที่เขามาอยูในเครือขาย
ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขายมีความเขาใจในปญหา
และมีสํานึกในการแกไขปญหารวมกันมีประสบการณในปญหารวมกันมีความตองการความชวยเหลือ
ในลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันเพ่ือแกปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น  การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขายท่ี  
ทําใหเครือขายมีความตอเน่ือง เพราะหากสมาชิกไมมีความเขาใจในการเขารวมเปนเครือขายจะทําให
การประสานงานและการขอความรวมมือในการดําเนินการเปนไปอยางยากลําบากเพราะตางคน   
ตางมองโลกคนละกรอบเหมือนใสแวนตากันคนละสี ยอมมองปญหาหรือความตองการที่เกิดขึ้นไป   
คนละทิศคนละทางแตมิไดหมายความวาสมาชิกของเครือขายไมสามารถจะมีความคิดเห็นแตกตางกัน
เพราะมุมมองที่แตกตางยอมมีประโยชนชวยใหเกิดการสรางสรรคในการทํางานแตความคิดที่แตกตาง
นี้สมาชิกเครือขายยอมรับกัน 
 2.  การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) วิสัยทัศนรวมเปนการมองเห็นภาพของ
จุดมุงหมายในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมการรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมี
เปาหมายที่จะไปดวยกันจะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลังเกิดเอกภาพและชวยบรรเทาความ
ขัดแยงอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกตางลงไปไดในทางตรงขามเมื่อใดท่ีวิสัยทัศนหรือเปาหมาย
สวนตัวขัดแยงกับวิสัยทัศนหรือเปาหมายของเครือขายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะเร่ิม

                                                           
 

158สุวิมล โพธิ์กลิ่น, “การพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549), 97.  
 

159พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย : ธรรมชาติความรูและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร : 
โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข, 2547), 48. 
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แตกตางกัน สมาชิกเครือขายควรมีวิสัยทัศนยอยสวนตัวที่สอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศนของ
เครือขายหรือสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือขาย
เกิดจากท่ีสมาชิกแตละคนท่ีมีความตองการของตนเองแตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุ 
ผลสําเร็จไดหากสมาชิกตางคนตางอยูความจํากัดนี้ทําใหเกิดการรวมตัวกับบนฐานของผลประโยชน
รวมที่มากเพียงพอจะดึงดูดใจใหรวมเปนเครือขาย ดังนั้น การรวมเปนเครือขายจึงตองตั้งอยูบนฐาน
ของผลประโยชนที่มีรวมกัน ซึ่งผลประโยชนนี้ครอบคลุมท้ังผลประโยชนที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 
เชน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความกาวหนา ความสุข และความพึงพอใจ ฯลฯ 
กลาวคือ การท่ีจะดึงใครเขามามีสวนรวมในขบวนการเครือขายจําเปนที่จะตองคํานึงถึงผลประโยชน 
ที่ควรจะไดรับอาจมากนอยแตกตางกันแตทุกคนไดรับผลประโยชน เมื่อใดสมาชิกเสียประโยชน
มากกวาไดเขาก็จะเร่ิมถอยตัวเองออกจากเครือขายไปประเด็นสําคัญ คือ ผลประโยชนที่เขาจะไดรับ
ตองเพียงพอสําหรับเขา  ในการท่ีจูงใจใหเขามามีสวนรวมในทางปฏิบัติจริง โดยไมไดมีสวนรวมแบบ
ประดับที่มีเพียงตําแหนงหรือรายชื่อในเครือขาย 
 4. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (All Stakeholders Participation) 
การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขายนับเปนกระบวนการที่สําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขายเพราะกระบวนการมีสวนรวมทุกฝายในเครือขาย (All Stakeholders in Network) ยอม
เปนเงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการรวมรับรูรวมคิดรวมตัดสินใจและรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง ดังนั้น
สถานะของสมาชิกในเครือขายจึงควรเปนไปในลักษณะของความเทาเทียมกัน  (Equal Status) ใน
ฐานะของ “หุนสวน (Partner)” ของเครือขายซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ  (Horizontal 
Relationship) ที่เทาเทียมกันแทนความสัมพันธในแนวด่ิง (Vertical Relationship) หมายความวา
หากการรวมตัวเปนเครือขายเกิดขึ้นระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐก็ตองวางสถานะของ
ตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขายมิใชการวางตัวเปนเจานายเหนือประชาชน
อยางไรก็ตามแมจะยากในทางปฏิบัติในหลาย ๆ กรณีเพราะตองอาศัยการเปล่ียนแปลงกรอบความคิด
ของสมาชิกในเครือขายและการสรางบริบทแวดลอมอ่ืน  ๆ เขามาประกอบดวยแตก็ยังเปนสิ่งที่
จําเปนตองกระทําหากตองการสรางเครือขายที่เขมแข็ง 
 5.  การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) องคประกอบที่จะ
ทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง ก็คือ การที่สมาชิกของเครือขายตางก็ตองเสริมสรางซึ่งกัน  
และกัน โดยที่จุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยเสริมจุดออนของอีกฝายหน่ึงซึ่งจะทําใหผลประโยชนที่
เกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนเครือขายมากกวาการไมสรางเครือขาย เชน นักวิชาการที่เขาใจสภาพ
ทองถิ่นเขาไปทําการวินิจฉัยรวมกับประชาชนในทองถิ่นก็จะชวยใหเกิดการสะสมองคความรูของ
ทองถิ่นอยางเปนระบบ อันเปนประโยชนตอชุมชน ในขณะที่ประชาชนในทองถิ่นใหขอมูลและความ
รวมมือในการศึกษาวิจัย หรือการท่ีมูลนิธิขององคกรธุรกิจชวยสนับสนุนดานเงินแกองคกรประชาชน
ขณะเดียวกันความสําเร็จขององคกรประชาชนก็สรางชื่อเสียงแกองคกรธุรกิจนั้นดวย 
 6. การพ่ึงพิงอิงรวมกัน (Interdependence) เนื่องจากธรรมชาติความจํากัดของสมาชิก
ในเครือขายทั้งดานทรัพยากร ความรูเงินทุน และกําลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือขายจึงไมสามารถ
ดํารงอยูไดอยางสมบูรณดวยตัวเองการจะทําใหเปาหมายรวมสําเร็จไดนั้น สมาชิกจําเปนตองพ่ึงพา   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 102 

ซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในเครือขายเพ่ือใหเกิดการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน  การจะทําใหสมาชิก
หรือหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันใหแนนหนา หากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําให
เครือขายลมลงไปไดการดํารงอยูของหุนสวนแตละคน จึงจําเปนตอการดํารงอยูของเครือขายตามมา
ดวยปฏิสัมพันธดังกลาวจะเปนลักษณะความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางกัน  (Reciprocal 
Exchange) มิใชปฏิสัมพันธฝายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธกันมาก
เทาใดก็จะยิ่งเกิดความผูกพันภายในระหวางกันมากข้ึนเทานั้น (Highly Integrated) นอกจากนี้การ
ปฏิสัมพันธยังชวยใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากข้ึนจะชวยใหเครือขายเขมแข็งยิ่งขึ้น องคประกอบ
ขางตนไมเพียงจะเปนประโยชนในการนําไปชวยแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะมีผลตอการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขายดวย160 
 สรุปไดวาองคประกอบหลักที่สําคัญของเครือขายความรวมมือ ไดแก สมาชิกการเรียนรู
การลงทุนการดูแลการรักษาการมีสวนรวมของสมาชิก เชน การมีสวนรวมในการเรียนการสอนการจัด
การศึกษาการจัดทําหลักสูตรการแลกเปล่ียนการบริหารจัดการ การมีผลประโยชนและสนใจรวมกัน
สมาชิกตองพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคและสมัครใจของสมาชิกโดยไมมีการชี้นํากํากับหรือ
ครอบงําบงการโดยหนวยงานหรือองคกรทางการศึกษาระดับบนมีการติดตอสื่อสารระหวางกันและ
ปฏิบัติงานโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน 

 เครือขายสถานศึกษาในประเทศไทย 

 เปนการรวมตัวกันระหวางสถานศึกษาท่ีมีบทบาทในการจัดการศึกษาโดยมีการรวมตัว
กันในหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงสงสารแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันมีสวนรวมในกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบดวยความเปนกัลยาณมิตรทั้งนี้จะอาศัยรูปแบบการบริหาร
ระบบเครือขายสถานศึกษา (School Cluster) ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหโรงเรียนมีความ
เขมแข็งสามารถพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตรเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนให เปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ161 
 การจัดระบบบริหารเครือขาย 
 มีนักการศึกษานักวิชาการหลายทาน ไดจําแนกระบบบริหารเครือขายไวหลายประเด็น
ดังนี้  
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ กลาววา เมื่อมีคนที่สนใจเขารวมเปนสมาชิกรวมเครือขาย
ปฏิรูปการศึกษาแลว หากไมมีการจัดระบบของเครือขายที่ดีเครือขายจะเร่ิมแสดงอาการของการมี
ปญหาเพราะจะเกิดสภาพของความสับสนวุนวายและความขัดแยงระหวางกันอันเนื่องจากความ      
ไมชัดเจนในอํานาจหนาที่วิธีการทํางาน ตลอดจนการประสานงานระหวางสมาชิกดวยกันการจัดระบบ
ของเครือขายจึงเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีจะชวยใหเครือขายดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นการบริหารงาน

                                                           
 

160เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของ
การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพลส, 2545), 89. 
 

161สมจิต สวธนไพบูลย และคณะ, รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาแบบเครือขายสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2550), 
32-44. 
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เครือขายที่ประกอบไปดวยคนหลายกลุมหลายประเภทตางความคิดความเห็นกันจํา เปนตองอาศัย
ความสามารถในการประสานประโยชนระหวางสมาชิกในเครือขายแตกระนั้นก็ดีการจัดระบบ
เครือขายก็ยังมีองคประกอบสําคัญบางประการสรุปไดดังนี้ 
 1. การจัดผังกลุมเครือขาย (Mapping) เพ่ือที่จะไดทราบวามีเครือขายกี่กลุมที่มี
เปาหมายการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันการกระจายตัวของเครือขายเปนอยางไรความเชื่อมโยง
ระหวางเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญเปนอยางไร หากไดแผนผังของเครือขายที่ครบถวนมาก
เทาใดก็จะยิ่งชวยใหการบริหารเครือขายมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทานั้น 
 2. การจัดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในเครือขาย (Role and Responsibility) 
องคประกอบสําคัญของการจัดระบบเครือขายคือการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางกัน
โดยการพยายามชี้ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนใหชัดเจนวาแตละคนรับผิดชอบ
สวนใดของเครือขาย และแตละฝายจะสัมพันธเชื่อมโยงกับฝายอ่ืน ๆ อยางไรในจํานวนสมาชิก
เครือขายท้ังหมดน้ีบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของเครือขาย 
ก็คือตัวผูนําของเครือขายนั้นการเกิดและการทําใหเครือขายเขมแข็งลวนขึ้นอยูกับตัวผูนําของ
เครือขายนั้น ๆ โดยเหตุนี้การกําหนดตัวผูนําของเครือขายจึงพึงกระทาดวยความพิถีพิถันอยางยิ่ง
เพ่ือใหไดผูนาเครือขายที่มีภาวะผูนําเขมแข็งสามารถระดมความรวมมือรวมใจจากสมาชิกในกลุม
รวมทั้งมีความรูและประสบการณรวมกับเครือขายมีความเขาใจในปญหาและความตองการของกลุม  
มีบารมีเปนที่ยอมรับเชื่อถือของสมาชิกและท่ีสําคัญคือสามารถบริหารจัดการกลุมได 
 3.  การจัดระบบติดตอสื่อสาร (Communication System) ใชกระบวนการส่ือสารเพ่ือ
แพรกระจายความรูและยกระดับความตระหนักในปญหาการศึกษาของสมาชิกโดยการจัด
กระบวนการสนทนา (Conversation Process) เพ่ือสรางความเขาใจรวม (Common Perception)
ระหวางสมาชิกของเครือขายการส่ือสารจึงเปนเสมือนกลไกที่เชื่อมสมาชิกของเครือขายเขาหากันอีก
ทั้งยังเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแพรกระจายความคิดซ่ึงจะมีผลตอการรักษาและ
ขยายตัวของเครือขาย 
 4.  การจัดระบบการเรียนรูรวมกัน (Learning System) เครือขายจะพัฒนาใหกาวหนา
ไปไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดับความรูความสามารถของสมาชิกของเครือขายดวยการทํา ให
เครือขายแข็งแรงจึงตองอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือขายอยางตอเนื่องผานระบบการ
เรียนรูรวมกันทั้งในรูปแบบของการฝกอบรมการศึกษาดูงานการสัมมนาและสิ่งสําคัญคือการเรียนรู
จากการปฏิบัติรวมกัน (Interactive Action Learning) 
 5.  การจัดระบบสารสนเทศ (Information System) โดยทาการรวบรวมขอมูลทุกอยาง
ที่เก่ียวของกับเปาหมายรูปแบบวิธีการความสําเร็จปญหาอุปสรรคและขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปนสรุปไดวา
การจัดระบบเครือขายเปนการวางแผนอยางเปนวงจรเพ่ือการดํา เนินกิจกรรมของกลุมเปนไปอยาง
เรียบรอย162

 

 
 

                                                           
 

162สมจิต สวธนไพบูลย และคณะ, รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาแบบเครือขายสถานศึกษา, 39. 
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 เครือขายปฏิสัมพันธ 
 ปฏิสัมพันธคือการโตตอบระหวางสองแหลงขาวสารเปนกระบวนการตอเนื่องสองทิศทาง
ที่จะนาไปสูการตรวจสอบทบทวนความเขาใจในเร่ืองตางๆกอใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคลตอ
บุคคลจะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในสวนความรูจะทํา ใหเกิด
กระบวนการเรียนรู (Learning Process) เปนการเรียนรูจากการกระทํารวมกัน (Learning Though 
Action) ในกรณีที่ทุกฝายมีสวนรวมกันในการคิดรวมกันรวมตัดสินใจรวมดําเนินกิจกรรมก็จะสามารถ
ทาใหเกิดจากการปฏิบัติจริงการมีปฏิสัมพันธสวนใหญมักมีรูปแบบการรวมมือ (Cooperation) เปน
การทํางานรวมกันชวยเหลือกันกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งระหวางบุคคลหรือกลุมคนเพ่ือให
บรรลุความมุงหมายเปนการกระทําของกลุมที่มีผลประโยชนไดเสียรวมกันการรวมมือกันจะทําให
เกิดผลสําเร็จตามที่แตละสถานศึกษาตองการซ่ึงแตละฝายก็ไดประโยชน 
 นอกจากนี้การทําใหเกิดปฏิสัมพันธของการเรียนรูความสําเร็จอยูที่การมีสวนรวมของ
บุคคลทุกฝาย และถือเปนการประสานความรวมมือการดําเนินการจะตองใหสมาชิกเครือขายเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูโดยการเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนการท่ีคนมีประสบการณมารวมกัน
แกปญหาทั้งยังมีการรวมกลุมปฏิบัติงานรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกันยองจะเกิดความเขมแข็งมีพลัง
ในตัวเองสามารถเรียกไดวาเปนสังคมแหงการเรียนรูสามารถพ่ึงตนเองและชวยเหลือตนเองได
ดําเนินการไปสูสิ่งที่พึงปรารถนาเปนความรวมมือหรือการมีสวนรวม (Participation) ของสมาชิกใน
เครือขายที่มีเปาหมาย คือ การรวมคิดรวมตัดสินใจและรวมดําเนินกิจกรรม ซึ่งเปนการเรียนรูที่เกิด
จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing หรือ Learning Through Action) โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมไดแก 1) การรวมการตัดสินใจ 2) การรวมปฏิบัติการ 3) การรวมรักษาประโยชน  และ        
4) การรวมประเมินผลการมีปฏิสัมพันธในลักษณะการมีสวนรวมของเครือขายจําแนกได 3 ประการ
ดังนี้ 
 1.  ดานบริบท (Context) การมีปฏิสัมพันธในลักษณะการมีสวนรวมในการพัฒนาทําให
สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล 
 2.  ดานปฏิบัติ (Practical) การมีปฏิสัมพันธในลักษณะการมีสวนรวมในการทําประโยชน
โดยใชความสามารถของตนในการรวมทํางานทั้งในรูปของความคิดการตัดสินใจและการกระทําอยาง
เต็มที่ รวมท้ังความรูสึกในการเปนเจาของเครือขายและตองรวมกันในทางแกไขปญหาเปนสิ่งท่ีสราง
ความรวมมือแทจริงในเครือขาย 
 3. ดานจิตใจ (Moral) การมีปฏิสัมพันธในลักษณะการมีสวนรวมทําใหเครือขายเกิด
ความรูสึกตอการตัดสินใจที่มีผลตอวิถีชีวิตของตนกอใหเกิดคุณคาทางบวกแกจิตใจ  การพัฒนาใด ๆ     
ก็ตามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหบุคคลท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ เปนการสรางให
เกิดความรับผิดชอบสงผลใหการพัฒนานั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเปาหมายนอกจากนี้การ
มีสวนรวมของเครือขาย ควรมีการดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ 1) เครือขายมีสวนรวมการคนหาปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 2) เครือขายมีสวนรวมวางแผนดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา        
และ 3) เครือขายมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากร 
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 แนวทางการดําเนินการจัดตัง้เครือขายสถานศึกษา 
 แนวทางการจัดตั้งเครือขายสถานศึกษามีประเด็นสําคัญที่ใชเปนหลักการในการพิจารณา
ดังนี้ 
 1. การจัดเครือขายสถานศึกษา   ควรจัดตามลักษณะสภาพภูมิศาสตรที่มีบริบท
สภาพแวดลอมใกลเคียงกัน 
 2.  การมีผูประสานงานที่ดีเพ่ือทําหนาที่เปนแกนประสานในการรวมกลุมเปนเครือขาย 
 3.  สมาชิกในเครือขายมีความตองการรวมกันโดยการดําเนินการใหสมาชิกของเครือขาย
มีกิจกรรมดังนี้ 
  3.1  การประชุมในแตละเครือขายอยางไมเปนทางการเมื่อการพบปะหารือกัน
ระหวางผูที่มีความตองการเหมือนกันแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูภายในเครือขายเดียวกัน 
  3.2  จัดกิจกรรมใหสมาชิกรวมกันแสดงความสามารถรวมคิดรวมกันวางแผนและ
รวมกันทํางานหมุนเวียนกันรับผิดชอบภายในเครือขายแบบสังคมกัลยาณมิตรหรือเครือขายสังคม
เรียนรู 
  3.3  การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมีความสนใจ
รวมกัน 
 4.  สมาชิกในเครือขายมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันสมาชิกในเครือขายสถานศึกษามีจิตสานึก
รวมกันเกิดความรักความสมานฉันทความเอ้ืออาทรตอกันมีความสามัคคีกลมเกลียวชวยกันคิดชวยกัน
ทําจนงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 ประโยชนของเครือขายสถานศึกษา 
 การดําเนินกิจกรรมของเครือขายสถานศึกษากอใหเกิดการพัฒนาขึ้นสถานศึกษาของ
เครือขายไดรับประโยชนรวมกันมีความกาวหนาในอนาคตท้ังนี้ประโยชนที่ เกิดกับเครือขาย
สถานศึกษาสรุปได ดังนี้ 
 1.  เปนการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสูเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู 
 2.  เปนการเชื่อมโยงบุคลากรจากสวนตาง  ๆ เขาดวยกันท้ังหมด  วิธีการทางาน
ประสบการณใหมีโอกาสทางานรวมกันสงผลใหเกิดความเขาใจกับผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  เปนการสรางความเชี่ยวชาญใหแกสมาชิกโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ
เรียนการสอนขอมูลขาวสารทักษะประสบการณเครื่องมือแกกัน 
 4.  เปนการรวมทรัพยากรเขาดวยกันเพ่ือการบรรลุผลซ่ึงไมประสบความสําเร็จหาก   
ตางคนตางทํา 

 5.  เปนการแบงปนความคิดและปญหาทาใหรวมกันแกปญหาเพ่ือผลประโยชนรวมกัน 
   6.  ลดระยะเวลาการทางานและการใชทรัพยากรซํ้าซอนสามารถพัฒนาไดกาวหนา

รวดเร็วสงผลตอสังคมในวงท่ีกวางข้ึน 

 ปญหาและอุปสรรคของเครือขายสถานศึกษา 
 ปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเปนผลมาจากการดํา เนินการในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้         
1) ความรูความเขาใจดานการบริหารแบบเครือขายตลอดจนความชัดเจนในบทบาทและหนาที่ของ
สมาชิกในเครือขาย 2) การขาดเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน 3) ความไมเทาเทียมกันของ
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สมาชิกเครือขาย 4) การขาดทรัพยากรในดานงบประมาณ 5) การบริหารจัดการที่ควรมุงเนนการมี
สวนรวม 6) การส่ือสารที่ตองเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารท่ีมากขึ้น และ 7) การติดตาม
และประเมินผลท่ีควรมีการกระทําอยางตอเนื่องเปนระบบและการนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้นรูปแบบเครือขายสถานศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะหกระบวนการมีสวนรวมดาน
เครือขายปฏิสัมพันธ (Interactive Network) มาใชเปนกระบวนการในการบริหารโรงเรียนโดยใช
ภาวะผูนําของผูบริหารและองคประกอบของการบริหารยุทธศาสตรและกลไกของการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกําหนดเปนขั้นตอนในการบริหาร ไดแก 
 1.  การวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic Analysis) การวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับองคการท้ังภายนอกและภายในองคการดวยเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสมเพ่ือที่จะ
ไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ รวมท้ังสถานะของตัวองคการไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น
การวิเคราะหทางยุทธศาสตรจะบอกใหทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมภายนอกมีลักษณะอยางไร     
มีการเปล่ียนแปลงในลักษณะใด  และกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอองคการไดอยางไรบาง
นอกจากน้ีการวิเคราะหทางยุทธศาสตรจะชวยใหองคการทราบถึงทรัพยากร  (Resources) และ
ความสามารถ (Capabilities) ตาง ๆ ที่มีอยูภายในองคการวาเปนจุดแข็งหรือจุดออนอยางไร ซึ่งการ
วิเคราะหทางยุทธศาสตรเปรียบเสมือนการตอบคําถามท่ีสําคัญ คือ ปจจุบันองคการของเราอยู ณ   
จุดไหน (Where are We Now?)  
 2.  การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) คือ การนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่
ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคการและการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคการมา
จัดทําเปนยุทธศาสตรในระดับและรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกวายุทธศาสตรใดที่มี
ความเหมาะสมกับองคการมากท่ีสุด ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรเปรียบเสมือนการตอบคําถามวาเราจะ
ไปสูจุดนั้นไดอยางไรหรือจะไปสูการบรรลุทิศทางขององคการไดอยางไร (How do We Get There?) 
ซึ่งในการจัดทํายุทธศาสตรนั้น ผูจัดทําตองพึงระลึกเสมอวาการจัดทํายุทธศาสตรนั้น เปนการกําหนด
แนวทางวิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการเพ่ือชวยใหองคการสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศนและ  
พันธกิจที่ไดกําหนดไวโดยนําเอาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคการมาพิจารณาประกอบ 

  ผูบริหารขององคการจะตองคํานึงถึงตลอดเวลาไดแกการท่ียุทธศาสตรเปนสิ่งที่ไม
หยุดนิ่งเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องและเปนกิจกรรมที่ดําเนินอยูตลอดเวลาเมื่อกําหนดพันธกิจ
และวัตถุประสงคขององคการแลวพันธกิจและวัตถุประสงคนั้น อาจจะสามารถอยูไดเปนเวลาหลายป
โดยไมเปลี่ยนแปลงแตยุทธศาสตร หรือวิธีการในการบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงคนั้นจะดองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตาง ๆ ดังนั้น ยุทธศาสตรจึงควรมี
ความพรอมและความสามารถที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง  ๆ ที่ไมไดคาดคิด
ลวงหนาหรือมีลักษณะของความเปนพลวัต 
 3.  การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) เปนขั้นตอนท่ี
มีความสําคัญอยางมากในการบริหารเชิงยุทธศาสตรเมื่อองคการไดกําหนดทิศทางขององคการ
วิเคราะหปจจัยดานตาง ๆ และจัดทํายุทธศาสตรแลวจะตองนํายุทธศาสตรที่ไดวางแผนจัดทําและ
คัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวถาในการบริหาร              
เชิงยุทธศาสตรขาดข้ันตอนนี้แลวสิ่งที่ผูบริหารขององคการไดวิเคราะหจัดทําไวก็จะไมเกิดผลขึ้นจริง
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นอกจากนี้ ถึงแมจะมีการวิเคราะหหรือวางแผนทางยุทธศาสตรไวดีเพียงใด  แตถาการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตรขององคการไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ความพยายามในการวิเคราะหหรือวางแผน   
ก็จะไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ ตอองคการ ดังนั้น จะเห็นไดวาความสามารถในการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตรขององคการเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการบริหาร            
เชิงยุทธศาสตร ซึ่งการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติเปรียบเสมือนการตอบคําถามวาเราจะตองทําหรือ
เปลี่ยนแปลงอะไรบางเพ่ือนํายุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวไปสูการปฏิบัติ 
 4.  การประเมินผลและควบคุมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Control and Evaluation) 
เมื่อองคกรไดนํากลยุทธไปปฏิบัติตามแผนกลยุทธแลวขั้นตอนสุดทายก็คือ ตองมีการประเมินและ
ควบคุมกลยุทธเพื่อใหเปนที่มั่นใจวา กลยุทธที่ใชสามารถนําองคกรไปบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวได   วีเลน และฮังเกอร (Wheelen and Hunger)  ไดเสนอรูปแบบในการประเมินและควบคุม   
กลยุทธออกเปน 5 ขั้นตอน (Five–Step Feedback Model) ดังนี้ 1) การกําหนดส่ิงท่ีตองการจะวัด 
(Determine What to Measure) : ผูบริหารและผูจัดการในแตละระดับขององคกรจะตองมีการ
กําหนดในแตละกลยุทธวาจะมีการวัดผลการดําเนินงานกันอยางไรและรวมกันกําหนดตัวชี้วัดในการ
วัดซึ่งมีการเห็นชอบรวมกัน 2) การกําหนดเปาหมายลวงหนา (Establish Predetermined 
Standards) : หลังจากผูบริหารและผูจัดการในแตละระดับขององคกรไดมีการกําหนดตัวชี้วัดแลว
ตอมาก็ตองมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานหรือเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานของ       
แตละกลยุทธไวลวงหนาเพื่อเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแตละกลยุทธ 3) การ
วัดผลการดําเนินงาน (Measure Actual Performance) : เมื่อมีการกําหนดตัวชี้วัดและต้ังเปาหมาย
ในการดําเนินงาน ตอมาก็ลงมือวัดผลการดําเนินงานที่ทําไดจริงในเวลาที่กําหนดไวลวงหนา  4)การ
วัดผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว (Compare Actual Performance with 
the Standard) : ในขั้นตอนน้ีถาหากผลการดําเนินงานจริงตรงกับเปาหมายหรือเกณฑมาตรฐานท่ีตั้ง
ไวขั้นตอนในการวัดก็สิ้นสุดลงในขั้นตอนน้ี  และ 5) การลงมือแกไขใหถูกตอง (Take Corrective 
Action) : แตหากผลการดําเนินงานจริงไมตรงตามเปาหมายหรือเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไวจะตองมีการ
ลงมือแกไขการดําเนินงานใหถูกตองโดยเร็วซ่ึงหลักจากท่ีมีการแกไขการดําเนินงานใหมแลว163

 

 5.  การสื่อสาร (Communication) จะเปนกลไกสําคัญในการที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองใชทักษะเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาและเครือขายกลุม
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการในสถานศึกษาการสื่อสารที่ดีจะตองมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
1) เขาใจงาย 2) แปลความได  และ 3) ปฏิบัติไดตรงกัน เพราะถาสื่อสารไมดีจะเกิดลักษณะตรงขาม
ฉะนั้นไมวาจะเปนการสื่อสารดวยการพูด อาน เขียน ฟง การใชภาษาทาทาง การใชเครื่องมือสื่อสาร
ทันสมัยจะตองมีลักษณะทั้ง 3 ประการดังกลาว โดยปกติการสื่อสารในองคกรหรือหนวยงานใดจะตอง
เปนระบบเปด (Open Communication) คือ ใหมีการสื่อสารท้ังสองทางและทั่วถึงทั้งบนลงลาง จาก
ลางขึ้นบนแนวนอนและทแยงมุมที่สําคัญอีกประการหน่ึงท่ีคนมองขามก็คือการฟงซ่ึงถือวาเปนการ

                                                           
 

163Thomas L. Wheelen, and David. J. hunger, Quality of Work  Life and 
Human Diversity Strategic Management Business Policy, 7th ed. (Upper Saddle 
River, N.J. : Prentice-Hall, 2000), 564. 
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สื่อสารอยางหนึ่งที่ตองฟงอยางตื่นตัว (Active Listening) โดยมีการสรุปยอสะทอนความคิดเห็นซึ่งจะ
เปนลักษณะของการส่ือสารท่ีดี (Good Communication) ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงจะตองเกิดขึ้นทั้ง
ระหวางบุคคลระหวางกลุมท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 การสรางเครือขายในสถานศึกษาจะตองมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับการบริหารแบบ
มีสวนรวมในสวนของสถานศึกษาการสงเสริมการสรางเครือขายและการบริหารแบบมีสวนรวมถือได
วาเปนเงื่อนไขและเปนกุญแจสูความสําเร็จในการพัฒนาใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและผูที่เกี่ยวของและเอ้ือตอประโยชนสุขของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของเพราะกระบวนการสราง
เครือขาย และการมีสวนรวมเปนปจจัยท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษามีพลังในการพัฒนา
ประเทศอยางสรางสรรค อันเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาสถานศึกษายุคใหมที่ตองการใหเกิด
ภาพรวมอันเปนผลจากความรูสึกเปนเจาของ มีสวนรวมในประโยชนและมีความเช่ือมั่นในความสําเร็จ
ที่เกิดจากการมีสวนรวมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเนน
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ งประชาชนผูมีสวนได สวนเสีย 
(Stakeholder) และชุมชนทองถิ่นจะชวยทําใหสถานศึกษามีความใกลชิดกับประชาชนไดรับทราบ
ความตองการและปญหาที่แทจริงลดความขัดแยงและตอดานทั้งยังเปนการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ที่เสริมสรางใหประชาชนรวมคิดรวมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะซ่ึงเปนบทบาทที่สถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการใหเกิดข้ึน 

 อยางไรก็ตามการบริหารแบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนและเครือขายภาค
ประชาชนสังคมทุกภาคสวนเขามาเปนหุนสวนจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสถานศึกษา
ตาง ๆ จะสนับสนุนใหเกิดการสรางเครือขายและการมีสวนรวมของประชาชนมากนอยเพียงใด 
รวมทั้งยังตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายที่ยังตองทําความเขาใจดังนี้ 1) เครือขายมี
สวนรวมในการคนหาปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา 2) เครือขายมีสวนรวมวางแผน
ดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา และ 3) เครือขายมีสวนรวมในการตัดสินใจเพ่ือการมีสวนรวมในการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมถึงโอกาสการจัดการทรัพยากร ดังนั้น ความรวมมือในการสราง
เครือขาย และการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคมท่ีเปนพันธมิตรของภาคราชการ  โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาทําใหเกิดการบริหารท่ีดี เกิดการแบงสรรทรัพยากรอยางยุติธรรม และลดความขัดแยงใน
สังคมและที่สําคัญที่สุด คือ การสรางกลไกของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือประโยชนสุขของผูเรียนและผูที่
เกี่ยวของ  
 การจัดระบบเครือขายเปนการวางแผนอยางเปนวงจรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของกลุม
เปนไปอยางเรียบรอยการสงเสริมความรวมมือแบบเครือขายของหนวยงานทางการศึกษา 
  

การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางกวางขวางทั้งองคการภาครัฐ
และภาคเอกชนไดใหความสนใจและนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับการบริหารองคการ 
 ธรรมาภิบาลเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูประชาชนโดยมุงใหเกิดความ
เปนอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุมใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย 
 สถานศึกษา เปนองคการหน่ึงที่มีความสําคัญตอการจัดการการศึกษามีผูบริหารคอย
ควบคุมดูแลใหการจัดการการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพและการปฏิบัติงานของผูสอนเปนไป
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ดวยความเรียบรอยตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองนําหลักธรรมาภิบาล
เขามาใชในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งข้ึน 

 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลเปนคําที่ประกอบดวยคําศัพท 2 คํา คือ ธรรม กับอภิบาล ซึ่งไดมีผูรูให
ความหมายไว ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา ธรรม หมายถึง 
ความยุติธรรม คุณความดี ความจริง ความถูกตอง กฎกฎเกณฑ กฎหมาย อภิบาล หมายถึง 
บํารุงรักษา ปกครอง ปกปอง หรือคุมครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงมีความหมายวา วิถีการปกครอง  
ที่ไปสูความดีที่ยั่งยืน ความรุงเรื่อง และความผาสุกของปวงชน   
 จรัส สุวรรณมาลา ไดใหความหมายวา ธรรมาภิบาลหรือการปกครองท่ีดี เปนหลักการ
หรือวิธีการท่ีใชไดกับประเทศ ชุมชนและองคการ ในโครงสรางของธรรมาภิบาล มีผูบริหารกับคณะ
บุคคลที่เรียกวาบอรดหรือคณะกรรมการหรือสภา ที่ทํางานประสานความสัมพันธกันโดยมีการแบง
อํานาจและบทบาทหนาที่ทั้งในสภาพถวงดุล สอดคลองและเสริมกันเปนระบบ164  
 ธีรยุทธ บุญมี  ไดใหความหมายของ ธรรมาภิบาลวา เปนกระบวนความสัมพันธรวมกัน
ระหวางภาครัฐ สังคม เอกชน และประชาชน ซึ่งทําใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ      
มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีความรวมมือของฝายที่เกี่ยวของ การสรางธรรมาภิบาล       
ในสังคมไทยตองปฏิรูประบบ 4 สวน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม
และปฏิรูปกฎหมาย165 
 ชัยอนันต  สมุทวณิช  ไดใหความหมายธรรมาภิบาล วา การท่ีกลไกของรัฐท้ังการเมือง
และการบริหารมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพสะอาดโปรงใส และรับผิดชอบเปนการใหความสําคัญ   
กับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก166 
 สวน เกษม วัฒนชัย ใหความหมายธรรมาภิบาลวา เปนหลักคิดสําหรับการบริหารจัดการ
ที่ดี เพื่อประกันวาในองคการจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอยประสิทธิภาพ167 
 ฟลิป  คิมเมท (kimmet Philip) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
ระบอบการเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ ไดแก ประเทศฟลิปปนส ประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย จากงานวิจัยนี้พบวา ประเทศท่ีพัฒนาแลวหลักธรรมาภิบาลไดถูก
นําไปใชอยางกวางขวาง และเปนเด็นสําคัญในการปฏิรูป รูปแบบการปกครอง นอกจากนี้ยังไดนําหลัก

                                                           
 

164จรัส สุวรรณมาลา, จุดบอดบนทางสูธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท, 2545), 5. 
 165ธีรยุทธ บุญม,ี ธรรมรัฐแหงชาติยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพสายธาร, 2541), 12. 
 166ชัยอนันต สมุทวณิช, Good Governance กับการปฏิรูปการศึกษา–การปฏิรูป
การเมือง (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2541), 14. 
 167เกษม วัฒนชัย, “สถาบันที่เขมแข็งมั่นคง,” วารสารวิชาการ  4, 7 (กรกฎาคม-
ธันวาคม, 2543) : 3-4. 
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ธรรมาภิบาล ไปใชในการพัฒนาบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะท่ีบานเมืองมีความไมแนนอน 
และเศรษฐกิจคับขัน เพ่ือรูปแบบและเปนหนทางในการบริหารประเทศใหม ๆ เนื่องจากหลักธรรมา   
ภิบาลชวยสนับสนุนการเมือง การปกครอง ซึ่งแนวคิดของหลักธรรมาภิบาลที่มาจากชาวตะวันตก
กอใหเกิดรูปแบบการบริหารใหม ๆ และกอใหเกิดการพัฒนาทางประชาธิปไตย ซึ่งนั่นคือจุดประสงค
สําคัญของหลักธรรมาภิบาล168 
 จากความหมายพอสรุปไดวา ธรรมาภิบาล เปนกลไกของรัฐ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอยางจริงจังเพ่ือใหกฎหมายมีความชอบธรรม มีโครงสรางและกระบวนการบริหารท่ีมีความ
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ สะอาดโปรงใส และรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได  
 หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance and Education) 
 หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance)   การกระจายอํานาจการมี     
สวนรวมทางการศึกษานับเปนปจจัยที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหมี    
คณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
การสรางหลักสูตรอันเหมาะสมของทองถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน (People Needed) ทําใหเกิดการประหยัด การใช
ทรัพยากรในดานตาง ๆ เชน ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคสวนรวมพัฒนาโดยเขามามี
สวนรวม (Participation) ในความรับผิดชอบเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเขา
มามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบมีผลทําใหการจัดการศึกษาในทองถิ่นดีข้ึน 
 สุจิตรา มีจํารัส ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบวา 1) การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักนิติธรรม และ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา หลักนิติธรรม ควรพัฒนาผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ควรมีมาตรการลงโทษผูที่กระทําผิดวินัย
และปูนบําเหน็จความชอบแกผูทําความดี หลักคุณธรรม  ควรจัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให
ผูบริหารและครูปละ 1 คร้ัง เพ่ือสรางวามตระหนักท่ีจะทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจิต หลักความ
โปรงใส ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหารบริหารงาน และเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณชน
อยางสม่ําเสมอ หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารและครูควรรับผิดชอบผลจากการกระทําของตน 
หลักการมีสวนรวม ควรใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายท้ังผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  ครูและผูปกครองมีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน วางแผน และรวมกันปฏิบัติอยางจริงจัง 

                                                           
 

168Philip Kimmet, The Politics of Good Governance in the Asean 4 
(Master Degree : Griffith University, 2005), 32. 
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หลักความคุมคา ควรใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และยึดความตองการของ
นักเรียนเปนสําคัญ169 
 สวน พงศพันธ  วันดีเรืองไพศาล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับบุคลากรทางการศึกษา” ผลการวิจับพบวาในภาพรวมอยูใน
ระดับมากยกเวนความโปรงใสอยูในระดับกลาง สวนความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวนเงินเดือนอยูในระดับกลาง และความสัมพันธระหวางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01170 
 องคประกอบของธรรมาภิบาล 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลใชบังคับกับ
หนวยงานของรัฐ ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เปนตนมาโดยระเบียบนี้กําหนดใหทุกหนวยงานของ
รัฐดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ดังนี้ 
         1.  หลักนิติธรรม  คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ และกติกาตาง ๆ ใหและ
เปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคม โดยความยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย  มิใชตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของ
ตัวบุคคล 
            2.  หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีงามความถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม รวมถึงมีความซ่ือสัตยจริงใจเเละยึดมั่นในความสุจริตคุณธรรมเปนแนวทางท่ี
ถูกตองในการดําเนินชีวิตทั้งความประพฤติและจิตใจซ่ึงแตละสังคมกําหนดและยอมรับปฏิบัติกันเชน  
ความซื่อสัตยอดทนเมตตากรุณา และเสียสละ 

 3.  หลักความโปรงใส (Accountability) คือ การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึ งขอมูลขาวสารได
สะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

  4. การมีสวนรวม (Participatory) ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็นการไตสวนการ
ประชาพิจารณการแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 

 

                                                           
 

169สุจริตรา  มีจํารัส, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ,”  
(การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), บทคัดยอ. 
 

170พงศพันธ  วันดีเรืองไพศาล, “ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรทางการศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดยอ. 
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 5.  หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความ
สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมการใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการ
แกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตน 
   6.  หลักความคุมคา (Cost-effectiveness or Economy) ไดแก การบริหารจัดการและ
ใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใช
ของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก  และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน  
 เฉลิมชัย สมทา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชหลักธรรมมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารสถานศึกษาเรียงตามลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความคุมคา และหลักความความ
โปรงใส171 
 ความสัมพันธของธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษา 

 การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนพ้ืนฐานที่จะนําไปสู
การพัฒนาคน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดไวในมาตรา 6 วาการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญามีความรูคูคุณธรรม      
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 172  การจัดการ
ศึกษาในประเทศไทยมีหนวยงานที่จัดการศึกษาอยูหลายหนวยงานหลายระดับ และโรงเรียนเปน
หนวยงานมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนตามมาตรา 9 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการการจัดการศึกษาใหยึดหลัก
เอกภาพดานนโยบาย 1) มีหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองคกรสวน
ทองถิ่น 2) ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชจัดการศึกษา และ 3) จัดใหมีการมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการเอกชร องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการการ
และสถาบันสังคมอ่ืน ในมาตรา 39 กําหนดใหกะทรวงกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษา 
ทั้งดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานงานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง173  การบริหารจัดการการศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอนบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ

                                                           
 

171เฉลิมชัย  สมทา, “การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547), 
บทคัดยอ. 
 172สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟค, 2554), 29. 

 173สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ครูแหงชาติ  (กรุงเทพมหานคร :  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542), 6-22. 
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จะตองเขาใจในอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการเพ่ือใหภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค
ของการจัดการศึกษาทุกฝายจะตองมีสวนรวมในการบริหารอยางจริงจังโดยมีองคกรอิสระท้ังภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนผูปกครองและชุมชนคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาซ่ึงหมายถึง 
การตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและครูผูสอน  

 พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารมีความสําคัญตอการบริหารงานเปนอยางมาก   
การที่ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความ       
พึงพอใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถการบริหารจัดการที่ดี ตองตั้งอยู
บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบไดเสมอเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรเจริญกาวหนา และมีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี174  หรือ  
ธรรมาภิบาล เปนหลักการปฏิบัติงานท่ีไดประกาศไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542175 หลักธรรมภิบาลนี้สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนความพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลและวิสัยทัศนประเทศไทย ไดกําหนดไวคือ
มุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันคนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน 
ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพ และเปนธรรมสิ่งแวดลอมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลดํารงไวซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี176 
 การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนเครื่องมือที่ชวย
ใหผูบริหารเขาใจหลักการสําคัญของธรรมาภิบาลและนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา สําหรับการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลน้ัน มีหลักการสําคัญ 6 หลักการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาซึ่งใชเปนหลักการ  
ทําใหการบริหารงานภายในสถานศึกษาเกิดความสมดุลระหวางฝายบริหาร ฝายปฏิบัติ และผูมีสวนได
สวนเสีย ผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้นทําใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดรับความสุขและความสําเร็จในการทํางาน
ภายในองคการของตนเกิดความมั่นใจในการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาเพราะยึดหลักการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและโปรงใส สามารถตรวจสอบไดสถาบันการศึกษาสวนมากไดนําหลักธรรมา    
ภิบาลไปปรับใชในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น กอนที่จะมาใหความสนใจการพัฒนาดานการบริหารและ
การจัดการนั้นควรใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอันดับแรกเพราะวาการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ

                                                           
 174สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย, “กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหาร,” ใน เหลียวหลังแลหนาผูบริหารมัธยมศึกษาตอการปฏิรูปการศึกษา  เลมที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร : สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย, 2544), 182. 
 175สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี,  เขาถึงเม่ือ 18  มกราคม 2555. เขาถึงไดจาก from http://www.ocsc.go.th/Good 
Government/GGH.pdf.  
 176สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9  พ.ศ. 2545-2549 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2549), ร. 
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ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนที่จะนําไปสูการพัฒนาดานอ่ืน ๆ การพัฒนางานใด ๆ ตองพัฒนาที่
อุดมการณของคนใหไปสูจุดมุงหมายที่แทจริง177 
 

อาเซยีน (ASEAN) 
 

ความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 
 คําวา “ASEAN”  เปนคํายอมาจาก “Association  of  Southeast  Asian  Nations” แปล
เปนภาษาไทยอยางเปนทางการโดยกระทรวงการตางประเทศของไทยวา “สมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต”เปนการสรางสังคมภูมิภาคใหพลเมืองของท้ัง 10 รัฐ สมาชิกอาเซียนอยู
รวมกนัฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกันหรือเปนเพ่ือนรวมชุมชนคนหมูบานเดียวกัน178 
 ในชวงทศวรรษที ่2500 ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตแพรเขามาสูภูมิภาคเอเชีย  
ตะวันออกเฉียงใตทําใหเกิดความวิตกกังวลทางดานเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ประกอบ
กับประเทศมหาอํานาจเริ่มไมสนับสนุนใหความชวยเหลือเทาที่ควรทําใหประเทศในกลุมหันมารวมมือ
ซึ่งกันและกัน และไดมีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศขึ้น  ดวยเหตุนี้จึงไดมีการแสวงหาลูทาง
จัดตั้งองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต”    
จึงไดจัดตั้งข้ึนโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมาชิกกอต้ัง5 ประเทศ  ไดแก  ไทย  
อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  มาเลเซีย และสิงคโปร ไดรวมลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) 
หรือที่เรียกวาปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2510 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกันในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ 
เสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม การกินดีอยูดี บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของสมาชิก 
 เมื่อแรกกอตั้งในป 2510 อาเซียนมีสมาชิก  5 ประเทศ ซึ่งผูแทนทั้ง  5 ประเทศ  
ประกอบดวย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย)  นายตุน อับดุลราซัก บิน ฮุสเซน
(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซรา
มอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชาอัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก
(พิเศษ) ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ไดรวมลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ179 
 ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดวยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
10 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส 

                                                           
 

177สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , “การวิจัยและพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตนแบบและเครือขาย,” 
เอกสารประกอบการสัมมนา  18 (มิถุนายน 2545) : 11-12. 

 178 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการ
บริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), บทนํา. 

 179สํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ , กระทรวงศึกษาธิการ ,  
การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558 (ม.ป.ท., มป.ป.), 3-7.   
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สาธารณรัฐสิงคโปร บรูไน ดารุสซาลาม  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพมา และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 สัญลักษณอาเซียน คือ รวงขาวสีเหลือง 10 ตน ที่ถูกมัดรวมกันไว หมายถึง ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพ่ือเปนมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
สีทั้งหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสําคัญในธงชาติของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดย สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง  สีน้ําเงิน หมายถึง  สันติภาพและความม่ันคง  สีแดง หมายถึง  
ความกลาหาญและความกาวหนา  และสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  ธงอาเซียน 
ที่มา :  ไทยกูดวิว ดอทคอม,  อาเซียน,  เขาถึงเมื่อ 13 กันยายน 2554, เขาถึงไดจาก http://www. 
Thaigoodview.com/node/112850?page=0%2C2. 
 
 วัตถุประสงคของการกอตั้งสมาคมอาเซียน 
 วัตถุประสงคของการกอตั้งสมาคมอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพ มีดังนี้ 

 1.  เพ่ือเรงรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและพัฒนาดาน
วัฒนธรรมในภูมิภาค ดวยการผนึกความรวมมือบนพ้ืนฐานแหงความเทาเทียมกันและความเปน
หุนสวนระหวางกันเพ่ือเสริมรากฐาน  สําหรับประชาคมที่มีความรุงเรืองและสันติสุขแหงประชาชาติ       
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 2.  สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค  โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ
หลักแหงนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการ
แหงกฎบัตรสหประชาชาติ 

 3.  สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  เทคโนโลยี วิทยาศาสตรและการบริหาร 

 4.  จัดใหมีความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในรูปของการอํานวยความสะดวก การฝกอบรม
และวิจัยทางดานการศึกษา วิชาชีพ วิชาการและการบริหาร 

                                                           
 180กรมอาเซียน, กระทรวงการตางประเทศ, บันทึกการเดินทางอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1  
(กรุงเทพมหานคร : วิธิตาแอนิเมชั่น จํากัด, 2552), 51. 
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 5.  รวมมืออยางมีประสิทธิผลมากขึ้น เพ่ือการใชประโยชนในการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการขยายการตลาด การขยายการคา รวมท้ังการศึกษาปญหาในเร่ืองการคาระหวาง
ประเทศเก่ียวกับโภคภัณฑ การปรับปรุงบริการความสะดวกเก่ียวกับการขนสงและการคมนาคม และ
การยกระดับการครองชีพของประชาชน 

 6.  สงเสริมการศึกษาเก่ียวของกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 7.  ธํารงความรวมมืออยางใกลชิดระหวางอาเซียนกับองคกรระหวางประเทศและระดับ

ภูมิภาคท่ีมีความมุงหมายและมุงประสงคคลายคลึงกันและท่ีจะแสวงหาลูทางทั้งหลายเพ่ือใหมีความ
รวมมืออยางใกลชิดระหวางกัน 
 หลักการพื้นฐานของอาเซียน 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานใน
การดําเนินความสัมพันธระหวางกัน ดังที่ปรากฏอยูในกฎบัตรอาเซียนเปนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน
ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยใหอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตาม
หลักการดังตอไปน้ี 

 1.  การเคารพเอกราชอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดนและอัตลักษณ
แหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

 2.  ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพ่ิมสันติภาพความมั่นคงและความ  
มั่งค่ังของภูมิภาค 

 3.  การไมใชการรุกรานและการขมขูจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอ่ืนใด         
ในลักษณะที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ 

 4.  การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ 
 5.  การไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
 6.  การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธํารงประชาชาติของตนโดยปราศจาก                  

การแทรกแซงการบอนทําลายและการบังคับจากภายนอก 
 7.  การปรึกษาหรือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชน

รวมกันของอาเซียน 
 8.  การยึดมั่นตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม

รัฐธรรมนูญ 
 9.  การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและการสงเสริม

ความยุติธรรมทางสังคม 
  10.  การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศรวมถึงกฎหมายดาน

มนุษยธรรมระหวางประเทศท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 
  11.  การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ   รวมถึงการใชดินแดน

ของตน ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือที่มิใชสมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําที่ไม ใชรัฐใด ๆ ซึ่ง
คุกคามอธิปไตย  บูรณภาพแหงดินแดนหรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิก
อาเซียน 
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  12.  การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชนอาเซียนโดยเนน
คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 

  13.  ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวนรวมอยางแข็งขันการมองไปภายนอก  การไมปดกั้นและ
การไมเลือกปฏิบัติ 

  14.  การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การปฏิบัติตามขอผูกพันตามเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพและการลดอยางคอยเปนคอยไปเพ่ือ
นําไปสูการขจัดอุปสรรคท้ังปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อน
โดยตลาด181 
 

พัฒนาการของอาเซียนสูความเปนประชาคมอาเซียน 
 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations 
: ASEAN) หรืออาเซียนจัดตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok  Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรี
ของ 5 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส   สาธารณรัฐสิงคโปร 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ตอมา บรูไน ดารุซาลาม ไดเขาเปนสมาชิกอันดับ
ที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเขาเปนสมาชิก อันดับที่ 7 เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพมาเขาเปน
สมาชิกประเทศที่ 8 และ 9  ตามลําดับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชาเขา
เปนสมาชิกประเทศที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 รวมสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 10 ประเทศ 
การดําเนินงานในชวงแรกของสมาคมอาเซียนเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยง
ระหวางกันจึงเนนเร่ืองของการเมืองและความม่ันคงเปนหลักจากน้ันจึงเปนชวงของการขยายความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนและมุงพัฒนาสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในทายที่สุด 
 พัฒนาการสําคัญของอาเซียนที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก  ความพยายามท่ีจะ
สรางกลุมเศรษฐกิจภายในอาเซียนขึ้นเพ่ือใหอาเซียนสามารถรับมือกับสถานการณระหวางประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและกระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนได  ดังนั้น  ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร  เมื่อป พ.ศ. 2535 ผูนํารัฐบาลอาเซียนไดตัดสินใจจัดต้ังเขต
การคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ขึ้น และเพ่ือใหอาเซียนมีความเปนปกแผนท้ังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนไดเห็นพองในการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University) ซึ่งเปนแนวคิดเบื้องตนที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยของอาเซียนโดยใช
การศึกษาเปนกลไกในการสรางความเขาใจกันในหมูประชาชนอาเซียนและการสงเสริมใหเกิดการ
เคลื่อนยายระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ  โดยในระยะแรกใหจัดตั้งเปนเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network) จึงไดเริ่มข้ึนในป พ.ศ. 2538 

                                                           
 181สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “หนึ่ง

วิสัยทัศน  หนึ่งอัตลักษณ  หนึ่งประชาคม,”  พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพลับบลิชชิ่ง จํากัด), 4-5. 
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  ตอมาผูนํารัฐบาลอาเซียนไดเห็นชอบตอเอกสารวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการรอบที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร โดยประเทศไทยเปนผูริเริ่มใหผูนํารัฐบาลอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.
2020 (พ.ศ. 2563) (ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ 30 ป ของการจัดต้ังอาเซียนซ่ึงกําหนด
ทิศทางและเปาหมายของการดําเนินความรวมมือในอาเซียนดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งความรวมมือกับภายนอกภูมิภาค เพ่ือใหอาเซียนเปนวงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Concert of Southeast Asian Nations) หุนสวนในการพัฒนาอยางมีพลวัต (A Partnership in 
Dynamic  Development) ชุมชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร (A Community of Caring Societies) และ
ภูมิภาคอาเซียนที่มุงปฏิสัมพันธกับภายนอก (An Outward- looking ASEAN) 
  เพ่ือมุงพัฒนาสูวิสัยทัศนอาเซียนดังกลาว ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6 ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ดําเนินการตามวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020  (Hanoi Plan of Action to Implement the ASEAN 
Vision 2020 : HPA) หรือแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi  Action  Plan) สําหรับชวงป พ.ศ. 2542–
2547 เพ่ือใชเปนกรอบความรวมมือของอาเซียนในการดําเนินความรวมมือใหบรรลุเปาหมายของการ
มีความม่ันคงทางการเมือง  การรวมตัวทางเศรษฐกิจอยางเหนียวแนน  เสถียรภาพและประชากรท่ีมี
คุณภาพที่ดีอยางทั่วถึงรวมถึงความรวมมือดานสังคมหรือความรวมมือเฉพาะดานซ่ึงเปนความรวมมือดาน
อ่ืน ๆ ทีม่ิใชดานการเมืองและเศรษฐกิจ ไดแก การพัฒนาสังคม ความมั่นคงทางสังคม  วัฒนธรรมและ
สารสนเทศ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน โดยตองทําใหมีผลเปน
รูปธรรมภายในกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  
 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียไดมีการ
ลงนามใน Bali Concord II ที่กําหนดใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนขึ้น ภายในป ค.ศ. 2020 โดย
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN  Political and  
Security  Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community-AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC ) และเพ่ือ
สานตอแผนการปฏิบัติการท่ีหมดวาระในป  พ.ศ. 2547 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 10  ณ นคร
เวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการ เวียงจันทร  
(Vientiane Action Plan) สําหรับชวงป พ.ศ. 2547-2553 เพ่ือใชเปนกรอบในการสานตอความ
รวมมือเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนอาเซียนตอไป 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส เมื่อวันท่ี13 
มกราคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมไดเห็นชอบใหเลื่อนเวลาในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นเปน
ภายในป ค.ศ. 2015 เพ่ือใหอาเซียนสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน และทันตอการเปล่ียนแปลงท้ังปจจุบัน
และความทาทายใหม ๆ ในอนาคต ในการประชุมสุดยอดอาเซียนใน ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร   
เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองกฎบัตรอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  มีกรอบการทํางานที่ชัดเจนและสามารถปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานสังคม 
เศรษฐกจิและการเมือง กฎบัตรอาเซียนเปนเหมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและ
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โครงสรางองคกรจัดระบบการทํางานและบริหารกลไกความรวมมือระหวางกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง   
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป ค.ศ. 2015 
 ในกฎบัตรอาเซียนไดบรรจุเรื่องการศึกษาไวในบทที่ 1 ขอยอยที่ 10 วา “เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดวยความรวมมือที่ใกลชิดยิ่งขึ้น ดานการศึกษาการเรียนรูตลอดชีพและดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางพลังประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็ งแกประชาคม
อาเซียน (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)” ซึ่งท่ีประชุม
เห็นวาความรวมมือดานการศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศสมาชิก
อาเซียนและเปนมิติที่สําคัญของเสาหลักท้ังสามดานของประชาคมอาเซียนและไดย้ําถึงบทบาทของ
การศึกษาในการเพ่ิมความตระหนักในการเปนอาเซียน และในอัตลักษณของอาเซียน  รวมทั้งสงเสริม
ความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน  หลังจากกฎบัตรอาเซียนไดมีการให
สัตยาบันโดยประเทศสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ  ซึ่งขณะน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได
ใหสัตยาบันกฏบัตรอาเซียนไปยังสํานักเลขาธิการอาเซียนแลว  สงผลใหกฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 15  ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ไดมีการลงนามในคําประกาศรวมแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือใชกําหนดทิศทางแผนงานดานเศรษฐกิจในการรวมอาเซียน 
10 ประเทศ เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมการไม เลือกปฏิบัติและ
การไดรับประโยชนรวมกันอันจะนําไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน  ใน ป ค.ศ. 2015  ใน
ทายที่สุดสําหรับแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security  
Community Blueprint : APSC Blueprint) และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint : ASCC Blueprint)  ไดรับการรับรอง
และลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 
 พัฒนาการที่สําคัญดังกลาว  สงผลใหอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง   
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 จะมีผลกระทบตอการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษาระหวางอุดมศึกษา เชน การเปดเสรีดานการคาสินคาและบริการในอาเซียนจะสงผลใหการ
จัดการศึกษาขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวกวางขวางมากข้ึน และการที่
อาเซียนเห็นพองกันในการกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซียนเปนภาษาอังกฤษ สื่อใหเห็นวา
การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องจําเปนทั้งในปจจุบันและในอนาคต เปนตน  
 หลายประเทศในอาเซียนไดมีการเตรียมการและดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนแลว เชน ประเทศสิงคโปรสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะความรูดานภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานในชีวิตประจําวันได  ตั้งแตในระดับพ้ืนฐานและให
นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถิ่นเปนภาษาท่ีสาม ประเทศ
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มาเลเซียจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ  ประเทศฟลิปปนส
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง เปนตน182 
 ปฏิญญาอาเซียน 
 ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
อาเซียนไดลงนามเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2510  ระบุเปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน คือ 1) เรงรัด 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค  และ           
2) สงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 
ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหงกฎบัตร
สหประชาชาติ 
 วิสัยทัศนอาเซียน 

 วิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) กําหนดเปาหมายหลัก 4 ประการ
เพ่ือมุงพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ซึ่งเปนการสรางสังคม
ภูมิภาคใหพลเมืองของท้ัง 10 ประเทศ สมาชิกอาเซียนอยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน
หรือเปนเพื่อนรวมชุมชนคนหมูบานเดียวกันใหเปนผลสําเร็จ ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยกําหนด
เปาหมายไววา ภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะเปน 1) วงสมานฉันทแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (A Concert of  Southeast  Asian Nations)  2) หุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยางมี
พลวัต 3) มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก  และ 4) ชุมชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร183 
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 กฎบัตรอาเซียนเปนเอกสารสําคัญซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่กําหนดโครงสราง
องคกรและสถานะทางกฎหมายของอาเซียน ซึ่งนับตั้งแตมีการกอตั้ง ในป ค.ศ. 1967 อาเซียนยังไมมี
สถานะทางกฎหมายในฐานะองคกรระหวางประเทศ  อินโดนีเซียเปนประเทศเดียวที่มีกฎหมาย
ภายในประเทศรับรองสถานะทางกฎหมายของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยูที่กรุงจาการตา
นอกจากน้ีกฎบัตรอาเซียนยังทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีกฎกติกาในการทํางานมากข้ึน  โดยมีกลไก
สงเสริมและตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีแนวคิดในการจัดทํากฎบัตรอาเซียนมีมานานแลวใน
บรรทัดสุดทายของปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน ซึ่งผูนําอาเซียนไดลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งแรกที่บาหลี ในป ค.ศ. 1976 ไดมีการระบุใหมีการศึกษาการจัดทํา “A New Constitutional  
Framework of ASEAN” แตเนื่องจากประเทศสมาชิกยังไมพรอม  การดําเนินการดังกลาวจึงยังไม
เกิดขึ้น จนกระท่ังแนวคิดการรวมตัวเพ่ือจัดตั้งเปนประชาคมอาเซียนไดรับการยอมรับและมีการลงนาม
ปฏิญญาอาเซียนสมานฉันท ฉบับที่ 2 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ในป ค.ศ. 2003  

                                                           
 182สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ในการเตรียม

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : หาง
หุนสวนจํากัด บางกอกบลอก, 2553), 5-9. 

 183สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, กาวสูอาเซียน, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก, 2554), 7. 
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ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนบน 3 เสาหลัก  แนวคิดการจัดทําเอกสารสําคัญเพ่ือรองรับ
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนจึงไดรับความสําคัญอยางจริงจัง184  
 ความรวมมือดานการศึกษาเพื่อกาวสูอาเซียน 
 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเปนกลไกใน
การปลูกฝงคานิยมแนวความคิด ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนรากฐาน
สําคัญในการสรางความเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
โดยในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEAN Socio-
Cultural Community-ASCC Blueprint) ไดกําหนดใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมาย
สําคัญอันดับแรก  ในการเสริมสรางวิถีชีวิตท่ีดีของประชากรในภูมิภาค ดวยการใหความสําคัญกับ
การศึกษาและการสรางโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเรียนรู
ตลอดชีวิต การสงเสริมการจางงานท่ีเหมาะสม การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการอํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต   กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการภายใน ป 2555-2558 เพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน ดังนี้ 
 1.  การใหความสําคัญกับการศึกษา โดยรณรงคใหประชากรทุกคนอานออกเขียนได         
ลดอัตราการไมรูหนังสือ เปดโอกาสอยางเทาเทียม ซึ่งขณะน้ีประเทศไทยอยูในลําดับที่ 4 ในกลุม
ประเทศอาเซียน ที่มีอัตราประชากรรูหนังสือ รอยละ 93.5 และมีเพียงรอยละ 6.5 ของประชากร    
วัยเรียนที่ไมรูหนังสือ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมใหมีการเรียนการสอนทางไกลการศึกษา   
นอกระบบ การเรียนจากศูนยการเรียนชุมชน (Community Learning Centers-CLCs)  ทั้งนี้
ประเทศไทยไดรับการยอมรับจากกลุมประเทศอาเซียนวาเปนประเทศที่มีความเขมแข็งในการสงเสริม
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผาน CLCs รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับศูนยการเรียนชุมชนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนดวย นอกจากน้ีประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตร
มาตรฐานอาเซียน (ASEAN Curriculum) สําหรับชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.6) ชวงชั้นที่ 2 (ม.1-ม.3) และ
ชวงชั้นที่ 3 (ม.4-ม.6) โดยกําหนดใน 7 สาขาวิชา  ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 
พลศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยศึกษา ศิลปะ และอัตลักษณของแตละประเทศในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพ่ือจัดทํา
รายละเอียดหลักสูตรอาเซียนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 
 2.  การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเปน
ภาษาราชการของอาเซียน การพัฒนาครูซึ่งเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศ
ไทยมีเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาครูกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  รวมท้ังการพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือตอ      
การเรียนการสอน 

                                                           
 184ไพศาล หรูพาณิชยกิจ, เอเชียตะวันออกบนเสนทางสูความเปนประชาคม

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), 46. 
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 3.  การสงเสริมการจางงานท่ีเหมาะสม โดยเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมภายในประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือเปนกลไกและเคร่ืองมือในการพัฒนากําลังคนที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสรางความเปนหุนสวนในการจัดการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
และสถาบันเฉพาะทาง 
 4.  การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ที่เหมาะสมกับการเรียนรูในสาระวิชาและระดับชั้นตางๆทั้งในรูปแบบ on-line และ 
หรือ off-line กําหนดสมรรถนะผูเรียนในดาน ICT ในแตละระดับการศึกษาพัฒนายกระดับ
สถาบันการศึกษาใหมีความสามารถเฉพาะทางดาน ICT เพ่ือผลิตบุคลากรดาน ICT ใหมีทักษะความ
เชี่ยวชาญสูง สรางแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในการเขาฝกอบรม และสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ดาน ICT ที่มีการกําหนดไวในระดับสากล พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรู
เกีย่วกับเทคโนโลยีใหม ๆ อยางตอเนื่อง 
 5.  การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต โดย
สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารยนักวิทยาศาสตรและบุคลากรทางดานวิชาชีพ
ทางดานการวิจัยที่มีคุณภาพสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งสรางเครือขายการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 
 การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 1.  เพ่ือประชากรอาเซียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ภายในป พ.ศ. 2558 อันจะนําไปสู
การขจัดการไมรูหนังสือในภูมิภาค สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาใหกับประชาชน
ทุกเพศอยางเทาเทียมโดยปราศจากความเลื่อมล้ําทางสังคมเชื้อชาติ ภูมิประเทศและความบกพรอง
ทางรางกาย 
 2.  การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเชน การใหการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดาน
เทคนิค การอาชีวศึกษาในอาเซียน  การพัฒนาโครงการความชวยเหลือดานเทคนิคเชนการจัดการ
อบรมครูและโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอุดมศึกษา ภายในป 2552 โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศ CLMV 
 3.  การสงเสริมการเขาถึงการศึกษาสําหรับสตรีและเด็กอยางเทาเทียม รวมทั้งสงเสริม
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับหลักสูตรดานความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 
 4.  การสงเสริมความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศดานการศึกษา รวมท้ังความ
รวมมือขามภูมิภาคเพ่ือสงเสริมคุณภาพดานการศึกษาในภูมิภาค 
 5.  การแลกเปลี่ยนการเรียนในสถานอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุมประเทศอาเซียน 
เปนเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ป 
 6.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
โดยเฉพาะในชุมชน  โดยผานการศึกษาทางไกล  การเรียนดวยระบบ IT  

 การสงเสริมทุนอาเซียนและเครือขายการศึกษา 
 1.  การดําเนินการศึกษาเพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาของ
อาเซียน ในป พ.ศ. 2555 
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 2.  การสงเสริมเครือขายการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งเครือขาย
สถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง  ขยายเครือขายและใหการชวยเหลือนักเรียน 
 3.  การแลกเปล่ียนบุคลากรและปฏิสัมพันธระหวางคณาจารยเชนการสงเสริมการวิจัย
ระหวางสถาบันการศึกษา185 
 แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศใหความสําคัญแกการศึกษาในฐานะสวนหน่ึงของ
แนวทางในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  โดยแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศอาเซียน   
ในปจจุบันมีจุดเดนในแงของการมีวิสัยทัศนและปรัชญา อุดมคติทางการศึกษาทั้งในลักษณะท่ี
สอดคลองไปในทํานองเดียวกัน และในลักษณะท่ีสอดคลองกับแนวโนมทางการแขงขันในระดับสากล
ในศตวรรษท่ี 21 ดวยสังคมเศรษฐกิจฐานความรูแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียนนั้นมีแนวโนม
ของการดําเนินทาง 2 ประการ คือ การขยายการศึกษาใหทั่วถึง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดวยน้ําหนักและสมดุลที่แตกตางกันไป  ซึ่งการยกระดับคุณภาพของการศึกษาน้ันจุดรวมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแบงออกได 5 ประการ 1) การมุงสูสังคมฐานความรู 2) เปาหมายการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูระดับสากลโดยบางประเทศไดกําหนดเปนเปาหมายหลักไวอยางชัดเจน เชน 
สิงคโปรและเวียดนาม ในขณะที่ไมไดระบุชัดเจนเชนนั้น เชน การท่ีพมามุงที่ความทัดเทียมทาง
การศึกษากับประเทศอาเซียน เปนตน ทวาโดยนัยแลวหมายถึงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา       
สูระดับสากลเชนกัน  ในเมื่อการศึกษาในประเทศอาเซียนหลายประเทศมีเปาหมายอยูที่คุณภาพระดับ
สากล 3) การตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น  
4) การศึกษาเปนแนวทางไปในการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และ  
5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยอยางรอบดาน  5.1) การปลูกฝงและสรางเสริมความรูคูคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม 5.2) การปลูกฝงคุณลักษณะที่เหมาะสมของเยาวชนในยุคศตวรรษที่  21 ควบคูไป
กับการใหความสําคัญกับอัตลักษณวิถีชีวิตปฏิบัติของคนในชาติ  และ 5.3) การใหความสําคัญกับความ
หลากหลายขององคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง186 
 

ไทยกับความคืบหนาของการรวมตัวเปนประชาคมอาเชียน ในป 2558 (ค.ศ. 2015) 
 1.  เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 

     1.1 อาเซียนมีเปาหมายจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน  ในป 2558 (ค.ศ. 
2015) ที่ประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมและ
วัฒนธรรม วิสัยทัศนรวมของผูนําอาเซียน คือ การสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูง มีกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยเมื่อป 2551 ไดมีการจัดทํากฎ
บัตรอาเซียนหรือธรรมนูญอาเซียน เพ่ือวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรและแผนงานการ
                                                           

 185สํานักความสัมพันธตางประเทศและกลุมประชาสัมพันธ , กระทรวงศึกษาธิการ ,  
การศึกษา : การสรางประชาคมอาเซียน 2558  (ม.ป.ท., มป.ป.), 9. 
 186สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัย
เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
2549), ก-ง. 
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จัดตั้งประชาคมอาเซียน (Blueprints) ในทั้งสามเสาหลัก ทั้งนี้เปาหมายหลักและการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน คือ การสรางประชาคมที่มีความแข็งแกรง  สามารถสรางโอกาสและรับมือทาทาย
ทั้งดานการเมืองความม่ันคง  เศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหมโดยใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี 
สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากขึ้น และประชาชนในอาเซียนมีความรูสึก
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  1.2 ตอมาในป 2553 ไทยไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Connectivity) เพ่ือเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียนและนําไปสูการเปน
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) อีกทั้งเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขัน
อาเซียนบนเวทีโลก 

  1.3 นอกจากการสรางประชาคมอาเซียนท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงและมี
ประชาชนเปนศูนยกลางแลว อาเซียนยังใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับนอกภูมิภาคโดยมี
เปาหมายท่ีจะรักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมในภูมิภาคและเพ่ิมบทบาทของ
อาเซียนบนเวทีโลก รวมทั้งการมีทาทีรวมกันในเวทีโลก ในป 2565 (ค.ศ. 2022) 
 2.  นโยบายรัฐบาล 
  จากคําแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา หนึ่งในจุดมุงหมายของ
นโยบายรัฐบาล คือ “เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียน ใน ป 2558 อยางสมบูรณ
โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และการเมือง         
และความมั่นคง“ โดยนโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรกยังรวมถึงการเรงดําเนินการตาม  
ขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีนโยบายดาน
เศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพ่ือรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
     3.  กลไกสําคัญระดับชาติ 
   3.1 คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธานเปนกลไกตัดสินและประสานงานระดับนโยบาย เพ่ือบูรณาการดําเนินการของหนวยงาน
ไทยและเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 อยางเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ไดมีการจัดต้ังอนุกรรมการวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนเพ่ือ
ประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันอาเซียน  
ที่สอดคลองกับผลประโยชนของไทยและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธเพ่ือบูรณาการการเผยแพร
ความรูความเขาใจและการสรางความตระหนักรูเรื่องอาเซียนแกทุกภาคสวนของสังคมเพ่ือให
ประชาชนไทยมีสวนรวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถใชโอกาสจากประชาคมอาเซียน
ไดอยางเต็มที ่
  3.2 คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในแตละเสาหลักโดยหนวยงานที่เปนผูประสานงานหลักของแตละเสาหลักเปน
ประธาน ไดแก กระทรวงการตางประเทศ–เสาการเมืองและความมั่นคง กระทรวงพาณิชย–เสา
เศรษฐกิจและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย–เสาสังคมและวัฒนธรรม 
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  3.3 สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จัดต้ังขึ้นตามขอ 13 ของกฎบัตรอาเซียน
โดยมีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศทําหนาที่ดังกลาวเพ่ือเปนผูประสานงานกลางแหงชาติใน
เรื่องการอนุวัติขอตัดสินใจของอาเซียนและเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน รวมท้ังใหมี
สวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียนและเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับอาเซียน 
 4.  แนวทางการดําเนินการ  
     4.1 การสรางประชาคมที่มีความสามารถในการแขงขันสูงและมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง ภายในป 2558 (ค.ศ. 2015)                                                           
      4.1.1 ประเด็นความรวมมือสําคัญที่ไทยผลักดันและมีความเรงดวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือสรางตลาดและฐานการผลิตเดียว สําหรับประชากร 600 ลานคน  ในอาเซียนโดยใหมี
การไหลเวียนอยางเสรี สําหรับ สินคา บริการ การลงทุน และบุคลากรวิชาชีพตาง ๆ และมีการ
ไหลเวียนอยางเสรียิ่งข้ึนสําหรับเงินทุน การสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN 
Connectivity)  อาเซียนไดจัดทําแผนแมบทวาดวยความเชื่อโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Master 
Plan on ASEAN Connectivity) ในป 2553 เพ่ือเปนกรอบในการรวมมือในการสรางความเชื่อมโยง
ระหวางกันใน3 มิติคือดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานกฎระเบียบและความเชื่อมโยงระหวางประชาชน 
โดยความเชื่อมโยงดังกลาวจะเนนอาเซียนในเบื้องตนและจะเปนพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงไปภูมิภาค   
ตาง ๆ อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต และอ่ืน ๆ ตอไป                                                                           
    การบริหารการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดอาเซียน   ครั้งที่ 19       
ที่ผานมาไดมีการลงนามความตกลงเพ่ือเริ่มดําเนินการศูนยประสานงานอาเซียนเพ่ือใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมหรือ AHA Center ขึ้น ที่กรุงจาการตา อินโดนีเซีย เพ่ือทําหนาที่ประสานความ
ชวยเหลือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและความชวยเหลือจากนอกภูมิภาคกรณีเกิดภัยพิบัติ 
นอกจากน้ี ไทยไดเปนผูริเร่ิมใหมีการออกแถลงการณวาดวยความรวมมือในการปองกันอุทกภัย      
การลดผลกระทบ การบรรเทา การฟนฟู และการบูรณะ (ASEAN Leaders’ Statement on 
Cooperation in Flood Prevention, Mitigation, Relief, Recovery and Rehabilitation) ซึ่ง
นับเปนครั้งแรกท่ีอาเซียนกําหนดความรวมมือดานการบริหารจัดการน้ําและการฟนฟูและบูรณะ    
หลังภัยพิบัติอยางชัดเจน                                                                                                                
   4.1.2 ประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ ไดแก ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางทะเล 
การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน โรคระบาด ปญหา
สิ่งแวดลอม อาชญากรรมขามชาติและการกอการรายเปนตน 
  4.2 การสรางความสัมพันธที่มีพลวัตและผลประโยชนรวมกันระหวางอาเซียนกับ
ประเทศภายนอก 
   4.2.1 การรักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมใน
ภูมิภาค เพ่ือใหอาเซียนเปนผูขับเคลื่อนกรอบความรวมมือตาง  ๆ ในภูมิภาค ไดแก ASEAN+1 
ASEAN+2 ASEAN+3 ASEAN Regional Forum (ARF) และ East Asia Summit (EAS) ซึ่งสหรัฐฯ
และรัสเซียเขารวมประชุม EAS เปนคร้ังแรก เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้อาเซียนสามารถ
ผลักดันใหกรอบความรวมมือตาง ๆ เกิดประโยชนสูงสุดกับอาเซียน ทั้งโดยการดึงประเทศคูเจรจาเขา
มาสรางความเชื่อมโยงกับอาเซียน โดยมีโครงการสําคัญ เชน เสนทางรถไฟคุนหมิง–สิงคโปร และการ
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กอสรางทาเรือน้ําลึกทวาย ในประเทศเมียนมาร เปนตน นอกจากนี้ไทยสงเสริมการประโยชนจาก
ความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ตาง ๆ ที่อาเซียนมีกับ 6 ประเทศ คูเจรจา (จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐ
เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)  โดยระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19     
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  อาเซียนไดจัดทํา ASEAN Framework for Regional 
Comprehensive Economic Partnership ซึ่งจะเปนกรอบและหลักการพ้ืนฐานในการจัดทํา FTA 
ระหวางอาเซียนกับคูเจรจา FTA และประเทศอ่ืน ๆ ที่สนใจ เพ่ือขยายเขตการคาเสรีในภูมิภาค                              
   4.2.2 การเพ่ิมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก อาเซียนมีสวนรวมในการประชุม 
G20 อยางตอเนื่อง และมีการประชุมระหวางผูนําอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งไดจัดทําความเปนหุนสวนรอบดานกับสหประชาชาติ (ASEAN–UNComprehensive 
Partnership) โดยสงเสริมความรวมมือในประเด็นที่มีผลประโยชนรวมกัน เชน การปฏิบัติ การรักษา
สันติภาพ การบริหารจัดการภัยพิบัติและการสงเสริมความม่ันคงทางทะเล เปนตน นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียไดกําหนดหัวขอหลัก(theme)ของการเปนประธานอาเซียนในป 2554 วา “ASEAN 
Community in a Global Community of Nations “กลาวคือ การผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทใน
เวทีโลกมากขึ้น ซึ่งจะถือเปนเปาหมายที่สําคัญตอไปของอาเซียนภายหลังการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน ในป 2558 (ค.ศ. 2015) โดยจะผลักดันใหอาเซียนมีทาทีที่เปนอันหนึ่งอันเดียวและสอดคลอง
กันมากข้ึนในประเด็นที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสําคัญ 

 5.  การเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูการเปนประชาคมอาเซียน                                      
  5.1 การเตรียมความพรอมของภาครัฐ โดยกระทรวงการตางประเทศไดเสนอการ
จัดตั้งกลุมงานหรือสวนงานท่ีรับผิดชอบประเด็นเก่ียวกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN Unit) ในแตละ
หนวยงาน การพัฒนาศักยภาพขาราชการท้ังดานการทํางานในเวทีระหวางประเทศและทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบาน  นอกจากนี้สวนราชการท่ีเกี่ยวของกําลังเรงรัดการดําเนินการแกไข
และปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีของไทยภายใตกรอบอาเซียนในทั้งสามเสาหลัก                             
  5.2  การเตรียมความพรอมของภาคประชาชน โดยการสรางความตระหนักรูและให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน ผานกิจกรรมอาเซียนสัญจรกิจกรรมวัน
อาเซียน โครงการสัมมนาครูตนแบบสูประชาคมอาเซียน คายยุวทูตอาเซียนการจัดทําสื่อเผยแพรทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต รายการโทรทัศน วิทยุสราญรมยของกระทรวงการตางประเทศ รวมท้ังการจัด
สัมมนาและการสงวิทยากรบรรยาย ซึ่งท่ีผานมาไดดําเนินการแลวปละกวา 200 ครั้ง  เครือขายศูนย
อาเซียนศึกษาและหลักสูตรอาเซียนศึกษาภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ                                   
  5.3 การเตรียมความพรอมของภาคเอกชน มีผูแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการ
อาเซียนแหงชาติ ไดแกสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสมาคม
ธนาคารไทยโดยกระทรวงการตางประเทศไดประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานทั้งสามขางตนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถใชโอกาสจากการเปด
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ตลาดเสรีอาเซียนไดอยางเต็มที่ รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือลดทอนผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนตอภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม187 
 

แนวทางพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 การสรางความพรอมดานการศึกษาเพ่ือรองรับความเปนประชาคมอาเซียนนั้นเปน
ประเด็นที่สําคัญยิ่งที่จะสรางทรัพยากรมนุษยของคนในชาติใหกาวทันความเปล่ียนแปลงและปรับตั ว
ใหทันกับสังคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวิถีการดํารงชีพในการสราง
ความพรอมและการเตรียมการดานการศึกษาน้ันจะมีกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติในสวนท่ีเกี่ยวของที่
ขอนํามากลาวถึง เพ่ือประกอบการศึกษาและกําหนดแนวยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อกาวสู ASEAN188 
        รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ 3,000 ลานบาท (ป 2552-2557) สําหรับแผนดําเนินการ
ระยะ 5 ปเพ่ือผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนโดยมีเปาหมายวา
ภายในป พ.ศ. 2557 จะตองมีนักเรียนนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอในประเทศไทย จํานวนทั้งส้ิน 
1 แสนคน  ดวยการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศจึงมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อน    
การดําเนินงานดานการศึกษาเพ่ือใหบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 ตามกฎบัตร
อาเซียนและการดําเนินงานตามปฏิญญาชะอํา-หัวหินวาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา
เพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
   จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุ
เป าหมายการจั ดตั้ งประชาคมอาเซียน  ในป  2558 เมื่ อวั นจั นทร ที่  23 สิ งหาคม  2553                     
ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน และผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ผูแทนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ผูอํานวยการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนและผูแทนกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ         
ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบรางนโยบายเพ่ือดําเนินงานตามปฏิญญาชะอํา -หัวหินดานการศึกษา 
จํานวน 5 นโยบาย ดังนี้ 
          นโยบายที่ 1  การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2558 
 นโยบายที่ 2  การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือน
บานเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะและความชํานาญการท่ีสอดคลองกับการปรับตัวและเปล่ียนแปลง
ทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
กําลังคน 

                                                           
 187กรมอาเซียน ,  กระทรวงการตางประเทศ , อาเซียนไฮไลท ,  พิมพครั้ งที่  1 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเพจเมคเกอร จํากัด, 2554), 22-23. 
 188เร่ืองเดียวกัน, 35. 
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          นโยบายที่ 3   การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา
และครูอาจารยในอาเซียนรวมท้ังเพ่ือใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน    
การสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา
ระบบการศึกษาทางไกลซึ่งชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตการสงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพท้ังในขั้นตนและข้ันตอเนื่องตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
          นโยบายที่ 4   การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการ
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษาการ
พัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง  ๆ เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษา
ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน 
         นโยบายที่ 5   การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคม
อาเซียนการดําเนินการดานการจัดการศึกษาของไทยสูประชาคมเศรษฐกิจโลกจึงเปนการเตรียมการ
เพ่ือรองรับบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคตและวิสัยทัศนของประเทศไทย  ในป 
2558 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดไววา189 
 นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลปจจุบันเปนการสรางแนวทางความพรอมดาน
การศึกษาเพ่ือรองรับกับการกาวสูความเปนประชาคมอาเซียนในหลายรูปแบบในอนาคตประกอบดวย 
 1.  เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบการเรียนรูของสังคมไทยประกอบ
ไปดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากลท้ังความรูที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถ่ิน
สงเสริมการอานพรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่นปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทยเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นจัดใหมีครูดีและเพียงพอในทุกหองเรียนพัฒนาระบบการศึกษา
ใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจลงสู
พ้ืนที่ในการจัดการศึกษา 
 2.  สรางโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาโดย คํานึงความเสมอภาค
และความเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนรวมถึงผูยากไรผูดอยโอกาสผูพิการผูบกพรองทางกาย
และการเรียนรูรวมทั้งชนกลุมนอยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพ
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดใหมีการเทียบโอนการศึกษาตามลําดับสําหรับกลุมที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให
กวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษาปรับปรุงการคัดเลือกเขาศึกษาตอในทุกระดับให
เอ้ือตอการกระจายโอกาสเปดโอกาสใหเด็กไทยไปเรียนตอตางประเทศจัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุงให
เกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 
 

                                                           
 189จุไรรัตน  แสงบุญนํา, ความรูเรื่องประชาคมอาเซียน:การเตรียมความพรอมของ
ไทยเพื่อการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) (2554) : 45-49. เอกสาร
อัดสําเนา, 
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 3.  การปฏิรูปครูยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ใหมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติสรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครูปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครูพัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษ  
ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลักและพัฒนาคุณภาพครูอยาง
ตอเนื่องในสาขาท่ีขาดแคลนในสาระวิชาหลักเชนคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและภาษา 
 4.  จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพนักศึกษาและประชาชนสามารถใชในการเรียนรูหาประสบการณกอนไปประกอบ
อาชีพโดยใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพรวมจัดใหมี
ศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพ่ือฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะในการใหบริการแกประชาชน 
 5.  เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติใชเปน
เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาจัดใหมีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลางและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตสงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นใหใช อุปกรณ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาขยายระบบโทรทัศนเพ่ือการศึกษาใหกวางขวางปรับปรุงหองเรียน
นํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส และเรงดําเนินการใหกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ื อ
การศึกษา 
 6.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนทางปญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 
 7.  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตและบริการเรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพและการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน190 
 

บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 จากเปาหมายและความสําคัญของอาเซียน รวมทั้งนโยบายทางการศึกษาเพ่ือรองรับ  
การเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ทําใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจําเปนตอง
ปรับตัวและบทบาทในการเตรียมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนและพัฒนานักเรียนใหมีความพรอม
ในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและมีสมรรถนะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนและสังคมโลกไดแก 
 1.  Personal Spirit ความเปนผูมีจิตวิญญาณแหงมิตรไมตรี สันติภาพและความสงบสุข 
จิตสํานึกแหงคนดี เรียนรูและพัฒนาตนเองเพ่ือทําความดี ทําคุณประโยชนแกผูอ่ืนเสมอ   

 2.  Problem Solving ความสามารถในการแกไขปญหา จําเปนตองเรียนรูและมีแผนใน
การศึกษาวิเคราะห แกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนระบบ 

                                                           
 

190มติชนรายวัน, “กางนโยบายรัฐบาลย่ิงลักษณการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม,” ทีม
ขาวการศึกษา  (23 สิงหาคม 2554) : 22.  
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 3.  Team Work การมีทีมทํางาน การมีที่ปรึกษาจะเกิดพลังความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยมิ
สมควรลงได 

 4.  Communication  การติดตอสื่อสารระหวางกัน  เราตองเรียนรูและเขาใจซ่ึงกันและ
กันทั้งดานกวางและลึกโดยเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายภาษากลางที่สามารถติดตอกันได
เปนสิ่งที่จําเปนมากเพราะทําใหเราพูดคุยกันรูเรื่องเขาใจกันสามารถศึกษาแลกเปล่ียนศิลปะวิทยาการ
ซึ่งกันและกันได 

 5. Thinking ความฉลาดในการคิดมีพ้ืนฐานมาจากการรักการอานการศึกษาหาความ
รูอยูเสมอการส่ังสมความรูและวิทยาการทําใหเกิดไหวพริบ  มีปญญาเปนคนที่ฉลาดในการคิด นอกจากน้ี
จําเปนตองมีความสามารถในการใช ICT และ WED Community การแสวงหาความรูการใชกระบวนการ
กลุม การแกปญหา การสรางความตะหนัก มีทักษะชีวิต กลาแสดงออกเอ้ืออาทรและแบงบันเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ฯลฯ เพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันได
บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน รวมกันในการเสริมสรางความมั่นคงในดานเศรษฐกิจ 
การเมืองสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถเตรียมนักเรียนเขาสู
ประชาคมไดเปนอยางดี คือ หนวยงานตนสังกัดชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
 

การบริหารสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป. : 5-24) ไดใหแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคม
อาเซียนไว ดังนี้ 
 

แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อสูประชาคมอาเซียน 
  การบริหารจัดการการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุเปาหมาย
สถานศึกษาควรมีแนวทางการดําเนินงานและจัดการ ดังนี้ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูอานวยการสถานศึกษารองผูอานวยการ
สถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและผูแทนจากหนวยงาน
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักในการ
ดําเนินงานตลอดแนวทางพรอมวางแผนกําหนดกิจกรรม/ปฏิทินการดาเนินงาน 
 3.  สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานเชนงบประมาณบุคลากรวัสดุครุภัณฑ
เอกสารเปนตน 
 4. วางแผนพัฒนาครูบุคลากรและผู เกี่ยวของใหสามารถดาเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 5.  จัดตั้งเครือขายในสถานศึกษามีผูเกี่ยวของเชนนายอําเภอผูแทนฝายวัฒนธรรมผูแทน
สํานักงานเทศบาลผูอํานวยการ/รองผูอานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการ
สถานศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นเปนตน 
 6.  กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดาเนินงานพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนเปนประจําทุกปโดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขันอันแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 7.  กําหนดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาตามอยางเปนระบบ 
 8.  สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียนท้ังใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ 
 9.  มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานพรอมประชาสัมพันธการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในรูปแบบที่หลากหลายการนิเทศภายในติดตามการประเมินผลการดําเนินงานการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนจะประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมการนิเทศ
ติดตามการประเมินผลเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็ จ และทั้งนี้
ผูเกี่ยวของของทุกภาคสวนตองรวมพลังกันใหการสงเสริมสนับสนุนการนิเทศติดตามและประเมินผล
ใหมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องโดยเนนการนิเทศที่เปนกัลยาณมิตรผูนิเทศเปนผูให
คําปรึกษาและพ่ีเลี้ยงแกสถานศึกษาและครูผูสอนกรอบการนิเทศติดตามและประเมินผลเพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมายกําหนดกรอบการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  9.1 ดานคุณภาพผูเรียน ไดแก 
   9.1.1  ดานความรู 
   9.1.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
   9.1.3  ดานเจตคติ 
  9.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ไดแก 
   9.2.1  คุณภาพวิชาการ 
   9.2.2  คุณภาพครู 
  9.3 ดานการบริหารจัดการ ไดแก 
   9.3.1  ดานคุณภาพของผูบริหารและครู 
   9.3.2  ดานการสงเสริมสนับสนุน 
 คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนกําหนดคุณลักษณะ 3 ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานความรู   
  1.1 มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  1.2 มีความรูเกี่ยวกับอาเซียน ไดแก 
   1.2.1 จุดกําเนิดอาเซียน 
   1.2.2  กฎบัตรอาเซียน 
   1.2.3  ประชาคมอาเซียน 
    1.2.4  ความสัมพันธกับภายนอกอาเซียน 
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 2.  ดานทักษะ/กระบวนการ 
  2.1  ทักษะพ้ืนฐาน 
  2.2 สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบานอีก
อยางนอย 1 ภาษา 
  2.3  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
  2.4  มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี 
  2.5  มีความสามารถในการทางานและอยูรวมกับผูอ่ืน 
 3.  ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 
  3.1  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  3.2  มีภาวะผูนํา 

  3.3 เห็นปญหาสังคมและลงมือทาเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
 4.  ทักษะการเรียนรูและการพัฒนาตน 
  4.1  เห็นคุณคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน 
  4.2  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู 
  4.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลมีวิธีคิดอยางถูกตอง 
  4.4  มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง 
            5.  ดานเจตคติ 
  5.1  มีความภูมิใจในความเปนไทย 
  5.2  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 
  5.3  มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 
  5.4  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลสันติวิธ/ีสันติธรรม 
  5.5  ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา 
  5.6  ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัดคุณภาพครู 
 1.  ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนกฎบัตรอาเซียนประชาคมอาเซียน 
 2.  ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
 3.  ครูใชหนังสือตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 
 4.  ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลและการ
เผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) 
 5.  ครูใชเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเนนกิจกรรมหรือกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู 
 6.  ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและใน
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
 7.  ครูใชการวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหาร
สถานศึกษา 
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 การนิเทศติดตามและประเมินผลดาเนินการ 
 การนิเทศติดตามและประเมินผลดาเนินการเปนขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 
 1. ประเมินความพรอมกอนดาเนินการการประเมินความพรอมกอนดาเนินงานของ
สถานศึกษาเปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนสาหรับใชวางแผนการนิเทศกากับติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาที่เหมาะสมดังนี้ 
                        1.1  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ความพรอม
ของหลักสูตรความสามารถของผูบริหารครูผูสอนและนักเรียนนํามาวิเคราะหจัดทําเปนฐานขอมูล 
  1.2  รวมวางแผนการนิเทศโดยนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดสังเคราะหไวมาวางแผน
พัฒนาตามลําดับไดแกการสรางความตระหนักการรวมกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการรวมประชุม
กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานของสถานศึกษาการใหความรูคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
การดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ การรวมจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน/รายงานการรวบรวมขอมูลท่ีเปน
จุดพัฒนา/จุดเดนเพื่อนาไปวางแผนสนับสนุนการพัฒนาตอไป 
 2.  นิเทศติดตามประเมินผลการดาเนินงาน 
  การนิเทศกากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตสถานศึกษาไดมี
การวางแผนพัฒนาบุคลากรการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรียนรูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   2.1  ศึกษาผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
   2.2 ใหคาปรึกษาแนะนําตามสถานการณปญหาของแตละสถานศึกษา 
   2.3 รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือดาเนินการสนับสนุนใหเกิดการนิเทศภายใน
อยางตอเนื่อง 
   2.4 ประเมินสภาพความสําเร็จของสถานศึกษาสังเคราะหและสะทอนผล 
   2.5 รวบรวมกิจกรรม/ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาและถอดความรูเพ่ือหา Best 
Practice และเผยแพรในวงกวางตอไปโดยอาจจัดทาในลักษณะ KM และนา Best  Practice ลงใน 
Blog KM 
    2.6 นําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาและผดุงคุณภาพใหมี
ความยั่งยืนตอไป 
 3.  การประเมินผลหลังการดําเนินงาน 
     3.1  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในแตละระดับ 
     3.2  คัดเลือก Best Practice ในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3.3 เผยแพรผลงานโดยจัดนิทรรศการ/ถอดความรู/จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
ระดับชาติ 
     3.4 ประกาศเกียรติคุณใหรางวัล 
 

การพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทั้งระบบ 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความสําเร็จที่ตัวนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือ
ความสําเร็จที่ยั่งยืนทั้งนักเรียนและสถานศึกษาจําเปนตองดําเนินงานตามหลักการพัฒนาโรงเรียน    
ทั้งระบบโดยบูรณาการในทุกดานทั้งดานการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ         
การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป โดยใหทุกคนไดมีสวนรวมคิดรวมทํา ดังนี้ 
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 1.  ดานการบริหารจัดการ 
  ดานการบริหารจัดการเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่จะผลักดันใหการดาเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายปจจัยสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพและความสําเร็จก็คือผูบริหารท่ีตองรับรูเขาใจและ
ยอมรับงานนี้อยางจริงจังซึ่งมีกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สําคัญดังนี้ 
  1.1 นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหนึ่ งในการกําหนดเปาหมายนโยบายและ
วัตถุประสงคในการดาเนินงานของสถานศึกษา 
  1.2  สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมายนโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ใหผูเกี่ยวของท้ังผูบริหารครูผูปกครองและนักเรียน 
  1.3  กําหนดแนวทางการดาเนินงานท่ีทุกฝายมีสวนรวม 
  1.4  กําหนดบทบาทหนาที่ของฝายตางๆอยางชัดเจน 
  1.5  มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูอาเซียนในสถานศึกษา 
  1.6  สรางแรงจูงใจแกบุคลากรในโรงเรียนที่รวมดําเนินงานอยางจริงจัง 
  1.7  มีการนิเทศติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย างตอเนื่องและปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน 
  1.8  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานอยางเพียงพอ 
  1.9 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
อาเซียน 
   1.10 จัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม
ตางๆที่เก่ียวกับอาเซียน 
   1.11 มีการสรางเครือขายการดําเนินงานกับผูนาชุมชนผูนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
   1.12 มีการประชาสัมพันธผลการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 2.  ดานการจัดการเรียนรู 
  ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถดําเนินชีวิตด วยดีใน
ประชาคมอาเซียนตองดําเนินงานท้ังระบบในสถานศึกษาทุกๆดานงานวิชาการหรืองานจัดการเรียนรู
ถือเปนงานหลักเปนงานที่สงผลโดยตรงใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  ทั้งนี้ควรตองมีการ
วิเคราะหความสอดคลองระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แผนยุทธศาสตร
อาเซียนของชาติ/กระทรวงศึกษาธิการและเปาหมายของการเปนประชาคมอาเซียนเพ่ือกําหนดเปน
หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการทุกกิจกรรมทั้งระบบโรงเรียนไดแกการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
กิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้จะตองเปนหลักสูตรที่ยึดผลการเรียนรู
เนนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเปนกิจกรรมที่มีความหมายตอผูเรียน /
ชุมชน 
 3.  ดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมท้ังที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอนและที่ไม
เกี่ยวของโดยตรงโดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
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  3.1  กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมใหสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
  3.2  กําหนดรูปแบบแนวการดําเนินงานกิจกรรมรวมทั้งงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  3.3  สรางความรูความเขาใจและการยอมรับรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝายเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคและแผนงาน 
  3.4  ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
  3.5  มีการส่ือสารประชาสัมพันธและการประสานงานทั้งภายในสถานศึกษาระหวาง
สถานศึกษาและชุมชน 
  3.6  มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมและนาผลการประเมินไปใชปรับปรุง  
การจัดกิจกรรม 
  3.7  มีการจัดเก็บขอมูลและรายงานอยางเปนระบบรวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ  
โดยใชเครือขายสื่อสารในทองถ่ิน 
 4.  ดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ 
  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูรวมกับชุมชนและใหชุมชนรวมท้ังหนวยงาน
ภายนอกเปนแหลงเรียนรู เชน 
  4.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจและความตระหนักในการอยู
รวมกันเปนประชาคมอาเซียน 
  4.2 สงเสริมใหบุคคลภูมิปญญาในทองถิ่นรวมใหการเรียนรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางความตระหนักในบทบาทของการเปนแหลง เรียนรูและ
ตนแบบวิถีชีวิตอันดีงามของไทยท่ีจะสืบทอดแกเด็กไทย 
  4.3 ประสานความรวมมือกับชุมชนในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดขึ้น
ในทองถิ่นและสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  4.4 สถานศึกษาและชุมชนรวมทั้งเครือขายการพัฒนามีการจัดกิจกรรมรวมกันอยาง
หลากหลายรวมทั้งการใหความรูแกนักเรียนและประชาชนในทองถิ่น 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ราชอาณาจักรไทย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ไดกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาไวในมาตรา 81 ใหรัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ           
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติจึงไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทเชื่อมตอกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญและเปนกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคนไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาส
ในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป  จากรัฐอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจายโดยรัฐตองจัดบริการเปนพิเศษใหแกผูพิการผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ  ทั้งนี้ 
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มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูที่เปนไปอยางตอเนื่อง191 
 สําหรับรูปแบบการจัดการศึกษาน้ันอาจจัดได 3 รูปแบบ  คือ   การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูไดการศึกษาใน
ระบบซึ่งแบงออกไดเปน 2 ระดับ  คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน
สามารถจัดไดในสถานศึกษาที่มีลักษณะหลากหลาย ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้ง ใน
สถานประกอบการหนวยงานอ่ืนของรัฐอาจจัดการศึกษาเฉพาะทางได  ทั้งนี้ มาตรา17 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุ
ยางเขาปท่ีเจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหกเวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของ
การศึกษาภาคบังคับ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 4 วาดวยแนวทางการจัดการศึกษามีเจตนารมณให
มีการปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดหลักใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุดโดยเนนทั้งความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรูและการบูรณาการความรูดวยหลักสูตรที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผูเรียนมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรูความคิด
ความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคมมีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นสําหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับระดับอุดมศึกษาน้ันมีสวนเนนเพ่ิมเติมดานการพัฒนาวิชาการวิชาชีพ
ชั้นสูงและการคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและพัฒนาสังคมทั้งนี้ไดมีการจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติในฐานะแผนยุทธศาสตรชี้นําในการจัดทําและดําเนินการอยางตอเนื่องแผนตาง ๆ อยาง
ตอเนื่องสอดคลองกันทั้งประเทศไดแกแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาการอุดมศึกษาตลอดจนแผนปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา
ตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาลโดยกําหนดวัตถุประสงคและ
นโยบายเพื่อการดําเนินการรองรับดังนี้ 
 1.  การพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลมแีนวนโยบายเพื่อการดําเนินการรองรับ คือ 
  1.1 การพัฒนาทุกคนใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 
  1.2 การปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือผูเรียน 
  1.3 การปลูกฝงและสรางเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
  1.4 การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิม
สมรรถนะในการแขงขัน 
 
 

                                                           
 191สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 12. 
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 2.  การสรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรูแนวนโยบายเพ่ือการดําเนินการรองรับ
คือ 
  2.1 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือสรางความรูความคิดความประพฤติและ
คุณธรรมของคน 
  2.2 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  2.3 การสรางสรรคประยุกตใชและเผยแพรความรูและการเรียนรู 
 3. การพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมโดยมีแนวนโยบายเพื่อการดําเนินการรองรับ คือ 
  3.1  การสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  3.2  การจํากัดลดขจัดปญหาทางโครงสรางเพ่ือความเปนธรรมในสังคม 
  3.3  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3.4  การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม192 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 การจัดการและสงเสริมการศึกษาใหประชาชนมีความรูมีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมฐานความรูและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ปรัชญาทางการศึกษา 
 ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลสรางสังคมคุณธรรม   
ภูมิปญญาและการเรียนรูพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม193 
 ระบบการศึกษา 

 ปจจุบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา  6 ป (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  3  ป (3 ระดับชั้น) และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป (3 ระดับชั้น) หรือ
ระบบ 6-3-3194 
 

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
 การศึกษาระดับปฐมวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 และคูมือ   
การใชหลักสูตรเพื่อใหสถานศึกษาสถานเล้ียงดูเด็กและศูนยเด็กเล็กใชเปนแนวทางจัดประสบการณให
เปนแนวทางเดียวกัน 
 
 

                                                           
 192สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, 134. 
 193เรื่องเดียวกัน. 145. 
 194สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 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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 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งแบงออกเปนการศึกษา ในระบบการศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีการประกาศใช “หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เปนหลักสูตร
แกนกลางนํารองโดยเริ่มใชในทุกโรงเรียนตั้งแต ปการศึกษา 2546 โดยสถานศึกษาสามารถจัดทํา
สาระการเรียนรูของตนเองได ทั้งนี้เปนไปตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาดานหลักสูตรการเรียน
การสอนของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางความพรอมและความเขาใจแก
ครูและผูบริหารนอกจากน้ียังมีการเตรียมการดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการ        
ทุกประเภททั้งในลักษณะของหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพ่ิมพูนประสบการณการจัดทํา
แผนแมบทระยะสั้นและระยะยาว สําหรับปรับปรุงการเรียนการสอนผูมีความสามารถพิเศษ โดยใน
ระยะสั้นน้ันเนนลักษณะการเรียนรวมท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เปนแนวทางนํารอง
พรอมกับการจัดทําเอกสารคูมือและสื่อเพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนผูมี
ความสามารถพิเศษ 
 ในขณะเดียวกันไดมีการปรับปรุงการการดําเนินการใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู
ระหวางกันระหวางสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดโดยกระทรวงศึกษาธิการไดออก
ประกาศกระทรวงเก่ียวกับการประเมินเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนตลอดจนการสงเสริม
การศึกษาเฉพาะทางโดยในสวนแรกน้ันสงผลใหสถานศึกษาตางๆ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการปรับตัวใหสอดรับการแนวทางในการเทียบระดับและโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระบบสวนการจัดการศึกษาเฉพาะทางน้ันมีการประกาศใช
กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547 ในสวนของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีการจัดทํากลยุทธการจัดการความรูและแหลงเรียนรูพัฒนาศูนยการเรียน
ชุมชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ จัดทําขอเสนอนโยบายแผนและ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาตอเนื่องทั้งนี้อยูระหวางการ 
ยกรางพระราชบัญญัติการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือเอ้ือตอแนวทางการจัดและการสงเสริมการศึกษา
นอกโรงเรียนดังกลาว 
 ในแตละพ้ืนที่การศึกษาน้ันคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหนาที่
กํากับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตประสานสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาตลอดจนทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว
องคกรชุมชนองคกรเอกชนองคกรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดใหมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในลักษณะอ่ืนในกรณีเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเขตการศึกษาเพ่ือเสริมการบริหารและการ
จัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแบงออกได4 ลักษณะคือ 
 1. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายจิตใจ
สติปญญาอารมณสังคมการส่ือสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 
 2.  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 3.  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 4.  การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 นอกจากน้ีการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันยังใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับทั้งภายในและภายนอกตามหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใน
ฐานะสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาซ่ึงใชสถานศึกษาเปนฐานโดยสภาการศึกษาทําหนาที่
พัฒนาและนําเสนอมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ จากนั้นองคกรหลักและกระทรวงตาง ๆ รวมทั้งหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงท่ีเกี่ยวของภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ทําหนาท่ีพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ
จัดการศึกษาและดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการจัดมาตรฐานการศึกษาของชาติอยางตอเนื่องตั้งแตป 2545-2547 
รวมกับหนวยงานองคกรหลักและบุคคลท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศใหดียิ่งขึ้น195 
 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 อินโดนีเซียเปนประเทศที่ประกอบไปดวยหมูเกาะถึง 13,677 เกาะ แตเกาะที่มีคนอยู
อาศัยมีประมาณ 6,044 เกาะ เทานั้น รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวาอินโดนีเซีย มีพ้ืนท่ี 5,085,606 ตาราง
กิโลเมตรเปนแผนดิน 1,919,443 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนที่ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
พ้ืนที่เกาะเหลานี้แบงออกเปน 4 สวน คือ 
 1.  หมูเกาะซุนดาใหญ ประกอบดวย เกาะชวาสุมาตราบอรเนียว และสุลาเวสี 
 2.  หมูเกาะซุนดานอยประกอบดวยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะชวา คือ
เกาะบาหลีชุมบาวา ชุมบาฟลอเรส และติมอร 
 3.  หมูเกาะมาลุกุหรือหมูเกาะเคร่ืองเทศตั้งอยูระหวางสุลาเวสีกับอิเรียนจายาบนเกาะนิวกินี 
 4.  อิเรียนจายาอยูทางทิศตะวันตกของปาปวนิวกินี  อินโดนีเซียอยูบนเสนทางเชื่อมตอ
ระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย เปนสะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเชีย  กับทวีป
ออสเตรเลียรอยละ 90 ของประชากรสามารถอานออกเขียนได อินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 49 
แหง และของเอกชนกวา 950 แหง ดานศาสนาชาวอินโดนีเซียรอยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 6 
นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท รอยละ 3.5  นับถือศาสนาคริสตนิกายแคทอลิก รอยละ 1.8 นับถือ
ศาสนาฮินดูและรอยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ   
 อินโดนีเซียเปนพหุสังคมใหญ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา  ความ
ยาวนานของประวัติศาสตรกลุมวัฒนธรรมและศาสนาแสดงวาวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมมีความ
สืบเนื่องอยางมั่นคง และยอมหมายถึงการคงสภาพความหลากหลายลักษณะดังกลาวนี้ไดผนวกกับ
ความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตรและภาษาของกลุมชนเชื้อสายตางๆซ่ึงมีถึง  300 กลุม มีภาษา
                                                           
 195สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 143. 
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ตาง ๆ ถึง 583 ภาษา  เชน ภาษาอาเจะหบาตัก (Batak) ซันตันชวาซาซักดายัก (Dayak) มินาหาสา 
(Minahasa) โตราจา (Toraja)  บูกินฮัลมาเหระ (Halmahera) อัมบน (Anbonese) เจอราม
(Ceramese) ภาษาทางการของประเทศ คือ ภาษาอินโดนีเซีย มีพ้ืนฐานมาจากภาษามาเลยและใชกัน
ในทางแถบหมูเกาะเรียว (Riau) ตอมาไดแผออกไปและผสมผสานกับภาษาถิ่นอ่ืน ๆ รวมทั้งภาษาตางชาติ
คือ ภาษาสันสกฤต อาหรับโปรตุเกสดัตช จีนอังกฤษ ภาษาทองถิ่นตาง ๆ ยังคงใชกันอยูตราบจนปจจุบันนี้ 
 แผนการศึกษาแหงชาติ/ระบบการศึกษา 
 ระบบและการบริหารการศึกษาของอินโดนีเซียมีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ  ป ค.ศ. 
1945 (พ.ศ. 2488)  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของรัฐ ดังท่ีปรากฏในหลัก ปญจศีลรัฐธรรมนูญ ป 1945  บทที่ 2 
มาตรา 31 ระบุวา 1) พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา และ 2) รัฐบาลจะตองจัดต้ังและ
ดําเนินการระบบการศึกษาของชาติซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญไดเปนที่มาของ
การปฏิรูปและการปรับปรุงการศึกษาโดยตลอดมาตราบจนปจจุบันทั้งในเรื่องหลักการแนวทางปฏิบัติ
และกฎระเบียบปลีกยอยตาง ๆ ในการจัดการศึกษา  นอกจากนั้นการศึกษายังไดปรับไปตามแผนพัฒนา     
5 ป (Repelita) ซึ่งแผนที่เนนเรื่องการศึกษามากท่ีสุด คือ แผนพัฒนาที่ 3 (1994/95-1998/99) ที่
กําหนดยุทธวิธีการพัฒนาการศึกษาไว 4 ประการ ไดแก 
 1. ความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษา 
 2. การตอบสนองความจําเปนทางการศึกษา 
 3.  คุณภาพของการศึกษา 
 4.  ประสิทธิภาพของการศึกษา 

 ปจจุบันอินโดนีเซียใชแผนพัฒนาที่ 8 (ค.ศ. 2003/2004-2007/2008) สาระสําคัญเนน
ไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษยในฐานะที่เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหนึ่งใน
แผนพัฒนาประกอบไปดวยเปาหมายการพัฒนาในดานตาง  ๆ แตที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทาง
การศึกษาจะอยูในโครงการพัฒนาสองสวนคือสวนที่วาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human 
Resources Development) โดยระบุวาในยุคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสิ่งท่ีตองเกิดขึ้นไป
พรอม ๆ กัน คือ การมีทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถซ่ึงการพัฒนาเพ่ือใหไดทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณสมบัติดังกลาวจําเปนตองพัฒนาในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานศาสนาบุคลิกภาพสุขภาพ
สวัสดิการการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมุทรศาสตรและการบิน 
 อีกสวนหนึ่งระบุอยูในสวนของแผนพัฒนา Center for  Building the  Training  and 
Education of Development Planning ซึ่งมีใจความสําคัญวาเพ่ือที่จะยกระดับการแขงขันและ
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหสูงขึ้น จึงใหการสนับสนุนบุคคลที่เกี่ยวของกับงานดานการ
วางแผนเพื่อพัฒนาใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับสูงที่สุดเทาที่จะทําไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
อีกท้ังยังสงเสริมใหมีการฝกอบรมงานดานการพัฒนาควบคูกันไปดวย196 
 
 

                                                           
 196สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, 65-66. 
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 ระบบการศึกษาของรัฐ 
 กระบวนการจัดการศึกษาอิงระบบโครงสรางการศึกษาที่กําหนดไว ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาป 1989 และพระราชบัญญัติการศึกษาป 2003 รัฐบาลอินโดนีเซียไดคํานึงถึงความสําคัญ
ของกระบวนการเรียนรูทุกลักษณะครอบคลุมการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยจําแนกเปนการศึกษาในโรงเรียน (School Education) กับการศึกษานอกโรงเรียน (Out-
of-school Education) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาป 2003 แบงระดับการศึกษาในโรงเรียน
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา และ 3) การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา       
 1.  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการศึกษาภาคบังคับม ี3 ระดับ ไดแก 
  1.1 โรงเรียนประถมศึกษา (Sekolahdasar) ใหการศึกษาพ้ืนฐาน 6 ป สําหรับ
นักเรียน อายุ 7-12 ป 
  1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจัดการศึกษา 3 ป สําหรับนักเรียนอายุ 13-15 ป 
  1.3  โรงเรียนพิเศษจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีปญหาความผิดปกติทางดานรางกาย
และจิตใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเปาหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนสมาชิก
ของสังคมพลเมืองและมนุษยชาติโดยรวมทั้งสามารถศึกษาตอในระดับสูงตอไป 
 2.  การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาเปนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป สําหรับ
สายสามัญ และ3-4 ป สําหรับสายอาชีวศึกษา ประกอบดวย การศึกษาในโรงเรียนสามัญ โรงเรียน
อาชีวศึกษาโรงเรียนศาสนา โรงเรียนการศึกษาเพ่ือบริการเฉพาะและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนอาชีวศึกษามีหลักสูตร 3 ป และ 4 ป แบงเปน 6 กลุมวิชา คือ การเกษตรกรรมและการปาไม 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ธุรกิจและการจัดการ สวัสดิการสังคม การทองเท่ียวและศิลปะและหัตถกรรม
การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาเนนการขยายความรูการพัฒนาทักษะและการเตรียมนักเรียนสําหรับ
ศึกษาข้ันสูงหรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ197 
 3.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาข้ันสูงตอจากการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา 
เปนระดับประกาศนียบัตร 3 ป ระดับปริญญาตรี 4 ป ระดับปริญญาโท 2 ป ระดับปริญญาเอก 3 ป 
สถาบันระดับอุดมศึกษามีหลายแบบ เชน สถาบันโพลีเทคนิค โรงเรียนการศึกษาขั้นสูง สถาบัน และ
มหาวิทยาลัยการศึกษาขั้นสูงในสายวิชาการ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญทางดานวิชา     
การเทคโนโลยีและการวิจัยการศึกษาทางสายอาชีพ มุงพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติการ 
 นอกเหนือจากการศึกษาท้ัง 3 ระดับ ดังกลาวแลวก็ยังมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ดวยเปาหมายหลักของการศึกษาปฐมวัย คือ การพัฒนาดานรางกายและจิตใจของนักเรียนเม่ือเด็ก
ตองออกมาจากบานจากครอบครัวมาเขาสังคมที่โรงเรียนการจัดการศึกษาระดับนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา เปนการเตรียมการพัฒนาการขั้นพ้ืนฐาน
พัฒนาทัศนคตคิวามรูทักษะและความคิดริเริ่มรูปแบบของการศึกษาปฐมวัยที่ไดผลดีไดแกการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนอนุบาลหรือสถานอบรมเด็กเล็กและการเลนเปนกลุมเราจะเห็นไดวาการเรียนในโรงเรียน

                                                           
 197Colin Brock, Education in South-East Asia (Bloomsbury : Publishing, 
2013), 84. 
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อนุบาลนั้นเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระบบขณะที่การเรียนรูจากการเลนเปนกลุมนั้นจะเปน     
สวนหนึ่งของการศึกษานอกระบบ 
 การจัดการศึกษากอนวัยเรียนนี้เปนการจัดการศึกษาใหกับเด็ก อายุระหวาง 4-6 ขวบ
ระยะเวลาเรียน 1-2 ป ขณะที่การเรียนรูโดย “การเลนเปนกลุม” จัดใหกับเด็กอายุ 3 ขวบ และตํ่ากวา     
3 ขวบ ทั้งนี้การศึกษาในโรงเรียนดําเนินไปโดยสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น   
ที่เกี่ยวโยงกันและเปนไปอยางตอเนื่อง สวนการศึกษานอกโรงเรียนเปนกิจกรรมการสอนและการ
เรียนรูซึ่งยืดหยุนอาจจะมีหรือไมมีระดับชั้นและความตอเนื่อง มีทั้งการศึกษาวิชาท่ัวไปศาสนศึกษา
การศึกษาเพ่ือการบริการเฉพาะอาชีวศึกษา  รวมทั้งกลุมการศึกษาท้ังชุด A และชุด B (Paket A, B) 
หลักสูตรเสริมรายไดหรืออ่ืน ๆ ที่สามารถศึกษาได เชน การฝกงานการศึกษาเรียนรูในครอบครัวถือวาเปน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งไดปลูกฝงคานิยมทางศาสนาวัฒนธรรมศีลธรรมและทักษะการศึกษาเชนนี้
เกิดขึ้นนอกระบบโรงเรียนแตอยูในระบบการศึกษาของชาติโดยรวม ซึ่งรัฐมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญ
มากข้ึน 
 ระบบการศึกษา 
 ในโรงเรียนประกอบดวยระดับการศึกษาข้ันตาง ๆ ดังนี้  คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การศึกษาชั้นมัธยมและการศึกษาระดับสูง นอกเหนือจากระดับการศึกษาดังกลาวขางตนแลวยังมี
การศึกษากอนวัยเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมของเด็กดวยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑจะใชเวลา   
9 ป  โดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ป และชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มีเปาหมายเพ่ือจัดหาทักษะ
พ้ืนฐานในการพัฒนาตนเองในฐานะท่ีเปนปจเจกชนสมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลก  
เทา ๆ กับที่เตรียมกาวเขาสูการศึกษาระดับมัธยมศึกษา198 
 รูปแบบของการจัดการศึกษา 
 การศึกษาในประเทศอินโดนีเซียมีทั้งการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียนห  มายถึง
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการจัดการศึกษา 7 ประเภท ไดแก
การศึกษาท่ัวไปหลักในการจัดการศึกษาทั่วไปคือการจัดการศึกษาเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนมีความรูทั่ว ๆ  ไป
และพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ของผูเรียนไปจนตลอดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 

 1.  อาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมผู เรียนใหมีความรู
ความสามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพมวลประสบการณตาง ๆ ในหลักสูตรจัดขึ้นอยางสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานเมื่อผูเรียนศึกษาจบหลักสูตรอาชีวศึกษาแลวสามารถทํางานไดจริง 

 2.  การศึกษาพิเศษเปนการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการโดยมีหลักการจัดการศึกษา  คือ
ใหผูเรียนมีทักษะความสามารถทางดานรางกายและจิตใจท่ีชวยเหลือตัวเองไดและสามารถดํารงชีวิต
อยูไดในสังคมอยางมีความสุข 

                                                           
 198สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  ระบบการศึกษา-
อินโดนีเซีย,  เขาถึงเมื่อ  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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 3.  การบริการศึกษาเฉพาะทางเปนการจัดการบริการการศึกษาที่มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถเฉพาะงานหรืองานเฉพาะอยางเพ่ือใหบุคคลสามารถทํางานในสํานักงานหรือการเตรียม
เปนเจาหนาที่ทั้งสวนงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 ศาสนศึกษา เปนการจัดการศึกษาที่เตรียมผูเรียนใหมีความรูสึกเกี่ยวกับศาสนาและวิชา    
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถแสดงบทบาทของผูมีความรูดานศาสนาเปนอยางดี วิชาการศึกษาเปน
การจัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถดานวิทยาศาสตร การศึกษาระดับวิชาชีพ
เปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถระดับมืออาชีพที่มีความสามารถเชื่อมโยง
ความรูและทักษะเขาดวยกันและปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพในวิชาชีพชั้นสูง 
     นอกจากรูปแบบการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนซึ่งประกอบดวยการศึกษาท่ัวไปสําหรับ
เด็กปกติและการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการแลวยังมีการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาซ่ึงเปน
โรงเรียนศาสนาอิสลาม จัดการศึกษาโดยกระทรวงศาสนา โดยใชชื่อเรียกวา MadrasahIb tidaiyah     
หรือ MI วุฒิที่ไดรับจะเทียบเทากับวุฒิที่ไดจากโรงเรียนประถมศึกษาท่ัวไป  และมีโรงเรียนศาสนาอิสลาม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนดวยซึ่งใชชื่อเรียกวา Madrasah Tsanawlyah หรือ MTs วุฒิที่ไดก็เทียบเทา
กับวุฒิที่ไดจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ัวไปเชนเดียวกัน  เนื้อหาวิชาแกนของการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานทุกหลักสูตรทุกสถานศึกษาจะประกอบดวยเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับวิชาปญจศีล  (การศึกษา
ระบบความคิดหรือมโนคติวิทยา) วิชาศาสนาวิชาพลเมือง วิชาภาษาอินโดนีเซีย วิชาการอานและ  
การเขียน วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเบื้องตน  วิชาภูมิศาสตร วิชาประวัติศาสตร
ชาติและประวัติศาสตรโลก วิชาหัตถกรรมและศิลปะ วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และสุขศึกษา วิชาวาดเขียน
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาทองถ่ินศึกษา  เนื้อหาเหลานี้ไมไดบงบอกเพียงชื่อวิชาเทานั้น  สิ่งท่ีมากกวา
นั้นก็คือบงชี้วาเปนการศึกษาเนื้อหาสาระที่ตองการมุงเนนการสรางบุคลิกภาพและองคประกอบของ
ความสามารถในดานตาง ๆ ของทรัพยากรมนุษยซึ่งผูเรียนจะไดรับการสอนในโรงเรียนผานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั้งน้ีการจัดการศึกษาจัดแนวบูรณาการหลากหลายวิชาเชื่อมโยงเนื้อหาซ่ึงกันและกัน      
ไมเนนการสอนเน้ือหารายวิชาใดวิชาหนึ่งอยางเดี่ยว ๆ  โดยไมมีการเชื่อมโยงกับวิชาใด 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 วิสัยทัศนทางการศึกษาของอินโดนีเซียมี ดังนี้  “สังคมอินโดนีเซียดํารงอยูอยางสงบสุข
เปนประชาธิปไตยมีความยุติธรรมมีความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติมีความเจริญรุงเรื องบน
พ้ืนฐานเอกภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซียดวยการมีสวนรวมของประชาชนที่มีความสมบูรณสามารถ
พ่ึงตนเองศรัทธาความยําเกรงตอพระเจาคุณธรรมจริยธรรมความรักในประเทศชาติ จงรักภักดีตอกฎหมาย
และแผนดินมีความรูและวิทยาการมคีวามพากเพียรและระเบียบวินัย”  นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ป 2003 ไดกําหนดเปาหมายนโยบายและแผนการดําเนินงานซึ่งครอบคลุมการขยาย
โอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาสงเสริมใหประชากรทุกคนเขาถึ งการศึกษา  
ทุกระบบและทุกระดับปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวกับการศึกษาตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม และเพ่ือพัฒนาการศึกษาท่ีใชชุมชนเปนพื้นฐาน 

 ความเคลื่อนไหวและการปฏิรูปทางการศึกษา 
 กาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของอินโดนีเซีย คือ การประกาศแผนปฏิบัติการ  
แหงชาติวาดวยนโยบาย “Education for All” ใน ค.ศ. 2002 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความ   
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เสมอภาคทางการศึกษา และเพ่ือสรางความมั่นใจวาคนอินโดนีเซียทุกคนไมวาจะเปนเพศใด จะมี
ฐานะยากจนอยูหางไกลความเจริญหรือเปนผูดอยโอกาสทางสังคม  ตองไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ภาคบังคับ 9 ป เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของนโยบาย “Education for All”  รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตร
แหงชาติไวดังน้ี 
 นโยบาย 
 1.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเฉพาะกับนักเรียนที่ยากจน 
 2.  ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.  เสริมสรางขีดความสามารถในระดับชุมชนโรงเรียนและทองถิ่นผานการจัดการใน
โรงเรียนและการมีสวนรวมของของชุมชน 
 ยุทธศาสตร 
 1.  นําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและเพ่ิมงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  ใหความสําคัญกับโครงการเรงดวนคือการจัดหาที่เรียนอยางทั่วถึงและปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน 
 3.  ประสานความรวมมือระหวางรัฐบาลกับผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษาทุกกลุมรวมถึง
เรื่องงบประมาณท่ีรัฐบาลทองถิ่นกับสมาชิกชุมชนตองเขามาจัดการรวมกัน นอกจาก “Education for All” 
แลวกระทรวงศึกษาธิการยังไดเนนเรื่องการฝกอบรมมาตลอดโดยมีการจัดตั้ง “โปรแกรมการฝกอบรม
ผูฝกงานระบบทวิภาค”ีซึ่งมีลักษณะเปนการศึกษาในระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดมวลประสบการณ
ตามหลักสูตรรวมกันระหวางสวนฝกอบรมหรือสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือฝกฝนใหผูเรียน
หรือผูฝกงานมีความรูในเชิงทฤษฎีและมีทักษะที่จะปฏิบัติงานไดจริงอันเปนปรัชญาของการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาอยางแทจริงความสําเร็จในการจัดหลักสูตรการเรียนรูในระบบนี้ตองอาศัยความรวมมือและ
ความเขาใจในปรัชญาทวิภาคีของท้ังสองฝาย คือ สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา เพ่ือจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายสมตามเจตนารมณที่ตั้งไว 
  จุดเดน 
 ความพยายามขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมหรือ “Education for All” 
ถือเปนนโยบายท่ีรัฐสงเสริมและพัฒนาอยางจริงจังแมวาจะยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจาก
โครงสรางการจัดการท่ีซับซอนจํานวนประชากรมากรวมถึงพ้ืนที่ประเทศท่ีกวางขวางและกระจัด
กระจายเปนเกาะตาง ๆ ทําใหรัฐบาลตองใชความพยายามอยางมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให
เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถโดยใชวิธีจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป โดยมุงหวังจะลดอัตราการไมรู
หนังสือของประชากรพรอมกับสรางคนที่มีความรูทั้งหมดน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียไดกําหนดไววาตองบรรลุ
เปาหมายภายในป 2008 และ 2009 นี้199 
 

                                                           
 199สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ , รายงานการวิจัย

เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
2549), 67-68. 
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มาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซีย  ตั้งอยูบนคาบสมุทรมาเลเซีย (11 รัฐ) และมีบางสวนอยูบนเกาะบอรเนียว 
(รัฐซาบาห และซาราวัค)  ทิศเหนือติดกับประเทศไทย  ทิศใตติดสิงคโปร เมืองหลวงคือกรุง
กัวลาลัมเปอร  ใชระบอบการปกครองแบบรัฐสภา คณะรัฐบาล ประกอบดวยพรรค UMNO (United 
Malays National Organization) เปนพรรคการเมืองหลักโดยเปนแกนนํากลุมแนวรวมแหงชาติ 
(Barisan National)  ซึ่งประกอบดวยพรรคการเมืองสําคัญ  ไดแก MCA (Malaysian Chinese 
Association), MIC (Malaysian Indian Congress), Gerakan, PPBB Parti Pesaka Bumiputera 
Bersatu) และ SNP (Sarawak National Party) 
 มาเลเซียมี ประชากร 23,953,136 คน (กรกฎาคม 2548) รอยละ 83 อาศัยอยูบนคาบสมุทร
ขณะที่อีกรอยละ 8 อยูในรัฐซาบาห และรอยละ 9 อยูในซาราวัค  ดานชาติพันธุประกอบดวยชาวมลายู
และชนพ้ืนเมือง รอยละ 58 จีน รอยละ 26 อินเดีย รอยละ 7 และอ่ืน ๆ รอยละ 9 ดานภาษาใช
ภาษามลายูเปนภาษาประจําชาติและภาษาราชการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาธุรกิจ นอกน้ันมีภาษาจีน
กวางตุง แมนดาริน ฮกเก้ียน จีนแคะ และทมิฬ เปนตน คนมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนา
ประจําชาติ คิดเปนสัดสวน รอยละ 60.4 ของประชากรท้ังหมด  ศาสนาพุทธ รอยละ 19.2  ศาสนา
คริสต รอยละ 11.6 ศาสนาฮินดูรอยละ 6.3 และอ่ืน ๆ รอยละ 2.5  อัตราการรูหนังสือของประชากร
คอนขางสูง คือ รอยละ 88.7 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญกับ
การศึกษาและการคนควาวิจัยตาง ๆ เปนอยางมากโดยจะเห็นไดจากนโยบายเศรษฐกิจปจจุบันที่มุงพัฒนา
ศักยภาพในดานตาง ๆ อยูบนฐานความรู (Knowledge-based Economy) 
 นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ (National Vision Policy : NVP)  
ซึ่งมีเปาหมายในการสรางมาเลเซียใหเปน “ประเทศท่ีมีความยืดหยุนคงทนและมีความสามารถในการ
แขงขัน” โดยจะลดความสําคัญของการลงทุนท่ีทําใหเกิดการเจริญเติบโตที่ไมยั่งยืนและขาด
ประสิทธิภาพและใหความสําคัญตอประเด็นใหมคือการเติบโตที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพ  
การผลิตโดยรวมโดยจะเนนการลงทุนที่มีการคนควาและวิจัย (R & D) และเทคโนโลยีสูง  ทั้งนี้เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู กระตุนและเพ่ิมพลวัตรของภาคการเกษตรการผลิตและการบริการ
โดยการใชความรูและเทคโนโลยีวิทยาการเพ่ิมการมีสวนรวมของภูมิบุตรในภาคเศรษฐกิจชั้นนําและ
ปรับใหมีการพัฒนาการทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับสังคมบนฐานความรูสภาพการศึกษาโดยทั่วไปและ
พัฒนาการทางการศึกษาในภาพรวม 
 นับตั้งแตเริ่มตนศตวรรษที่ 21 เปนตนมา รัฐบาลมาเลเซียกําหนดใหการพัฒนาการศึกษา
ของคนในชาติเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึง โดยมีเปาหมายใหนําการศึกษาเขาถึงประชากรทุกระดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งถือเปนการศึกษาภาคบังคับประสิทธิผลในเรื่อง
นี้จะเห็นไดจากอัตราการเขาศึกษาระดับประถม ใน ค.ศ. 2003 นั้น  สูงถึงรอยละ 98.46 ใน
ขณะเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลับมีอัตราที่ลดลงคือจากรอยละ 85.9 ใน ค.ศ. 1993 
เหลือรอยละ 84.4  ใน ค.ศ. 2003 แตอยางไรก็ดีแมจะมีจํานวนลดลงแตรัฐบาลมาเลเซียก็ไมไดกังวล  
มากนัก เนื่องจากตัวเลขการเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชวงเวลาเดียวกันใหผลเปนที่
นาพอใจโดยเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 17.7 (รอยละ 55.7 ใน ค.ศ. 1993 และรอยละ 73.5 ใน ค.ศ. 2003) 
ซึ่งรัฐบาลเห็นวาเปนผลมาจากการสงเสริมใหมีการศึกษาครบ 11 ป ที่ริเริ่มมาตั้งแต ค.ศ. 1998 
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 นอกจากนี้รัฐบาลยังไดสงเสริมการศึกษาทางไกลเพ่ือยกระดับการศึกษาและทักษะของ
กําลังแรงงานโดยเฉพาะปรับหลักสูตรการศึกษาใหมีความหลากหลายและยืดหยุนเพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่องโดยมีเปาหมายใหสามารถรับหรือบริการการศึกษาแกนักศึกษาทั่วโลกไดโดยไมจํากัดเฉพาะ
คนมาเลเซียดังนั้นจึงอาจกลาวไดวามาเลเซียมุงใหอุดมศึกษาของตนเปนสินคาสงออกเพ่ือนํารายได  
เขาพัฒนาอุดมศึกษาของตน200 
 ระบบการศึกษา 
 ระบบการบริหารการศึกษาประเทศมาเลเซียอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ   
แบงระดับการบริหารเปน 5 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับอําเภอ ระดับกลุมโรงเรียน และระดับ
โรงเรียน การบริหารการศึกษาระดับชาติอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง (Federal  Government)  
การศึกษาทุกประเภททุกระดับอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการยกเวนการศึกษาท่ี
มีลักษณะเปนการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบ เชน กรมแรงงาน และกรมเกษตร เปนตน 
 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.  ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรเฉลี่ยประมาณ  3 ปครึ่ง ถึง 4 ปการศึกษา และแบงการศึกษา
ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
  5.1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (Pre-school Education)  
  5.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education)  
  5.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 
  5.4 การศึกษาระดับหลั งมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary  
Education) 
  5.5 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 
 สวนสถานศึกษาท่ีทําหนาที่จัดการศึกษาระดับตาง ๆ นั้น แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
 1.  สถานศึกษาของรัฐบาล (Government Education Institutions)  
    2.  สถานศึกษาในอุปถัมภของรัฐบาล (Government-aided Educational Institutions) 
    3.  สถานศึกษาเอกชน (Private Educational Institutes)201 

                                                           
 200สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ , รายงานการวิจัย

เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, 47-50. 
 201สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 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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 โดยสวนใหญเด็กมาเลเซียที่มีอายุระหวาง 4-6 ป เริ่มเขาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลท่ีมีอยู
ทั่วประเทศทั้งที่เปนของรัฐและเอกชนเม่ืออายุครบ 6 ปขึ้นไป ก็จะเขาเรียนระดับประถมศึกษาเปน
เวลา 6 ป หลังจากนั้นจึงศึกษาตอในระดับมัธยมตอนตนเปนเวลา 3 ป ตอดวยระดับมัธยมตอนปลาย
อีก 2 ป เมื่อจบระดับมัธยมแลวจึงจะเปนระดับอุดมศึกษา (Post Secondary Education หรือ 
Higher Education) ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรและระดับมหาวิทยาลัยใน
ระดับประกาศนียบัตรประกอบดวยการเรียนหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยวิทยาลัย และโรงเรียน      
โปลีเทคนิคหลังจากจบการศึกษาในระดับนี้แลวนักเรียนจึงจะมีสิทธิศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและมี
บางสวนที่เริ่มทํางานเลย202 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 รัฐบาลมาเลเซีย โดยกระทรวงศึกษาธิการมีวิสัยทัศนทางดานการศึกษาดังนี้ 
 1.  สรางพลเมืองมาเลเซียใหเปนคนรักชาติและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2.  สรางคนมาเลเซียซึ่งเปนผูศรัทธาในศาสนาผูมีความรูและมีวิสัยทัศนใหเปนผูมีมารยาท 
ดีงามและมีความสุขในการดําเนินชีวิต 
 3.  เตรียมทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสําหรับความจําเปนในการพัฒนาของชาติ 
 4.  จัดหาโอกาสทางการศึกษาใหแกพลเมืองมาเลเซียทุกคนทั้งนี้วิสัยทัศนทั้งหมดจะอยู
ภายใตพันธกิจเดียวกัน คือ การพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับสากลโดยใหความสําคัญกับ
ศักยภาพสูงสุดของปจเจกบุคคลและการตอบสนองตออุดมการณแหงชาติ 
  ปรัชญาทางการศึกษา 
 การศึกษาในมาเลเซียมีเปาหมายในการพัฒนานโยบายการศึกษาแหงชาติภายใตศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลใหเปนคนที่มีความรูมีสติปญญาไตรตรองรูจักวิเคราะหดวยเหตุและผลทั้งนี้ตองมี
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระเจาการศึกษาในมาเลเซียจะตองผลิตบุคลากร ซึ่งเปนพลเมืองแหงมาเลเซีย  
ใหมีความรูและสมบูรณพรอมในทุก ๆ ดาน มีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานใหประสบความสําเร็จท้ังเพ่ือตนเองเพ่ือครอบครัวสังคมและเพ่ือชาติ 
 การจัดการและโครงสรางระบบการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาของมาเลเซีย มีลักษณะรวมอํานาจไวที่สวนกลางโดยแบงโครงสราง
การบริหารจัดการตามระดับการบังคับบัญชาออกเปน 4 ระดับ คือ  ระดับรัฐบาลกลาง  ระดับรัฐ 
ระดับเขต และระดับโรงเรียน แตละระดับจะมีองคกรทําหนาที่กํากับดูแลตามลําดับดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการกรมการศึกษาประจํารัฐสํานักงานการศึกษาประจําเขตและ
โรงเรียนแตละแหงกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลกลางโดยกระทรวงศึกษาธิการใชระบบของ
คณะกรรมการกลาวคือ มีคณะกรรมการวางแผนการศึกษา (Education Planning Committee-EPC)  ซึ่งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานเปนองคกรที่มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดโดยมีกองวิจัย
และวางแผนเปนหนวยงานสนับสนุนอยางไรก็ตาม อํานาจการประกาศใชนโยบายขั้นสุดทายจะอยูที่
รัฐสภาซ่ึงตองมีการแถลงตอคณะรัฐมนตรีกอนเสมอ 

                                                           
 202สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 50-52. 
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 การบริหารจัดการระดับรัฐเปนการนํานโยบายจากสวนกลางไปปฏิบัติโดยผานกรมการ
ศึกษาประจํารัฐทั้ง 14 กรมในขณะเดียวกันตองนําผลที่ไดจากนโยบายนั้นรายงานกลับขึ้นไปยัง
สวนกลางดวย สําหรับในระดับเขตนั้นมีสํานักงานการศึกษาอยูทุกรัฐยกเวนรัฐเปอรลิส และมะละกา 
ภารกิจของสํานักงานการศึกษาเสมือนเปนตัวเชื่อมที่มีประสิทธิภาพระหวางโรงเรียนและกรมการ
ศึกษาธิการ  สวนการบริหารในระดับโรงเรียนนั้นจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยใหญแตละ
โรงเรียน ซึ่งอาจารยใหญไมเพียงแตรับผิดชอบงานบริการเทานั้นแตยังรวมถึงงานดานการสอนดวย
นอกจากนี้ยังตองมีสมาคมผูปกครองและครูในทุกโรงเรียนอีกดวย 
 จุดเดน 
 ระบบการศึกษาของมาเลเซียใหความสําคัญกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก
โดยรัฐบาลเชื่อวาในอนาคตโลกจะเชื่อมถึงกันดวยความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
พัฒนาประเทศใหเปนประเทศท่ีพัฒนาจะถูกชี้นําดวยความเจริญทาง วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเร่ืองของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเก่ียวของเพ่ือใหประเทศมีความเจริญเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ดังที่ตั้งเปาหมายไวและพลเมืองของตนสามารถกาวทันความทันสมัยของโลก   
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  รัฐบาลมาเลเซียจึงใหความสําคัญกับการศึกษาใน 3 วิชา ดังกลาว        
โดยสงเสริมใหมีการใชอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย และใหใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล
เปนหลัก นักเรียนทุกคนท่ีเรียนใน 3 วิชานี้จะสามารถคนควาขอมูลโดยใชอินเตอรเน็ตไดอยางคลองแคลว
และสามารถอานบทความที่เปนภาษาอังกฤษได ในดานครูผูสอนเชนเดียวกับรัฐไดสงเสริมใหเขาอบรม
หลักสูตรเฉพาะเพ่ือพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาและมีการใหทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก
(โดยเฉพาะวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร) ซึ่งในประเทศไทยไมมีนโยบายสงเสริมใหครูในระดับ
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตองจบการศึกษาถึงปริญญาเอกหรือแมแตปริญญาโท ดังนั้น
ความสามารถของครูผูสอนยอมสงผลโดยตรงตอสาระ  และการเรียนรูที่นักเรียนจะไดรับโดยตรง 
ดังนั้นหากผูสอนมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถสูงก็จะทําใหนักเรียนไดรับสาระอยางเต็มท่ี
สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูรูในเรื่องนั้น ๆ ได และในท่ีสุดก็จะกลายเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของชาติ
ตอไป203 
 

สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 ฟลิปปนสมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนหมูเกาะ ประกอบดวยหมูเกาะใหญนอยประมาณ 
7,100 เกาะ มีพ้ืนที่ที่เปนแผนดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนน้ํา 1,830 ตารางกิโลเมตร     
แบงออกเปน 3 หมูเกาะสําคัญ ไดแก หมูเกาะลูซอน (Luzon) ซึ่งอยูทางตอนเหนือของหมูเกาะวิซายาส 
(Visayas) ทางตอนกลาง และหมูเกาะมินดาเนา (Mindanao) ทางตอนใตฟลิปปนสมีจํานวนประชากร
87,857,473 คน (ป ค.ศ. 2005) โดยประชากรมากกวารอยละ 65 อาศัยอยูบนเกาะมินดาเนาและ
เกาะลูซอนซ่ึงเปนที่ตั้งของกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟลิปปนส ทั้งนี้ประชากรรอยละ 28.1 เปนชาว 
ฟลิปนโน เชื้อสายตากาล็อค (Tagalog) นอกนั้นก็เปนเชื้อสายชาวพ้ืนเมืองตามหมูเกาะตาง ๆ อาท ิ   
เชื้อสาย Cebuano รอยละ 13.1 และเชื้อสาย Llocano รอยละ 9 เปนตน  ประชากรสวนใหญจะนับ
                                                           
 203สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, 53. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 149 

ถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิค รอยละ 80.9 สวนที่เหลือจะมีทั้งผูนับถือนิกายโปรเตสแตนท 
รอยละ 9 และศาสนาอิสลามอีกราวรอยละ 5 (มักอยูทางตอนใต) สําหรับดานเศรษฐกิจของประเทศ
ฟลิปปนสกําลังอยูในชวงเศรษฐกิจขาข้ึน โดยในปที่ผานมามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง     
รอยละ 5.9 เนื่องจากภาคการเกษตรมีการฟนตัวและภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยางตอเนื่องอันเปนผล
สงทอดมาจากการใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลซึ่งมุงเนนการปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
โครงสรางทางเศรษฐกิจสงผลทําใหระดับ GDP อยูที่ 430.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเฉลี่ยแลว
ประชากรมีรายไดตอหัว  (GDP-per Capita) ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ (ป ค.ศ. 2004) ทั้งนี้
รายไดหลักของฟลิปปนสขึ้นอยูกับผลิตภัณฑทางการเกษตรและเคมีภัณฑ  รวมท้ังผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมประเภทเคร่ืองใชไฟฟาและสวนประกอบ 
 เมื่อฟลิปปนสตกอยูภายใตการปกครองของสหรัฐ ทําใหระบบการเรียนการสอนตามแนวทาง 
สเปนถูกระงับไวชั่วคราวแตตอมาก็ไดถูกนํามาใชอีกครั้งระบบการศึกษาของฟลิปปนสในชวงท่ี
สหรัฐอเมริกาปกครองนี้ยังคงเปนไปอยางเสรีไมเสียคาใชจายใดๆ แตไมมุงเนนในเรื่องศาสนา นอกจากน้ียัง
จัดตั้งกลไกและหนวยงานทางการศึกษารวมท้ังจัดตั้ งการศึกษาข้ันตนภาคบังคับ  (Compulsory 
Elementary Education) ซึ่งการเรียนการสอนจะใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในถายทอด สวนระบบ
โรงเรียนของรัฐขั้นสูงไดรับกอตั้งในป 1901 และในปตอมาสถาบันการศึกษาพิเศษโรงเรียนดานศิลปะและ
การคา  โรงเรียนดานเกษตรกรรม  และสถาบันพาณิชยนาวี ไดถูกจัดต้ังขึ้นและท่ีสําคัญ ในป ค.ศ.1908 
ยังไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส และนับจากป ค.ศ. 1916 กระทั่งเรื่อยมาไดมีการปรับ
โครงสรางหนวยงานทางการศึกษาอีกหลายครั้งจนมีการจัดต้ังเปนกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมและ
การกีฬา (Ministry of Education Culture and Sports) ตามกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1982 แต
ตอมาไดถูกปรับเปลี่ยนเปน Department of Education Culture and Sports ในป 1987 (แตก็ยัง
เรียกวากระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมและกีฬา) โดยมีรัฐมนตรี (Secretary) ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดกระท่ังถึงป ค.ศ. 2001 จนถึงปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงชื่อไปจากเดิมเล็กนอยเปนกระทรวง
การศึกษา (Department of Education) 
 นโยบายการศึกษาแหงชาติ (National Education Policy) 
 รัฐบาลฟลิปปนสไดแสดงถึงการมีภาระผูกพันตอการสรางความแข็งแกรงในดาน
การศึกษาตามท่ีรัฐธรรมนูญไดระบุไว ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากการท่ีงบประมาณดานการศึกษาเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆหรือไมอยางนอยท่ีสุดก็ไมถูกตัดลดถึงแมวาจะผานชวงเวลาที่ตองประสบปญหาทางเศรษฐกิจก็
ตามดังจะเห็นไดวาการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 13.6  ในป 1995 เปน 
รอยละ 21.3 ในป 1998 
 ทั้งนี้ในระยะยาวนโยบายการศึกษามีเปาหมายท่ีจะใหการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาแกทุกคนโดยไมตองเสียคาใชจาย รวมทั้งลดอัตราการไมรูหนังสือและพัฒนาทักษะ
ความชํานาญในสายวิชาชีพเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของภาวะเศรษฐกิจฟลิปปนสโดยมี
หนวยงานหลักของรัฐ 3 หนวยงาน คือ กระทรวงการศึกษา (Department of Education-Dep. ED) 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission on Higher Education-CHED) และกลุมการศึกษาดาน
วิชาชีพและการพัฒนาทักษะ (Technical Education and Skills Development Authority- 
TESDA) ทําหนาที่ในการรวมกันรับผิดชอบในการกําหนดวางแผนและกํากับดูแลการศึกษาระดับ
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เบื้องตนระดับอุดมศึกษา และในสายวิชาชีพ นอกจากน้ีนโยบายการศึกษาแหงชาติของฟลิปปนส     
ยังมุงเนนประเด็นสําคัญตาง ๆ ในทางการศึกษาคุณภาพของการใหบริการทางการศึกษาและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องตาง ๆ ในพ้ืนที่การศึกษาท่ีหางไกลในชนบท อยางไรก็ดีการใหน้ําหนักความสําคัญ
ในดานการศึกษาของรัฐบาลฟลิปปนสจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  และ
หลักสูตรการศึกษาตาง ๆ จะตองมีการสรางความแข็งแกรงใหมากขึ้นเพ่ือที่จะใหเกิดคุณภาพทาง
การศึกษาและทําใหการศึกษาเปนไปตามความตองการตอภาคอุตสาหกรรม 
 ความมุงหมายของการศึกษา 
 1. ขยายการศึกษาโดยท่ัวไปเพ่ือชวยใหบุคคลในสังคมไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
ตัวเองอันจะเปนการสงเสริมและยกระดับบุคคลและสังคม 
 2.  ชวยใหบุคคลมีสวนรวมในหนาที่เบื้องตนของสังคมและเรียนรูความจําเปนของการ
สรางรากฐานการศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาใหเปนประชากรของประเทศที่มีความสามารถรอบตัว
และมีคุณภาพ 
 3.  ฝกอบรมกําลังแรงงานของประเทศในทักษะความชํานาญระดับกลางอันจะนําไปสู
การพัฒนาประเทศ 
 4.  พัฒนาวิชาชีพระดับสูงเพ่ือใหเกิดภาวะผูนําสําหรับประเทศชาติสรางความองคความรู
ใหกาวหนาผานการคนควาวิจัยและประยุกตองคความรูใหมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 5.  ตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอการเปลี่ยนแปลงความตองการและเงื่อนไขผาน
ระบบการวางแผนและประเมินผลทางการศึกษา204 
 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาของประเทศฟลิปปนสมีทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยการศึกษา 
แบบท่ีเปนทางการน้ันมีลําดับข้ันตอนของการเรียนอยู 3 ระดับ นั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  ในระดับประถมศึกษาน้ันจะใชเวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ป ที่โรงเรียน
ของรัฐบาลหรือ 7 ป ในโรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งนักเรียนสามารถ
เลือกเรียนไดโดยการศึกษาระดับนี้รวมไปถึงการเรียนชั้นอนุบาลและอาจเปนหลักสูตรเตรียมประถมศึกษา
นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป จะเขาเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนจนกระท่ังมีอายุครบ 5-6 ป  
จึงจะเลื่อนข้ึนชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่ง205  ในประเทศฟลิปปนสโครงสรางของระบบการศึกษาเปนแบบ
6-4-4 ดังนี้ 
 1.  การศึกษาข้ันตนในระดับประถมศึกษา (Primary Education) ใชเวลาศึกษาเลาเรียน 
6 ป  (มีบางโรงเรียนเอกชนท่ีใชเวลาเรียน 7 ป)  โดยมีการกําหนดใหเด็กที่มีอายุ 6 ป   เขาศึกษา      

                                                           
 204สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, 54-55. 
 205สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 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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เลาเรียนในระดับประถมศึกษา สวนการศึกษาเลาเรียนในชวงกอนระดับประถมศึกษาถือเปนทางเลือก
ใหกับพอแมและผูปกครอง 
 2.  การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) ใชเวลาศึกษาเลาเรียน 4 ป
สําหรับเด็กอายุระหวาง 12-15 ป การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
การศึกษาสายสามัญ (General High Education) และการศึกษาสายวิชาชีพ (Vocational High 
Education) ซึ่งใชระยะเวลาศึกษาเลาเรียน 4 ป ทั้งนี้ในหลักสูตรของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จะตองมีเรียนวิชาถูกกําหนดใหมีการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษดวย 
 3.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ผูเขารับการศึกษาจะมีอายุระหวาง
16-19 ป ใชเวลาศึกษาเลาเรียน 4 ป (ยกเวนหลักสูตรวิศวกรรมกฎหมายแพทยและวิทยาศาสตร    
ใชระยะเวลาศึกษาเลาเรียน 5 ป หรือมากกวานั้น แบงระดับการศึกษาออกเปนปริญญาตรีโทและเอก
ในหลากหลายหลักสูตรวิชานอกจากน้ีนักศึกษาตางชาติยังสามารถเขาศึกษาไดในจํานวน 150 วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยตาง ๆ อีกมากในประเทศฟลิปปนส 
 แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 1.  วิสัยทัศน (Vision) 
  มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดการใหการศึกษาแกเด็กฟลิปปนสเปนการชวยให
เด็กคนพบตัวเองในแบบท่ีเด็กเปนศูนยกลางและใหเกิดคุณคาจากสภาพแวดลอมในเร่ืองการเรียนการสอน
ทําใหเด็กกําหนดเปาหมายของตนเองในชุมชนโลกนอกจากน้ียังเปนการเตรียมใหเขาเปนประชาชนที่
มีความรับผิดชอบและเปนผูนําที่รอบรูเปนผูรักชาติและภูมิใจที่เกิดเปนชาวฟลิปปนสการจัดใหมีระบบ
โรงเรียนเปนส่ิงที่ครูและครูใหญปรารถนาใหเกิดผลการเรียนรูไมเฉพาะการใหอํานาจการมี
ความสามารถและความนาเชื่อถือแตเพราะวาเขาเอาใจใสและเปนสิ่งท่ีผูบริหารตอบสนองผูนําที่มี
วิสัยทัศนตอการเรียนรูที่จําเปนตอชาติมีทรัพยากรท่ีเพียงพอมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสรางบรรยากาศ
ที่สงเสริมการเรียนรู รวมถึงเปนสิ่งที่ครอบครัวชุมชนและสถาบันอ่ืนๆความพยายามตาง  ๆ ดังกลาว
อยางกระตือรือรน ขอรับรองสิทธิของเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส 
 2.  ภารกิจ (Mission) 
  ใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกันรวมทั้งวางรากฐานการเรียนรู
แบบตลอดชีวิต (life-long learning) พรอมไปกับการใหบริการทั่วไป 
 3.  โครงสรางองคกร (Organization) 
  หนวยงานหลักของรัฐบาลฟลิปปนสที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการศึกษาของ
ประเทศ ไดแก 
  3.1 กระทรวงการศึกษา (Department of Education–Dep ED) ซึ่งจะรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลโดยตรงตอการศึกษาในระดับประถมศึกษา(รวมถึงกอนระดับประถมศึกษาดวย) มัธยมศึกษาและ
การศึกษาอยางไมเปนทางการโดยมีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย  
   3.1.1 สํานักงานเลขาธิการ (Office of the Secretary) 
   3.1.2 ฝายบริการธุรการ (Administrative Service) 
   3.1.3 ฝายบริการดานการเงินและการจัดการ (Financial and Management  
Service) 
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   3.1.4 ฝายบริการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development Service) 
   3.1.5  ฝายวางแผน (Planning Service) 
   3.1.6  ฝายเทคนิค (Technical Service) 
   3.1.7  สํานักงานการประถมศึกษา (Bureau of Elementary Education) 
   3.1.8  สํานักงานการมัธยมศึกษา (Bureau of Secondary Education) 
   3.1.9 สํานักงานการศึกษาไมเปนทางการ (Bureau of Non-formal  Education) 
   3.1.10  สํานักงานการศึกษาทางกายภาพและโรงเรียนกีฬา (Bureau of 
Physical Education and School Sports) 
    3.1.11 ศูนยทดสอบและวิจัยทางการศึกษาแหงชาติ (National  Educational 
Testing and Research Center) 
    3.1.12.คณะกรรมการเฉพาะกิจในการปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการศึกษา
(Educational Development Project Implementing Task Force) 
   3.1.13 สถาบันนักการศึกษาแหงชาติฟลิปปนส (National Educators Academy 
of the Philippines) 
    3.1.14 ศูนยกิจการหลักสูตรรวมสําหรับนักเรียน (Center for Students and 
Co-Curricular Affairs) 
    3.1.15 ศูนยโภชนาการและสุขภาพของโรงเรียน (School Health and Nutrition 
Center) 
  3.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission on Higher Education-CHED)          
ทําหนาที่กํากับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) สําหรับผูที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
  3.3 หนวยการศึกษาดานวิชาชีพและการพัฒนาทักษะ (Technical Education and 
Skills Development Authority-TESDA) ทําหนาที่กําหนดและกํากับดูแลหลักสูตรรายวิชาตางๆใน
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 เรียกสั้น ๆ วา “สิงคโปร” เปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจในระดับแนวหนาของอาเซียน มีพ้ืนที่เพียง 647.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณปากทางเขา
ชองแคบมะละกา ซึ่งเพ่ิงจัดตั้งเปนสาธารณรัฐท่ีมีเอกราชโดยสมบูรณไดเพียง 30 ป อีกทั้งเปนพหุสังคม
ซึ่งประกอบดวยประชากรประมาณ 4.42 ลานคน ไมมีวัฒนธรรมประจําชาติ แตใหความหลากหลาย        
เปนคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม สิงคโปรเปนประเทศประชาธิปไตยในลักษณะที่รัฐบาลมีบทบาทนําในการ
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กําหนดและควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานสูประเทศพัฒนาแลว
ทั้งภาคการผลิตดานอุตสาหกรรมและภาคการบริการท่ีใช เทคโนโลยีระดับสูง ทั้งในการยกระดับความ
เชี่ยวชาญการผลิตและการบริการดวยแนวคิดเรื่องเสนทางเดินของเทคโนโลยี (Technology Corridor) 
การเปนเกาะแหงขาวสารขอมูล (Intelligent  Island) ในการสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตกอนเขาสูศตวรรษท่ี 21 ตามดวยแผนพัฒนานวัตกรรมสําหรับศตวรรษท่ี 21 เพ่ือความพรอมใน
การแขงขันในตลาดโลกในการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สิงคโปรใหความสําคัญกับการลงทุนดาน
กําลังคน หรือการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศเปนอยางมาก มีการทุมเทการลงทุนในการจัดระบบ
การศึกษาและระดับประสิทธิภาพทางการศึกษาในทุกระดับในลักษณะท่ีพยายามสรางความเปนธรรม
และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเพ่ือปองกันปญหาความแตกแยกใน
สังคม และดวยความปรารถนาใหสิงคโปรเปนศูนยกลางอุดมศึกษาระดับสากลแหงภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟก ภายใน พ.ศ. 2543206 
 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาของสิงคโปร แบงออกเปน ระดับประถมศึกษา 6 ป ระดับมัธยมศึกษา 4 ป     
ซึ่งรวมแลวเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางนอย 10 ป แตผูที่จะเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะตอง
ศึกษาขั้นเตรียมมหาวิทยาลัยอีก 2 ป การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปรจะตองเรียนรู 2 ภาษาควบคู     
กันไป ไดแก ภาษาอังกฤษ เปนภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม (Mother Tongue)  อีก 1 ภาษา คือ 
จีน (แมนดาริน) มาเลย หรือทมิฬ (อินเดีย) รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญกับการศึกษามากโดยถือวา
ประชาชนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคาที่สุดของประเทศ ในการน้ีรัฐบาลไดใหการอุดหนุนดาน
การศึกษาจนเสมือนกับเปนการศึกษาแบบใหเปลาโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาลวน
เปนโรงเรียนของรัฐบาลหรือก่ึงรัฐบาลสถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร มีเฉพาะในระดับอนุบาลและ
โรงเรียนนานาชาติเทานั้นมหาวิทยาลัยในสิงคโปรมี 3 แหง คือ   
 1.  National University of Singapore (NUS)  
 2.  Nanyang Technological University (NTU)  
 3.  Singapore Management University (SMU) 
 วิทยาลัยเทคนิค (Polytechnic) ของสิงคโปรมี 4 แหง ไดแก Singapore Polytechnic, 
NgeeAnn Polytechnic, Temasek Polytechnic และ Nanyang Polytechnic สวนวิทยาลัยผลิต
ครูของสิงคโปรมีอยูเพียงแหงเดียว คือ National Institute of Education นอกจากนี้ยังมี Institute 
of Technical Education : ITE เปนสถาบันที่จัดการศึกษาสําหรับผูตองการทักษะทางชางและชาง 
ผีมือ ผูปกครองนักเรียนของสิงคโปรจะสงบุตรหลานเขารับการเตรียมความพรอมในโรงเรียนเมื่อเด็ก  
มีอายุได 2 ขวบคร่ึง เมื่อเด็กอายุได 6 ขวบ ก็จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ระดับประถมศึกษา
ของสิงคโปรแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก ป.1-ป.4 เรียกวา Foundation Stage และ ป.5-ป.6  เรียกวา 
Orientation Stage ชั้นประถมตนจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ  ภาษาแม และคณิตศาสตร 

                                                           
 206สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ , รายงานการวิจัย

เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
2549), 56-64. 
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นอกจากนั้นจะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หนาที่พลเมือง สุขศึกษา สังคมและพลศึกษา แตในชวง
ประถมปลายหรือ Orientation Stage นั้นนักเรียนจะถูกแยกออกเปน 3 กลุมทางภาษา คือ EM 1  EM 2 
และ EM 3 การแยกนักเรียนเขากลุมทางภาษานั้นขึ้นอยูกับความสามารถทางภาษาของแตละคน    
เมื่อจบ ป.6 แลวจะมีการสอบท่ีเรียกวา Primary School Leaving Examination (PSLE) เพ่ือที่จะ
เขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอไปผลการเขาสอบมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษา  
          การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาน้ันจะมี 3 หลักสูตร ใหเลือกตามความสามารถและความ
สนใจ โดยใชเวลา 4-5 ป หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ไดแก 
        1.  หลักสูตรพิเศษ (Special Course)  
          2.  หลักสูตรเรงรัด (Express Course)  
          3.  หลักสูตรปกติ  (Normal Course)  
          เมื่อจบหลักสูตรจะมีการสอบ โดยหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเรงรัดจะตองผาน
ประกาศนียบัตร GCB (General Certificate of Education)  ในระดับ “O” Level สวนหลักสูตรปกติ
จะตองผาน GCB “N” Level แตถาตองศึกษาตอในระดับเตรียมอุดมศึกษาก็ตองสอบใหผาน GCB “O” 
Level เชนเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแลวผูที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิคหรือ
อาชีวศึกษา  สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันตาง ๆ ได  สวนผูที่จะเรียนตอในมหาวิทยาลัยก็จะเขา
ศึกษาตอใน Junior College อีก 2 ป เมื่อจบแลวจะตองสอบ GCE “A” Level เพ่ือนําผลคะแนนไป
ตัดสินการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยผูที่เขามหาวิทยาลัยไมไดก็อาจศึกษาในสายอาชีพ หรือหางาน
ทําตอไป การศึกษาของสิงคโปรจะแบงออกเปน 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห เริ่มเปดการศึกษา
ตั้งแตวันที่ 2 มกราคมของทุกป ชวงระหวางภาคเรียนท่ี 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4 จะมีการหยุด      
1 สัปดาห  ระหวางภาคเรียนที่ 2 กับที่ 3 หยุด 4 สัปดาห  และมีชวงหยุด 6 สัปดาห เมื่อสิ้นสุด                  
ปการศึกษา 207 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันของสิงคโปรเปนการเนนทําใหระบบการศึกษา
อํานวยใหนักเรียนทุกคนคนพบปฏิภาณความสามารถของตนเองกาวสูศักยภาพเต็มขั้นของตน  และ
เกิดเปนความหลงใหลฝกใฝในการเรียนรูซึ่งฝงตัวไปตลอดชั่วชีวิตในยุคศตวรรษท่ี 21 

 วิสัยทัศนทางการศึกษา 
 ในปจจุบันสิงคโปรไดกําหนดให “Thinking Schools, Learning Nation” เปน
วิสัยทัศนทางการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหมายถึงการที่สิงคโปรตองการฟูมฟกใหเด็กรุนใหมมี
เจตนารมณที่จะคิดในวิถีใหม ๆ แกปญหาใหม ๆ และสรางโอกาสใหมแกอนาคต 
 
 

                                                           
207สํานักความสัมพันธตางประเทศ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษา-

สิ งค โปร ,  เ ข าถึ ง เมื่ อ   25 พฤศจิ กายน  2554, เ ข า ถึ ง ได จ าก  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 
 การศึกษาทําหนาท่ี 2 ประการ คือ พัฒนาปจเจกชน และใหพลเมืองมีการศึกษา ทั้งนี้
ความคิดสรางสรรคทักษะในการคิดวิเคราะหความรับผิดชอบและสายสัมพันธอันแข็งแกรงตอ
ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ เปนหัวใจสําคัญของอนาคตในยุคศตวรรษท่ี 21 
    การปฏิรูประบบการศึกษา 
 สิงคโปรเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษามาตั้งแตเริ่มไดรับ
อิสรภาพจากระบอบการปกครองแบบอาณานิคมของอังกฤษ เมื่อป 2508 นับถึงปจจุบันสิงคโปร
ปฏิรูประบบการศึกษามาไดประมาณ 4 ครั้ง เริ่มจากนโยบาย Education for All ซึ่งมีลักษณะของ
การศึกษาระบบมาตรฐานเดียวและหลักสูตรเดียว ซึ่งกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองเรียน การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับเปนเวลา 10 ป ประกอบดวย ระดับประถมศึกษา 6 ป และระดับมัธยมศึกษา 4 ป 
สวนการเรียนในระดับสูงขึ้น หลังจากนั้นขึ้นกับความสามารถของนักเรียนแตละคนประกอบกับ
ความสามารถในการรับนักศึกษาและสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง  แนวนโยบาย
ดังกลาวเปนแนวทางเพ่ือความอยูรอด (Survival-driven) และการแกไขปญหาความไมเปนระบบ
คานิยมและภาษาที่แตกตางกันไปตั้งแตสมัยอาณานิคมจากการมีโรงเรียนเอกชนจํานวนมากรองรับ
ประชากรหลัก 4 ชาติพันธ  ที่มีอยูในประเทศ คือ  จีน มาเลย อินเดีย และเอเชียเชื้อสายยุโรป 
(Eurasians) ตอมาในชวงตนทศวรรษท่ี 2520 ระหวางที่สิงคโปรมีเศรษฐกิจเจริญกาวหนากวารอยละ 
9 ตอป กอนที่จะเขายุคเศรษฐกิจถดถอย ในป 2528 นั้นมีการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งอยางเปนระบบ
มากขึ้นโดยเริ่มเปล่ียนจากการเนนในเชิงปริมาณสูเชิงคุณภาพ ซึ่งการเนนในเชิงคุณภาพชวงนี้เปนการ
เนนในเชิงประสิทธิผล (Efficiency-driven) ซึ่งมีลักษณะท่ีเรียกวาระบบการศึกษาตามความสามารถ       
อันหลากหลายของผูเรียน (Ability-driven Education System) เนนประสิทธิผลทางการศึกษาดวย
ตนทุนที่เหมาะสม มีโครงการทางการศึกษาท่ีทาทายความสามารถศักยภาพและความสนใจ           
ซึ่งแตกตางกันไปของผูเรียนมีการลดขนาดชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนากาวไปตามความสามารถทางการศึกษาของตนเองโครงการศึกษา
สําหรับนักเรียนผูมีพรสวรรค (Gifted Education Program) ซึ่งเริ่มดําเนินการอยางเปนรูปธรรม    
ในป 2527 เปนสวนหน่ึงของแนวทางการศึกษาตามแนวปฏิรูป และการปฏิรูประบบการศึกษาใน
ระยะท่ี 3 อยูในชวงทศวรรษที่ 2535 ถึงกอนกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ดวยแผนพัฒนาทางการศึกษา  
ซึ่งเนนในเชิงกระบวนการเรียนการสอนควบคูไปกับผลลัพธทางการศึกษาเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
ความสามารถอันหลากหลายของผูเรียนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเนนจิตสํานึกและแรงจูงใจในการ
ใฝเรียนรูดวยสัมฤทธิ์ผลหรือความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนแตละคน ดวยการทุมทรัพยากรดาน
เงินทุนทางการศึกษามากข้ึน มีการเนนการบริหารจัดการแบบรวมศูนยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เขมขน และมีการเปลี่ยนจากการประเมินจากภายนอกสูการเนนประเมินจากภายในแตละโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาดวยความถี่มากขึ้น เพ่ือใหสถานศึกษารูจักตนเองมากขึ้นดวยแรงสนับสนุนอยาง  
แข็งขันจากครอบครัวของผูเรียนการพัฒนากําลังคนดานบุคลากรทางการสอนโดยเนนการฝกอบรม
เพ่ือใหพัฒนาการทางการศึกษากาวไปอยางมั่นคงมากข้ึน 
 สําหรับในปจจุบันเปนการปฏิรูประยะที่  4 ซึ่งมุงสูความเปนผูนําทางดานการผลิต
ทรัพยากรมนุษยรองรับศตวรรษท่ี 21 จากวิสัยทัศนและปรัชญาทางการศึกษายุคศตวรรษท่ี 21 
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ขางตนสิงคโปรเห็นวาเปนความทาทายของประเทศในการท่ีจะพัฒนาและสรางเสริมใหเด็กนักเรียนมี
ศักยภาพในการคิดสรางสรรคและในการปลูกฝงความฝกใฝในการเรียนรูอยางตอเนื่องคนพบ
ความสามารถและปฏิภาณของตนเองไดและสามารถเปนทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติดวยความ
มั่นใจในความสามารถของตนเองดวยการปฏิรูประบบการศึกษาใหมีลักษณะแนวทางดําเนินการดังนี้ 
 1.  การสานตอแนวทางเดิมในการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนในสิงคโปรไดรับการศึกษา
ทั่วไป (General Education) เปนเวลาอยางนอย 10 ป โดยมีหลักสูตรระดับชาติและการสอบวัดผล
ระดับชาติเมื่อจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา (Junior College) 
ตามระบบการศึกษาซึ่งมุงสรางทุนมนุษยคุณภาพสูตลาดการจางงาน 
 2.  การริเริ่มแนวทางใหมโดยการบูรณาการเสริมตอเขาไปในแนวทางเดิมขางตนเพ่ือเปด
โอกาสใหเด็กนักเรียนสามารถเลือกสถาบันการศึกษาตามจุดแข็งและความสนใจท่ีแตกตางกันหลังจาก
ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาแลว ดังนี้ 
  2.1  ระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน (Flexible) และหลากหลาย (Diverse) มากขึ้น
ซึ่งมุงใหนักเรียนมีทางเลือก (Choice) มากขึ้น และมีความเปนเจาของ (Ownership) กระบวนการ
เรียนรูของตนเองมากขึ้น 
    2.1.1 โครงการบูรณาการทางการศึกษา (Integrated Programme) เปนโครงการที่
ริเริ่มข้ึน ในป 2548 ในลักษณะของการศึกษาไรขอบ (Seamless) หรือลดข้ันตอนเชิงโครงสรางทาง
การศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีตองการมุงสูมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะโดยนักเรียนใน
โครงการน้ีสามารถกาวสูระดับเตรียมอุดมศึกษาไดโดยไมตองผานขั้นตอนปกติคือการสอบรับ
ประกาศนียบัตรการศึกษาท่ัวไป (Singapore-Cambridge General Certificate of Education : 
GCE) ระดับ O 
   2.1.2 ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางเปนอิสระเพ่ือพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดานการกีฬา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ใหมีพัฒนาการ
เต็มความสามารถโรงเรียนเหลานี้อยูในสังกัดของกระทรวงอ่ืนนอกจากกระทรวงศึกษาหรือเปนสวน
หนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับสูงท่ีมีอยูแลวเชนการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา  (Singapore Sports  
School) ในป 2547 ในสังกัดของ Ministry of Community Development and Sports การท่ี 
National University of Singapore (NUS) จัดต้ังโรงเรียนที่เนนสอนดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะเรียกวา NUS High School for Maths and Science และการที่ Ministry of 
Information, Communication and the Arts จะจัดตั้งโรงเรียนศิลปะ (Arts School) สําหรับ
นักเรียนวัย 13-18 ป ในป 2550 

    2.1.3 เปดโอกาสใหโรงเรียนเปดสอนวิชาใหมสําหรับระดับ O โมดูลการเรียน
การสอนที่เปนวิชาเลือกตลอดจนวิชาที่เปนการเรียนการสอนทางเลือก (Alternatives) จากระบบ
หลักสูตรและการสอบที่มีอยูทั่วไป 

    2.1.4  เปดโอกาสใหมีโครงการใหม ๆ ในโรงเรียน เชน โครงการสูความเปนเลิศใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 157 

    2.1.5  ใหมีความยืดหยุนตอการศึกษาเลาเรียนโดยในระดับประถมศึกษาน้ันเปด
โอกาสใหมีการบูรณาการวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน สวนในระดับมัธยมศึกษาน้ันนักเรียนจะเรียนบางวิชา
ที่มีการเปดสอนในระดับที่สูงกวาที่เรียนอยูหรือขอกาวขามไปเรียนวิชาในชั้นที่สูงกวาเดิม 

    2.1.6  ใหมีความยืดหยุนในการเรียนการสอนดวยภาษาแมเพ่ือเปดโอกาสให
นักเรียนซึ่งมีความสามารถหลากหลายพัฒนาไปไดไกลที่สุดตามความสามารถของตน 

    2.1.7  การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษากลาวคือ
ภาคเอกชนสามารถใชเงินทุนของตนจัดต้ังสถานศึกษาของตนเองไดหากแตตองปฏิบัติตามขอบังคับ
และนโยบายทางการศึกษาที่สําคัญบางประการ เช นนโยบายการสอนสองภาษาการนําวิชาการศึกษา
เกี่ยวกับประเทศชาติ (National Education) เขามาใสไวในหลักสูตรการเรียนการสอน   ทั้งนี้
กระทรวง ศึกษาธิการคาดหมายวาจะมีนักเรียนอยางนอยรอยละ 50 เขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

    2.1.8  นับตั้งแตป 2550 เปนตนไป  นักเรียนมีอิสระในการเรียนภาษาใด    
ภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถ่ินเปนภาษาท่ีสาม 

 2.2  ระบบการศึกษาท่ีมีฐานกวาง (Broad-based Education) มากขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียน
อยางเปนองครวม (Holistic) ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

    2.2.1  โรงเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษามีความยืดหยุนมากข้ึน   
ในการรับนักเรียนโดยตรงตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดขึ้นเองซ่ึงอาจหลากหลายแตกตางกันไป 

    2.2.2  ตั้งแตป 2551 เปนตนไป จะมีการใชระบบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
ของโรงเรียน (School Graduation Certification) โดยใหสะทอนถึงสัมฤทธิ์ผลท้ังการเรียนเชิง
วิชาการและที่ไมเก่ียวกับการเรียนเชิงวิชาการ 

    2.2.3  การยอมรับกิจกรรมที่เปนความคิดริเริ่มของนักเรียนและกิจกรรมการ
เรียนรูในลักษณะที่มีชุมชนเปนฐาน 
 หลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนของสิงคโปร 
 หลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนของสิงคโปร  ในยุคศตวรรษท่ี  21 มีลักษณะ    
ซึ่งอาจกลาวในภาพรวมกวาง ๆ ไดดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา 
 ในระดับประถมศึกษานั้นนักเรียนจะตองผานการเรียนพ้ืนฐาน 4 ป  จากชั้นประถมศึกษา      
ปที ่1 สูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตอเนื่องดวยการเรียนตอยอดอีก 2 ป ในชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดย
ในขั้นพ้ืนฐานนั้นเปนการเนนการอานออกเขียนได พ้ืนฐานและทักษะการแจงนับเลข ซึ่งรอยละ 80 
ของเวลาที่ใชในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเปนการเนนใหนักเรียนมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ
ในระดับที่ใชงานในชีวิตประจําวันไดมีทักษะในการใชภาษาแมและคณิตศาสตรอยางดีมีการเริ่มสอนวิชา
วิทยาศาสตรตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และเริ่มสอนวิชาทางสังคมศาสตรตั้งแตชั้นประถมศึกษา      
ปที ่4 ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนทุกคนจะตองผานการสอบออกจาก
โรงเรียนประถมเพ่ือประเมินความเหมาะสมในการเขาสูระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต ป 2548 เปนตนไป จะมี
การเปล่ียนแปลงปรับปรุง ซึ่งแบงออกเปนการลดขนาดชั้นเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ความ
ยืดหยุนในการท่ีโรงเรียนจะอํานวยใหนักเรียนบรรลุสูผลลัพธทางการศึกษาสูงสุด ดวยการปรับเปลี่ยน
หรือบูรณาการการเรียนการสอน และจัดสอบการจบการศึกษาของตนเองการเปดโอกาสใหโรงเรียน
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ยื่นของรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการเปนวงเงินถึง100,000 เหรียญสิงคโปรเพ่ือพัฒนา
ความเปนเลิศเฉพาะดานที่โรงเรียนกําหนดขึ้น 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 ในระดับมัธยมศึกษาน้ันนักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนวิชาพิเศษ/เรงรัดหรือวิชาสามัญ
ตามท่ีเหมาะกับความสามารถในการเรียนรูและความสนใจของตนดวยหลักสูตร 4-5 ป ที่มีจุดเนน
แตกตางกันออกไป ดังนี้ 
 1.  วิชาพิเศษ/เรงรัด (Special/express  Course) เปนวิชา 4 ป เรียนภาษาอังกฤษ 
ภาษาแม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สําหรับสอบรับประกาศนียบัตรการศึกษาทั่วไป 
(GCE) ระดับ O 
 2.  วิชาปกติ (Normal Course) เปนวิชา 4 ป ซึ่งอาจเรียนวิชาทํานองเดียวกับวิชาพิเศษ
หรือที่เนนในทางเทคนิคปฏิบัติ สําหรับสมรรถนะในการอาน การพูดคณิตศาสตร และการใช
คอมพิวเตอรสําหรับสอบ GCE ระดับ N โดยนักเรียนที่ทําคะแนนสอบไดดีสามารถเรียนตอชั้นปที่ 5 
เพ่ือสอบ GCE ระดับ O นับตั้งแต ป 2548 เปนตนไป นักเรียนในระดับนี้มีสิทธิ์เขาโครงการบูรณาการ 
(IP) เพ่ือมุงตรงสูระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยไมตองผานกระบวนการดาน GCE ระดับ O  หากแตมีโอกาส
ในการศึกษาเรียนรูดวยประสบการณที่กวางขวางกวาการเรียนแบบปกติขางตน เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคการคิดวิเคราะหและความเปนผูนําในปจจุบันโรงเรียนที่เปดสอนตามโครงการน้ียังมี
ไมมากนักไดแก 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 
 การพัฒนาครู 
 1.  สิงคโปรเนนการฝกอบรมครูมากกวาการเรียนการสอนวิชาชีพครู โดยกําหนดให      
ป 2547 เปนตนไป โรงเรียนตาง ๆ จะไดรับการอุดหนุนแบบใหเปลาในการเพ่ิมบุคลากรครู ครูจะมี
โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนใหเขมแข็ง แข็งแกรง และกาวหนามากข้ึน โดยคาดหวังใหครูใน   
ทุกโรงเรียนไดรับการฝกอบรมเพ่ิม 30-50 ชั่วโมง ซึ่งสูงกวามาตรฐานในระดับสากล 
 2.  การปฏิรูปทักษะ และสมรรถนะดานการสอนสําหรับครูผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูหรือการ
ฝกอบรมและการสอนเพ่ิมเติมแกบุคลากรครู เปนความรับผิดชอบหลักของ NIE National Institute of  
Education) โดยศูนยวิจัยหลักสูตรจะทําหนาที่พัฒนาครู208 
 จุดเดน 
 จุดเดนที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรในปจจุบันคือการมุงกาวสูความเปน   
ผูนําทางดานการผลิตทรัพยากรมนุษยรองรับศตวรรษท่ี 21 ดวยการสรางดุลภาพทางการศึกษาใน      
เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ การเนนทําใหระบบการศึกษาอํานวยใหนักเรียนทุกคนคนพบ    
ปฏิภาณความสามารถของตนเอง กาวสูศักยภาพเต็มขั้นของตนและเกิดเปนความหลงใหล  ฝกใฝในการ
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เรียนรู ซึ่งฝงตัวไปตลอดชั่วชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ดวยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไว    
กับหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูควบคูกับความรับผิดชอบ และสายสัมพันธอันแข็งแกรงตอ   
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การใชการศึกษาในการสงเสริมความเขาใจอันดีในชาติตลอดจนความ
ตระหนักและความภาคภูมิใจในการเปนคนสิงคโปร ไมวาจะเปนเชื้อชาติใดดวยการนําหลักสูตรการศึกษา
เกี่ยวกับประเทศชาติ (National Education)  ซึ่งสอดประสานกับการกําหนดคุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษาในแตละระดับชั้นเพ่ือนําไปสูการเปนผูมีศักยภาพในการเปนผูนําบนแนวทางของการศึกษา 
ที่มีความยืดหยุน (Flexible) และหลากหลาย (Diverse) มากข้ึนซึ่งมุงใหนักเรียนมีทางเลือก (Choice)   
มากข้ึนและมีความเปนเจาของ (Ownership) กระบวนการเรียนรูของตนเองมากขึ้นมีฐานกวาง (Broad-
based Education) มากขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนอยางเปนองครวม (Holistic) ทั้งในและนอกชั้นเรียน209 
 

บรูไน ดารุสซาลาม  

 ในบรรดาประเทศกลุมอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ บรูไนจัดเปนประเทศที่มีเอกลักษณ
เฉพาะท่ีนาสนใจไมวาจะเปนขนาดเล็กท่ีสุดในแงพ้ืนที่ คือ 5,765 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
นอยที่สุดประมาณ 372,361 คน (ขอมูลจาก The World Fact Book ป 2005) แตกลับมีความมั่งค่ัง
มหาศาล อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณของนํ้ามันและกาซธรรมชาติโดยมีปริมาณน้ํามันสํารองถึง 
1.255 พันลานบารเรล (ป2002) และมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองประมาณ 315 พันลานลูกบาศก
เมตร (ป 2002) อันทําใหรายไดหลักของประเทศขึ้นกับทรัพยากรทั้งสองประเภทดังกลาวสงผลให
ระดับ GDP อยูที่ 6.842 พันลานเหรียญสหรัฐซึ่งเฉลี่ยแลวประชากรมีรายไดตอหัว (GDP–percapita) 
ประมาณ 23,600 เหรียญสหรัฐ (ป 2003) และลาสุดมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับ   
รอยละ 3.2 (ป 2003) บรูไนมีนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนสรางความมั่งคั่งโดยอาศัยรายไดจากน้ํามัน
เขาไปลงทุนในตางประเทศหรือไมก็รวมทุนกับตางประเทศ ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจของบรูไนมีลักษณะ
ตลาดเสรีภายใตการกํากับดูแลของรัฐนอกเหนือไปจากนี้ ในดานการเมืองบรูไนยังเปนประเทศเดียวที่
อยูภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางเต็มรูปแบบ (absolute monarchy) ขององคสุลตาน
ฮัซซัน บุลกียะห (Sultan HassanalBolkiah) ซึ่งมีแนวทางการบริหารประเทศที่ยึดหลักไตรลักษณ 
คือพระมหากษัตริย (Monarchy) เชื้อชาติมาเลย (Malay) และมุสลิม (Muslim) โดยองคสุลตาน   
ทรงดํารงตําแหนงทั้งประมุขของประเทศและนายกรัฐมนตรี  สวนในดานสังคมและวัฒนธรรม บรูไนจัดเปน
ประเทศ ที่มีนโยบายในลักษณะรัฐสวัสดิการโดยรัฐจะเขามาดูแลและใหหลักประกันดานการศึกษาการ
รักษา พยาบาล และที่สําคัญ ไมมีการเก็บภาษีเงินไดจรกประชาชนแตอยางใด 
 สภาพการศึกษาโดยท่ัวไป 
 การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม (The Development of Education) การศึกษาอยาง
เปนทางการของบรูไน เริ่มตนในป 1912 ดวยการเปดโรงเรียนภาษาพ้ืนเมืองมาเลยในเมืองหลวง คือ กรุง
บันดาเสรีเบกาวัน ตอมาในป 1918 โรงเรียนลักษณะอยางเดียวกันทําการเปดในเมือง Muara, Belait 
และ Tulong แตทั้งน้ีการเรียนการสอนในโรงเรียนภาษาพ้ืนเมืองมาเลยดังกลาวมีขอจํากัด  คือ      
รับเฉพาะเด็กนักเรียนชาย อายุระหวาง 7-14 ป   ซึ่งรายวิชาที่เปดสอนประกอบดวยคณิตศาสตร 
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ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สุขศึกษา วาดเขียน กายวิภาค รวมตลอดถึงวิชาการจัดสวน และการจักสาน     
ก็ถูกบรรจุในการเรียนการสอนดวยสําหรับชุมชนชาวจีน ที่ไดมีการจัดต้ังโรงเรียนของพวกเขาเอง ในป 1916 
และตอมา ในป 1931 ถือเปนคร้ังแรกที่มีการจัดตั้งโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในเมือง 
Serial และเพ่ือเปนการกระตุนใหผูปกครองสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาเลาเรียนทําใหจําเปนตอง            
มีการศึกษาภาคบังคับ ในป 1929 ตามมา ผลท่ีตามมาคือในชวงการเกิดสงครามภายในดินแดน         
ป 1941 จํานวนโรงเรียนในบรูไนไดเพ่ิมเปน 32 โรงเรียน (ประกอบดวยโรงเรียนภาษามาเลย         
24 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนภาคภาษาอังกฤษ 3 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนภาษาจีน 5 โรงเรียน
โดยมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 1,746 คน (เปนนักเรียนหญิง 312 คน)  
 ตอมาภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง บรูไนไดมีการปรับปรุงฟนฟูและเปล่ียนแปลง
ประเทศในดานตางๆ มากข้ึนซึ่งรวมถึงดานการศึกษาของประเทศ โดยในป 1951 โรงเรียนรัฐภาค
ภาษาอังกฤษในเขตเมืองไดจัดตั้งมากขึ้นอยางเห็นไดชัด   และอาจกลาวไดวาบรูไนใชเวลา 3 ป           
ที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้น สวนโรงเรียนภาคภาษามาเลย
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดตั้งขึ้นในป 1966 อยางไรก็ดีในชวงป 1954 รัฐบาลบรูไนภายใตพระราชอํานาจ
ขององคสุลตานไดจัดทําแผนพัฒนาประเทศ 5 ป ที่มุงเนนสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสราง
พ้ืนฐานตาง ๆ จนเปนที่มาของการจัดตั้งกระทรวงการศึกษาของประเทศในเวลาตอมาโรงเรียนท่ีจัดตั้ง
ใหมจะถูกกําหนดเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาที่วางไว มีจํานวนครูที่ไดรับการฝกหัดเพ่ิมขึ้นรวม 
ทั้งมีการจางชาวตางชาติมาสอนในโรงเรียนดวย ซึ่งตอมาในป 1959 แผนพัฒนาการศึกษาไดเสร็จ
สมบูรณมีจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนในโรงเรียนรัฐบาลถึง 15,006 คน    แตมีนักเรียนหญิงเพียง
รอยละ 30 แบงเปนโรงเรียนภาคภาษามาเลยในระดับประถมศึกษา 52 โรงเรียน และโรงเรียนภาค
ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน ในป 1984 ไดกําหนดนโยบายการศึกษาแบบ         
2 ภาษา (Dwibahasa) เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะทั้งภาษามาเลยและภาษาอังกฤษ และในปถัดมาระบบ
การศึกษาแหงชาติก็ใชทั้งภาษามาเลยและภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ
ประชาชนและผูที่พํานักอาศัยอยูในประเทศบรูไนอยางถาวรสามารถเขาศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน
ระดับประถมของรัฐโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจะเห็นไดวาอัตราการอานออกเขียนได 
(Literacy) เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 69 ในป 1971 เปนรอยละ 92.5 ในป 2001210 
 ระบบการศึกษา บรูไนดารุสซาลาม   
          ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ไมมีการศึกษาภาคบังคับ แตการศึกษาเปนสากลและจัดให
ฟรีสําหรับประชาชนท่ัวไป การศึกษาแบงออกเปน ระดับกอนประถมศึกษา 1 ป ระดับประถมศึกษา 
6 ป ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ป ซึ่งแบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-
3 ปและระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ป และระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ป 

 ระดับกอนประถมศึกษาเด็กทุกคนตองเขาศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา 1 ป เมื่ออายุ    
5 ป หลังจากนั้นจึงเขาศึกษาในระดับประถมศึกษา 
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 ระดับประถมศึกษาแบงออกเปนสองระดับ คือ ระดับประถมตน 3 ป และประถมปลาย       
2-3 ป หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ป นักเรียนจะตองเขารับการทดสอบขอสอบกลาง 
(PCE : Primary Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับนี้มีจุดประสงคเพ่ือปูพ้ืนฐาน
ดานการเขียน การอาน และการคํานวณใหแกนักเรียน เพ่ือจะไดนําความรูเหลานี้ไปใชในการพัฒนา
ตนเอง 

 ระดับมัธยมศึกษาการศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมใชเวลา 7-8 ป (มัธยมศึกษา 5 และ
เตรียมอุดมศึกษา 2 ป)  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีระยะเวลา 3 ป หลังมัธยมศึกษาตอนตนแลวนักเรียนจะตอง
ทดสอบ BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนตอระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเลือกเรียนวิชาดานชางและเทคนิคพ้ืนฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลา 2-3 ป นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลปสายวิทย
หรือสายอาชีพตามแตผลการสอบ BJCE หลักจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว (ระดับ 5)    
เด็กตองสอบขอสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “O” Level หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับ 6 เด็กตองสอบขอสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of 
Education : BCGCE “A” Level แลวจึงจะมีสิทธิ์เรียนตอระดับเตรียมอุดมศึกษา  

 โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการชวยแบงเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐบาลโดย
โรงเรียนเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการมี 5 ประเภท ไดแก โรงเรียนภาคบังคับตามปกติ 
(ตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร โรงเรียน
สอนดนตรี และโรงเรียนสอนตัดเสื้อ 

 กรมการศึกษาดานเทคนิค (Department of Technical Education–DTE) เปนผูรับผิดชอบ
ดูแลการจัดการศึกษาและการฝกหัดดานอาชีวะและเทคนิค (Technical and Vocational 
Education and Training) และโปรแกรมเก่ียวกับการศึกษาตอ (Continuing Education-CE) 

 ระบบการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2528 กําหนดใหใชภาษาอังกฤษและภาษามาเลยในการ
สอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปที่ 3 ครูจะสอนทุกวิชาดวยภาษามาเลยยกเวนวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งใชภาษาอังกฤษในการสอนสําหรับระดับประถมศึกษาปที่ 4 ขึ้นไป โรงเรียนจะใชทั้ง
ภาษามาเลยและภาษาอังกฤษ โดยภาษามาเลยใชสําหรับสอนวิชาเกี่ยวกับมาเลย ความรูเกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม พลศึกษา ศิลปะ การชาง และวิชาหนาที่พลเมือง สวนภาษาอังกฤษใชในการสอนวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และภาษาอังกฤษ เปนตน211 
 นโยบาย/จุดเนนดานการศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการบรูไน ดารุสซาลาม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร  2007-2012  และ
การจัดทําวิสัยทัศนดานการศึกษาของบรูไน ดารุสซาลาม 2035 โดยไดใหความสําคัญตอการสราง
สังคมบนพ้ืนฐานแหงทักษะและความรอบรูภายใตระบบการศึกษา “World Class Education 

                                                           
 211สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 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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System” ที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหการศึกษาเปนหนึ่งใน  8 ยุทธศาสตรที่สําคัญของ
ประเทศ  พรอมทั้งไดใชเงินกองทุนพัฒนาในการลงทุนการศึกษาในอัตรารอยละ 8.7 รวมทั้ง        
การพัฒนาดานโครงสราง ICT 
 ระบบการศึกษาของบรูไน ดารุสซาลาม มุงตอบสนองความตองการของศตวรรษท่ี 21 โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนสาขาวิชาการตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษาที่มีเปาหมายในการ
สรางสรรคสันติภาพและความรุงเรืองของชาติ ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาแหงชาติของบรูไน       
ดารุสซาลาม เนนในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  การลงทุนทางการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  
 2.  การนําแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาชาติมาใชในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ 
 3.  การพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา  อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 4.  การสงเสริมสมรรถนะในการใช ICT สําหรับผูเรียนครู บุคลากรการศึกษา  รวมทั้ง
การบูรณาการเร่ือง ICT ในหลักสูตรของโรงเรียน  
 5.  การดําเนินโครงการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และเปดโอกาสใหสามารถ
ศึกษาตอไดในระดับอุดมศึกษา 
 6.  การสงเสริมการวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรมทั้งจากงบประมาณภาครัฐ เอกชนและ
ความรวมมือกับตางประเทศ  
 7.  การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 8.  การพัฒนาการจัดการของสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ บรูไนดารุสซาลาม ยังให
ความสําคัญตอการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 9.  การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการศึกษาในโรงเ รียนวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา 
              10. การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคมใน
ปจจุบันและอนาคต  
              11. การพัฒนาโรงเรียน เชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน เชน
การใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสมัยใหมในชั้นเรียน  
              12.  การพัฒนาผูนํานักเรียน 
 นโยบายการศึกษา (Education on Policy) 
 1.  ดําเนินการใหระบบการศึกษาแหงชาติมุงใหความสําคัญตอการใชภาษามาเลยเปน
ภาษาทางการประจําชาติควบคูไปกับการใชภาษาสําคัญอ่ืน ๆ เชน ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเปน
ภาษาที่สอง 
 2.  จัดการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคนเปนระยะเวลา 12 ป   โดยแบงเปนการศึกษา
ระดับประถม (Primary Education) 7 ป (รวมกอนวัยเรียนดวย 1 ป) ระดับมัธยมตน (Lower 
Secondary) 3 ป และระดับมัธยมปลาย (Upper Education) หรือในสายอาชีวะ (Vocational/ 
Technical Education) อีก 2 ป 
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 3.  จัดหาหลักสูตรบูรณาการ เชนเดียวกับการทดสอบรวมใหเปนรูปแบบเดียวกันและมี
ความเหมาะสมตอระดับการศึกษาและความตองการพิเศษในทุกโรงเรียน 
 4.  จัดการศึกษาศาสนาอิสลามในหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลัก  Ahli 
Sunnah Wal-Jamaah 
 5.  จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารทางการศึกษา เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับความรู
และความชํานาญตามความจําเปนอยางตอเนื่องในโลกแหงการเปล่ียนแปลงของการจางงาน 
 6.  พัฒนาตนเองและจัดหาโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายผานกิจกรรมและหลักสูตร
รวมตางๆใหสอดคลองกับหลักปรัชญาแหงชาติ 
 7.  สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  ดวยคุณวุฒิและ
ประสบการณที่เหมาะสม 
 8.  จัดหาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทางการศึกษาใหดีที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได 
 แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 1.  วิสัยทัศน (Vision) สรางความสามารถหลายดานใหกับชาวบรูไนเชื้อชาติตาง ๆ เพ่ือ
นํามาซึ่งความสมานฉันทและความสงบสุขในการดําเนินชีวิตบนโลกนี้และโลกหนา (Arkhairat) 
 2.  ปรัชญา (Philosophy) ปรัชญาการศึกษาของบรูไนอยูบนหลักไตรลักษณ 3 ประการ  
คือ เชื้อชาติมาเลย ศาสนาอิสลาม และพระมหากษัตริย โดยเฉพาะอยางยิ่งยึดตามหลักคัมภีร         
อัลกุรอาน (Holyquran) หะดิษ (Hadith) และหลักเหตุผล (Aqli) เพราะจะนํามาซ่ึงการพัฒนาบุคคล
ใหเกิดศักยภาพเต็มเปยม รวมทั้งกอใหเกิดความรูความเชี่ยวชาญความศรัทธาความจงรักภักดีความ
ซื่อสัตยและบุคลิกลักษณะที่เปนเลิศอันจะเปนพ้ืนฐานในการนําไปสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในชาติ 
 3.  ภารกิจ (Mission) กระทรวงการศึกษา (Ministry of Education) เปนหนวยงานที่มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาใหกับชาวบรูไน โดยดําเนินการปรับปรุงคุณภาพความเปนเอกภาพ ความสมดุลของ  
ระบบการศึกษาเพ่ือใหชาวบรูไน เชื้อชาติตาง ๆ ไดรับการศึกษาโดยถวนหนาอันจะเปนการพัฒนาอยาง
ครอบคลุมสมบูรณท่ีสุด 
 4.  โครงสราง/องคกรที่รับผิดชอบ (Organization Structure) กระทรวงการศึกษา 
(Ministry of Education) ถือเปนองคกรหลักในการกํากับดูแลการศึกษาในภาพรวมของบรูไนทั้งประเทศ
ในแงนโยบายมีรัฐมนตรีวาการ (Ninister) เปนผูบริหารสูงสุดและมีรัฐมนตรีชวย (Deputy  Minister) 
เปนผูบริหารรวมรวมท้ังมีปลัดกระทรวง (Permanent Secretary) ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ขาราชการประจําและมีรองปลัดกระทรวง (Deputy Peranent Secretary) 3 คน เปนผูชวยโดยมี 
หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการศึกษาโดยตรง212 
 
 

                                                           
 212สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 28. 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  เวียดนาม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 331,700 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 61 จังหวัด     
มีประชากรประกอบดวย ชนเชื้อชาติตาง ๆ 54 กลุม   ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธคริสต
คาทอลิก คาวได และหัวฮาว  เวียดนามเปนประเทศท่ีมีประชากรอยูกันอยางหนาแนน ผานการทํา
สงครามภายในประเทศอยูนาน ความสูญเสียจากสงคราม การสูญเสียความสนับสนุนทางการเงินจาก
สหภาพ โซเวียต และความแข็งตัวของระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมอยูที่ศูนยกลางทําใหเวียดนามตอง
ใชเวลานานในการฟนตัวและเปล่ียนจากระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมเขมงวด มาเปนระบบตลาด
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจเริ่มเห็นได ในระหวางป 1986-1997 การเติบโตทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 9 ในชวงป
1993-1997 ตั้งแตป 2001 รัฐบาลเวียดนามทุมเทความพยายามอยางจริงจังที่จะปฎิรูประบบเศรษฐกิจ 
สงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก เปดเสรีและนําประเทศเขารวมกับระบบนานาชาติ   แตก็มี
อุปสรรคมากมายจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาง ๆ การเขาเปนภาคีของการคาเสรีกับ ASEAN และ
การริเร่ิมการคาแบบทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาเปนประโยชนอย างยิ่งตอเศรษฐกิจของเวียดนาม      
การสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก ในป 2002 และ 2003 ในขณะน้ีเวียดนามกําลัง
พยายามดําเนินการเขาเปนสมาชิกของ WTO ในป 2004 เวียดนามมีปริมาณแรงงาน 42.98 ลานคน      
รอยละ 63 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอีกรอยละ 37 ประกอบอาชีพในสาขาอุตสาหกรรม และการ
บริการ อัตราการวางงาน รอยละ 1.9 ประมาณการประชากรของเวียดนามในป 2005 คิดเปน 
83,535,576 คน อัตราการเพ่ิมของประชากรรอยละ 1.04 โดยประมาณ เวียดนามประกอบดวย ชนเชื้อ
ชาติตาง ดังนี้ ชาวเวียดนาม รอยละ 85-90 นอกนั้นเปน ชาวจีนมง ไทย เขมร จาม และชาวเขา 
 สภาพการศึกษาโดยท่ัวไป 
 ในป 1997 เวียดนามมีจํานวนนักเรียน 22 ลานคน ทั่วประเทศ  ประชาชนเวียดนาม     
มีอัตราการอานออกเขียนไดอยูในระดับสูง ถึงรอยละ 92 ของจํานวนประชากร   
 พัฒนาการทางการศึกษาในภาพรวม 
 การศึกษาเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งของสังคมชาวเวียดนามเปนกิจกรรมที่ไดรับการยก
ยองและเปนสิ่งที่สําคัญอันดับแรกของการเขารับราชการ และการมีอาชีพที่มีเกียรติในยุคท่ีเวียดนามอยู   
ภายใตการปกครองของฝรั่งเศส  เฉพาะเด็กในกลุมผูนําชาวเวียดนามเทานั้นที่จะสามารถเขาเรียนใน
โรงเรียนของรัฐ ซ่ึงอยูภายในตัวเมือง ดวยเหตุนี้จึงมีการต้ังโรงเรียนของเอกชน ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ
อีกจํานวนหนึ่งแตคนยากจนบางคนเทานั้นที่จะสามารถสงลูกไปเขาเรียนได อัตราการรูหนังสือในยุค
นั้นจึงอยูในระดับต่ํามาก จนกระท่ังในป 1945 โฮจิมินหบุกเบิกใหมีการศึกษาในระดับรากหญาใน
พ้ืนที่ที่กองกําลังของเขาสามารถควบคุมไดเมื่อสงครามกับฝรั่งเศสส้ินสุดลง  โรงเรียนเอกชนในตอน
เหนือของประเทศจึงไดถูกรวมเขาเปนโรงเรียนของรัฐ ซึ่งวิธีการน้ีถูกนํามาปฏิบัติตอมาอีกถึง 30 ป
กระนั้นก็ตามยังมีความแตกตางอยางมากในการเขาถึงการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในเขตภูเขาจะมีการเขาโรงเรียนในสัดสวนนอยกวาสวนอ่ืน  ๆ ของ
ประเทศ ในป 1997 มีนักเรียนชาวเวียดนามถึง 22 ลานคน และมีครูอาจารย ประมาณ 500,000 คน 
พรรคคอมมิวนิสตและรัฐบาลใหความสนใจเปนพิเศษตอการศึกษาในปณิธานของการประชุมวาระที่ 2 
ของคณะกรรมการกลาง พรรคในการประชุมสมัยที่ 8 กลาวถึงการศึกษาวาพรรคคอมมิวนิสตถือวา
การศึกษาและการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศ 
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งบประมาณดานการศึกษาไดรับการสนับสนุนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา สัดสวนของงบประมาณดานการศึกษาสูงถึงรอยละ 15 ของงบประมาณใน ป 2000213 
 ระบบการศึกษา 
 ปจจุบันเวียดนามแบงลักษณะของการจัดการศึกษาไว 5 ลักษณะ คือ  
 1.  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (Pre-school  Education) ประกอบดวย การเลี้ยงดู
เด็กสําหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ป และอนุบาลสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  
 2.  การศึกษาสามัญ (5-4-3)  
  - ระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ 5 ป ชั้น 1-5   
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ ชั้น 6-9  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้น 10-12  
 3.  การศึกษาดานเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 4.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปน ระดับอนุปริญญา (Associate Degree) และ
ระดับปริญญา  
 5.  การศึกษาตอเนื่อง เปนการศึกษาสําหรับประชาชนท่ีพลาดโอกาสการศึกษาในระบบ
สายสามัญและสายอาชีพ  
 การศึกษาสามัญ 12 ป (General Education) ของเวียดนามนั้นเวียดนาม  มีวัตถุประสงคที่
จะใหประชาชนไดมีวิญญาณในความเปนสังคมนิยม มีเอกลักษณประจําชาติและมีความสามารถในดาน
อาชีพ214 
 เปาหมายของการศึกษา คือการครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเวียดนาม        
มีคุณธรรม มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีและซื่อสัตยตอความเปนอิสระของชาติและสังคมนิยมเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการสรางและการปองกันประเทศ  เปาหมายท่ีกําหนดไว
สําหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีทั้งหมดตลอดการพัฒนาของนักเรียนดานคุณธรรม รางกาย  
ศิลปะ และทักษะพ้ืนฐานเพ่ือใหสามารถเตรียมการศึกษาเพ่ิมเติมหรือเปนพลเมืองที่รับผิดชอบอยาง
เต็มที่รวมกับการสรางประเทศ 
 วัตถุประสงคเฉพาะออกแบบมาสําหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในแตละพ้ืนฐาน
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมความแข็งแกรงและชวยเพ่ิมความสําเร็จของนักเรียน  การพัฒนา
ความรูของนักเรียนหลังจากศึกษาในระดับมัธยมศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการวางแนวสายอาชีพเพ่ือท่ีหลัง
จบการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเขารวมหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย        
การอาชีพหรือสามารถไปสมัครงานไดโดยตรง 

                                                           
 213สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 47-53. 
 214สํานักความสัมพันธตางประเทศ , สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ระบบ

การศึกษา-เวียดนาม, เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554,  เขาถึงไดจาก  http://www.bic.moe. 
go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=391&catid=61&Itemid=193. 
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 ระบบการศึกษาเปนแบบ 5-4-3 กลาวคือ ประถมศึกษา 5 ป มัธยมตน 4 ป และมัธยม
ปลาย 3 ป ระดับอุดมศึกษาอาจใชเวลา 2-6 ป อัตราการรูหนังสือ รอยละ 92 ในสวนของผูไมรูหนังสืออีก      
รอยละ 8 นั้น แบงเปนผูที่อยูในพ้ืนที่หางไกลรอยละ 80 และเปนหญิงรอยละ 60 ในป 1989 ไดริเริ่ม 
มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีเรียกวา “DoiMoi” ซึ่งเปนการเปดเสรีใหเอกชนเขามามี
สวนรวมไดในทุกภาคสวนของการพัฒนา หลังจากการปฏิรูป “DoiMoi” การศึกษาไดรับผลกระทบ
อยางสําคัญ กลาวคือ ประการแรกการใชจายของรัฐบาลในดานการศึกษาเพ่ิมขึ้นทั้งในปริมาณและ
โดยสัดสวนของงบประมาณตลอดทศวรรษ 1990 ประการท่ีสองมีการยกเลิกกฎระเบียบที่ควบคุม
บทบาทของเอกชนในดานการศึกษา สงเสริมใหเอกชนเขามาจัดการศึกษาแบบก่ึงรัฐและการศึกษา
โดยประชาชน ทําใหเกิดสถานศึกษาของเอกชนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาโดยเอกชนเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางมาก
โดยเฉพาะในระดับอนุบาล สถานฝกวิชาชีพและระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเหลานี้มีรายได
จากคาเลาเรียนของนักเรียนโดยการปรับนโยบายท่ีอนุญาตใหสถานศึกษาเอกชนสามารถเก็บคา    
เลาเรียนไดเองแมจะอยูในการควบคุมอยางเขมงวดโดยรัฐแตสถานศึกษาเอกชนสามารถเรียกเก็บ
คาบริการอ่ืน ๆ ไดดวย  
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเวียดนามไดรับเอาโครงการ  Education for All หรือ
การศึกษาเพ่ือคนทั่วไป ซึ่งเปนการมติของการประชุมนานาชาติที่กรุงดาการในเดือนเมษายน 2000 
ดวยความรวมมือกับ UNESCO ซึ่งจะใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค เวียดนามไดเริ่มวางแผน
แหงชาติเพ่ือการศึกษาของคนท่ัวไป ระหวางป 2003-2015 กลไกสถาบัน/โครงสรางองคกรเวียดนาม
ไดจัดการปฏิรูปโครงสรางของหนวยงานทางการศึกษามาตั้งแตป 1987 ในปจจุบันกระทรวงท่ี
รับผิดชอบดูการศึกษาแหงชาติคือ กระทรวงการศึกษาและการอบรม (Ministry of Education and 
Training : MOET) ซึ่งแบงออกเปนกรมตาง ๆ มากมาย  
 ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวง MOET คือ การกํากับดูแล และวางแผนระบบ
การศึกษาของเวียดนาม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและจัดหาอุปกรณการศึกษา นอกจากนี้กระทรวง 
MOET ยังตองรวมมือกับสํานักงานรัฐบาล (The Office of The Government) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ในการวางแผน
การศึกษาในภาพกวางซ่ึงตองสอดคลองกับงบประมาณนาสังเกตวาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษา  
สายอาชีพ (ยกเวนในมหาวิทยาลัย) รัฐบาลทองถิ่นตองมีความรับผิดชอบกํากับดูแลในระดับใกลเคียงกับ
หนาที่ของรัฐบาลกลาง แตเนื่องจากยังขาดระบบกฎหมายรองรับ ทําใหสถาบันการศึกษาเหลานั้นตอง
พ่ึงพิงตอ MOET ซึ่งทําใหสถาบันการศึกษาเหลานั้นไมสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดแรงงานในทองถ่ิน อีกประการหน่ึงคือขณะนี้เวียดนามมีสถานศึกษาเอกชนเพ่ิมขึ้นมาก          
แตกระทรวง MOET ไมใชหนวยงานที่จะสามารถกํากับดูแลมาตรฐานของสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่ง
เปนจุดที่กระทรวง MOET กําลังพิจารณาปรับปรุงแกไข215 
 

                                                           
 215Colin Brock, Education in South-East Asia (Bloomsbury : Publishing, 

2013), 296. 
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 จุดเดน 
 เวียดนามไดมีความพยายามจัดการศึกษาเพ่ือคนท่ัวไป (Education for  All) โดยเฉพาะ 
กับผูดอยโอกาส เชน ชาวเขาที่อยูหางไกล โดยใหสิทธิพิเศษแกคนเหลานี้ เชน  ใหทุนการศึกษาและ
ใชเกณฑการพิจารณารับเขาที่ต่ํากวาชาวเมืองเพ่ือใหไดเขามาศึกษาในเมือง ซึ่งมีโอกาสทางการศึกษา
ดีกวาอยางไรก็ตามผลของการปฏิรูปการศึกษาจะดีหรือไมตองแลวแตการมองของแตละคน เพราะ
การปลอยใหมีการจัดการศึกษาของเอกชนมากข้ึนหรืออนุญาตใหมีการเก็บคาเลาเรียนเปนการชวยให
การศึกษาโดยรวมไดรับการพัฒนาแมวาอาจกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการศึกษามากข้ึน216 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว เปนประเทศท่ีตั้งอยูในบริเวณ
ลุมแมน้ําโขงมีเนื้อที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสวนใหญเปนภูเขาและท่ีราบสูง มีระบบ
การเมืองแบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Lao People’s 
Revolutionary Party : LPRP) ประเภทของรัฐบาลเปนรัฐบาลเดี่ยวระดับการมีสวนรวมของประชาชน  
มีนอย สปป.ลาว มีประชากรท้ังหมด 6.22 ลานคน ถึงแมวาลาวเปนประเทศท่ีมีความหลากหลาย   
ทางชาติพันธสูงถึง 47 ชาติพันธ แตประชาชนลาวทั้งประเทศพูดและเขียนภาษาเดียวกัน คือ ภาษา
ลาว ภาษาอ่ืนที่ใชในประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้ภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรั่งเศสเปนภาษาท่ีใชในการติดตอระหวางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการคาประชาชน
ประมาณรอยละ 90 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเปนศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนลาวและมีอิทธิพลที่แข็งแกรงในสังคมลาว 
 จากรายไดตอหัวที่ประมาณ 400 เหรียญสหรัฐ ในป 2540 สปป.ลาว จัดอยูในกลุม
ประเทศดอยพัฒนาโดยมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะความยากจนผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP)   ในปจจุบันประมาณ 9 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ดวยอัตราการขยายตัวที่ยังคงตํ่ากวาเปาหมายคือประมาณรอยละ 6 ดวยอัตราคาจางแรงงาน
ต่ําอัตราการรูหนังสือของประชากรเฉล่ียประมาณรอยละ 57 และขาดแคลนแรงงานฝมือดัชนีทางสังคม
ตางๆยังคงอยูในระดับต่ําเห็นไดจากการมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเพียง 51 ป มีอัตราเจริญพันธุโดยรวม 
6.7 ตอสตรีแตละคน และอัตราการเติบโตทางประชากรลดลงเหลือรอยละ 2.4 
 นับตั้งแตที่ไดสถาปนาเปนประเทศเอกราช ในป 2518 สปป.ลาว ใหความสําคัญกับ
การศึกษาเรื่อยมาโดยเฉพาะอยางยิ่งการประถมศึกษาเทคนิคศึกษาและการรูหนังสือของประชาชน    
ที่มีอายุ 14-15 ป แนวทางดังกลาวยังสานตอแมเมื่อ สปป.ลาว ไดเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจภายใน   
ประเทศจากระบบท่ีมีการวางแผนจากสวนกลางมาเปนการดําเนินนโยบายตลาดเสรี ในป 2529 จากอดีต
คือ เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมุนษยและแกปญหาความยากจน เพ่ือกอใหเกิดความเจริญอยาง
ยั่งยืน และพัฒนาอยางรวดเร็วโดยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกําหนดใหการศึกษาเปนความจําเปนทางสังคมท่ี
จะตองฝกใหประชาชนพัฒนาไปในลักษณะที่สอดรับกับการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจที่อิงกลไกตลาด
                                                           

 216สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 82. 
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การยกระดับฐานะของประเทศใหพนจากการเปนประเทศดอยพัฒนาโดยรักษาอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลาง และคงท่ีเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศในชวงตนศตวรรษที่ 21217 
 ระบบการศึกษา  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) เปน
ประเทศ ที่อยูในวงลอมของ 5 ประเทศ คือ เวียดนาม กัมพูชา ไทย  พมา และจีน เปนประเทศที่ไมมี
ทางออกทะเล พ้ืนที่ประเทศทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสวนใหญเปนเขาและที่ราบสูงใช
ภาษาลาวเปนภาษาราชการ เมืองหลวงชื่อเวียงจันทน (Vientiane) ปกครองในระบบสังคมนิยม     
การจัดการศึกษาของลาวเร่ิมดวยการศึกษาในระดับอนุบาล และกอนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลใน
ประเทศลาวจะมีทั้งโรงเรียนที่เปนของรัฐบาลและเอกชนเปดรับนักเรียนตั้งแตอายุ 3-6 ป ใชเวลาเรียน   
3 ป แบงเปนชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อจบชั้นอนุบาลแลวจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอไปนับตั้งแต
ลาวไดเปลี่ยนการปกครอง เมื่อป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2528) เปนตนมา  ลาวไดใชระบบการศึกษาเปน
แบบ 11 ป คือ ระบบ 5:3:3218 ดังนี้ 
 ประถมศึกษา  
 ใชเวลาในการศึกษา 5 ป เด็กจะเริ่มเขาเรียนเม่ืออายุ 6 ป การศึกษาในระดับนี้เปนการศึกษา
ภาคบังคับเด็กทุกคนตองจบการศึกษาในระดับนี้แตในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดี แตเฉพาะ
เด็กในเมืองใหญ เทานั้นเน่ืองจากลาวมี พ้ืนที่ประเทศกวางขวางและประชากรกระจาย กันอยู 
 -  มัธยมศึกษาตอนตนใชเวลาในการศึกษา 3 ป และในอนาคตจะใหเด็กไดเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากข้ึน  
 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาในการศึกษา 3 ปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ 5-3-3 
นี้อยูในความดูแลและรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 ในปจจุบันวิสัยทัศนทางการศึกษาเรียกวาวิสัยทัศน พ.ศ. 2563 ทางการศึกษาของ สปป. 
ลาว ซ่ึงมีจุดเนน 5 ประเด็น ตอไปน้ีคือ 
 1.  การจัดใหมีการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงในระดับประถมศึกษาโดยยังคงทําใหการมี
สวนรวมในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมมากขึ้นตอไปเพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับโอกาสในการ
สมัครเขารับการศึกษาในลักษณะที่สนองตอบตอสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 2.  การพยายามขจัดความไมรูหนังสือใหหมดไปอยางสิ้นเชิงในกลุมประชากรเปาหมาย     
ซึ่งเปนการอํานวยใหประชากรท่ีตกอยูในภาวะความยากจนสุทธิไดมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

                                                           
 217สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, 83-93. 
 218Southeast Asian Ministers of Education Organization, “Journal of 
Southeast Asian Education,” The Official Journal of SEAMEO, vol. 1, Issue 1. 
(SEAMEO, 2000) : 95. 
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 3.  การขยายการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในลักษณะที่สอดรับกับความ
จําเปนของตลาดแรงงานสมัยใหมและเอ้ือตอการปรับปรุงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตอภาคการเกษตร
ใหเพ่ิมสูงขึ้น 
 4.  การฝกอบรมแรงงานฝมือชางเทคนิควิชาชีพและปญญาชนใหมีความสามารถในการ
นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในลักษณะที่สนองตอบตอความจําเปนในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมได 
 5.  การยกระดับการศึกษาชาติใหใกลมาตรฐานสากลมากข้ึนเปนลําดับ 
 6.  การใหการศึกษาเปนแกนสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใหมีการลงทุนดาน
การศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมวิสัยทัศนดังกลาวมีฐานแนวคิดที่วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให
พรอมดวยความรูและความสามารถที่เหมาะสมตอการอํานวยใหประเทศกาวพนจากการเปนประเทศ
ดอยพัฒนาโดยรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางและคงท่ีเปนวิสัยทัศนทาง
การศึกษาของ สปป.ลาว ในชวงตนศตวรรษท่ี 21 นี้  ซึ่ง สปป.ลาว เล็งเห็นความจําเปนของทุนมนุษย
ที่มีทักษะพรอมในดานคณิตศาสตร ความสามารถในการอานและส่ือสารดวยลายลักษณอักษร
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูทางอิเลคทรอนิคสและสิ่งตีพิมพ
ตาง ๆ เปนฐานสําคัญสําหรับการนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาใชและการสงเสริมใหสังคมมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ 
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
 ในการผลักดันการพัฒนาทางการศึกษาใหสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม
ของประเทศตามนโยบายตลาดเสรีนั้นคณะบริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและสภา
รัฐมนตรีไดมีมติใหจัดทํายุทธศาสตรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2530 เปนยุทธศาสตรที่
ครอบคลุมตั้งแตป 2530 ถึงป 2543 ครอบคลุมถึงการพัฒนาการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบโรงเรียนการพัฒนาครูการลงทุนเพ่ือการศึกษาความรวมมือ
จากตางประเทศและการบริหารจัดการทางการศึกษาโดยในระยะแรกนั้นมีการกําหนดทิศทางและแผน
ดําเนินการถึงป 2533 ซึ่งมีลักษณะที่เปนระบบแบบแผนในการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนขั้นตอนมากขึ้น
ในการยกระดับการศึกษาแหงชาติใหสูงขึ้น ในป 2536 คณะบริหารศูนยกลางพรรคไดมีมติเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ สปป.ลาว จากการท่ีเล็งเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการให
การศึกษาพัฒนาคนและการใชทรัพยากรมนุษยเพ่ือการผลิตใหสอดรับกับเปาหมายในการมุงยกระดับ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยกําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 3 แนวทาง คือ 1) การ
พัฒนาในแนวทางท่ีเรียกวาการศึกษาสําหรับทุกคน (Education for All) และใหการศึกษาไดรับ
ความสําคัญในเชิงนโยบายเปนลําดับตนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและการสรางความรวมมือระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียนกับ
การศึกษาในสังคมและครอบครัว  และ 3) การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหทันสมัยในทุกระดับทั้ง
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งในสวนของภาครัฐและในสวนของภาคเอกชนทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียนในลักษณะที่สอดรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ตอมาในป 2540 
คณะกรรมการวางแผนรัฐแหง สปป.ลาว (State Planning Committee of Lao PDR) ไดจัดทํา
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระยะกลางป 2540-2543 ขึ้นเพ่ือเปนกรอบแนวทางกวาง ๆ ในการ
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จัดลําดับความสําคัญการดําเนินการตาง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาใหสอดรับกับแนวทางการปฏิรูป
เศรษฐกิจภายในประเทศโดยมีปรัชญาวา“จะสงเสริมการพัฒนาอยางเปนองครวมและบูรณาการ      
ซึ่งครอบคลุมวิธีการตาง ๆ หลากหลาย  ในลักษณะที่สอดรับกันระหวางภาคสวนตาง ๆ” โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกําหนดแนวทางใหภาคการศึกษาเนนความสนใจและแนวทางการปรับปรุงไปท่ี 3 สวน
หลัก คือ 1) ความสามารถของผูบริหารในทุกระดับ 2) คุณภาพของครูในทุกระดับโดยเฉพาะอยางย่ิง
ในระดับจังหวัด และ 3) แรงจูงใจจากชุมชนโดยเฉพาะอยางในพ้ืนที่หางไกลความเจริญและในบรรดา
ชนกลุมนอยตาง ๆ เมื่อยางเขาศตวรรษใหมการปฏิรูปการศึกษายังคงดําเนินตอไปในแนวทางขางตน
สวนระบบการศึกษาของ ส.ป.ป.ลาว ยังไมมีการปฏิรูปนักหากแตยังคงเนนในแนวทางที่ผานมา คือ
เปนระบบการศึกษาที่ประกอบดวย การศึกษากอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาเทคนิคศึกษา และอุดมศึกษา อาจกลาวไดวาแนวทางหลักในการ
ปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษใหมของ สปป.ลาว นั้น เปนการเนนตามกรอบนโยบายทางการศึกษา
ชวง 5 ป ตั้งแตป 2544 ถึง 2548 แบงวัตถุประสงคออกไดเปน 4 สวนหลัก ดังนี้ 

 1.  การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
 2. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

 3. การปรับปรุงความเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ในระบบการศึกษาใหสอดคลองกัน 
 4. การทําใหการบริหารจัดการและการวางแผนแข็งแกรงมากข้ึน 

 กลไกสถาบันและโครงสรางองคกร 
 การบริหารจัดการทางการศึกษานั้นแบงออกเปนการบริหารสวนกลางและสวนทองถิ่น
โดยกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อป 2536 มี
หนาที่รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการดานการศึกษาในทุกสวนของประเทศดวยรูปแบบ
การตัดสินใจและการวางแผนนั้นมักเปล่ียนแปลงสลับกันไปเนือง  ๆ ระหวางการบริหารจัดการจาก
สวนกลาง และการกระจายอํานาจจากสวนกลาง โดยในระยะหลังนี้เปนการเนนที่การกระจายอํานาจ
จากสวนกลาง ซึ่งยังคงไมชัดเจนนักและจําเปนตองมีการปรับปรุงตอไปดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่เปนความรับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับอําเภอในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ  ได
จัดตั้งระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทางการศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปน 4 สวน คือ 
1) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทางการศึกษา 2)  ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการดาน
บุคลากร  3)  ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการดานการกอสราง และ 4) ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการทางการคลัง ซึ่งในสวนหลังนี้อยูระหวางการพัฒนา ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนท่ีจะ
บูรณาการทั้ง 4 สวน ดังกลาวเขาดวยกันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางเทคนิคในการวางแผนและการ
บริหารจัดการตาง ๆ สําหรับการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่นแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด 
(แขวง) และระดับอําเภอ (เมือง) 
 พัฒนาการดานคุณภาพทางการศึกษา 
 1.  ความพยายามในการขจัดความไมรูหนังสือมีพัฒนาการดีขึ้นเห็นไดจากอัตราการรู
หนังสือของประชากรวัย 15-40 ป เพ่ิมจากรอยละ 69.2 ตามขอมูลที่ปรากฏในสํามะโนประชากร     
ป2538 เปนรอยละ 82 ในป 2541-2542 
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 2.  อัตราการเรียนซ้ําชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนตนลดต่ําลงเหลือรอยละ 4 ในขณะท่ี
อัตราการเรียนซ้ําชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดต่ําลงเหลือรอยละ 2 ในป 2541-2542 
 3.  ปญหาการลาออกจากสถานศึกษากลางคันในระดับมัธยมศึกษาลดตํ่าลงจากรอยละ 14
ในป 2534-2535 เปนรอยละ 12.7 ในป 2541-2542 สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและจากรอยละ 18 
เปนรอยละ 10 สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชวงเวลาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับการลาออก
กลางคันในระดับประถมศึกษาซึ่งเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 11 เปนรอยละ 11.7 ในชวงดังกลาว 
 การพัฒนาครูและการเรียนการสอน  
 ในระดับอุดมศึกษามีความสอดรับกันมากข้ึนอยางมีจุดเนนและแผนงานจากการปฏิรูป
หลักสูตรการเรียนการสอนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงชาติขึ้น ในลักษณะการผนวกรวมสถาบันการ
สอนในระดับสูงตาง ๆ เขาไวดวยกันและการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพรองรับดวยการจัดตั้งระบบ
สารนิเทศดานการบริหารจัดการทางการศึกษาในการตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน219 
 

สหภาพพมา 
 ประเทศสหภาพพมาเปนประเทศท่ีมีอาณาบริเวณใหญที่สุดในพ้ืนทวีปประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 261,228 ตารางไมล เมืองหลวง ไดแก  ยางกุง ศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมอยูที่เมืองมัณฑะเลย 
 การเมือง 
 ในวันที่ 18 กันยายน 1988 กลุมทหารโดยสภาเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบ (State 
Law and Order Restoration Council : SLORC) ไดเขามาปกครองประเทศแทนระบบการ
ปกครองเดิม SLORC ประกาศวาจะรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมโดยสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 485 คน ซึ่ง
ไดรับเลือกข้ึนมาจากการเลือกตั้งทั่วไป ในพฤษภาคม 1990 และในป 1993 ไดมีการประชุมแหงชาติ
โดยกลุมสมาชิก SLORC และผูแทนจากพรรคฝายคานแตการประชุมนี้ถูกเลื่อนออกไป ตั้งแตป 1996
จนถึงปจจุบัน ตอมาในป 1997 SLORC ไดเปลี่ยนรูปไปเปนสภาเพ่ือการพัฒนาและสันติภาพ (State 
Peace and Development Council : SPDC) SPDC ประกาศวาจะรื้อฟนการประชุมแหงชาติเพ่ือ
ริเริ่มการรางรัฐธรรมนูญ ในป 2004 
        เศรษฐกิจ 
 การเกษตรกรรมเป นภาคการผลิ ตที่ สํ าคัญของประเทศ  นอกจากนี้ พม ายั งมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไมไดนํามาใชอีกมากมาย ตั้งแตป 1988 นโยบายทางเศรษฐกิจไดรับการผอน
ผันไปทางเสรีมากขึ้นจากที่เคยเปนระบบท่ีควบคุมโดยรัฐท่ีสวนกลางซึ่ง เมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป 
มีการลงทุนมากข้ึน ความตองการในดานทรัพยากรมนุษยก็สูงขึ้น มีงานที่ตองการแรงงานมีฝมือ       
ซึ่งนําไปสูความตองการท่ีจะมีระบบการศึกษาและอบรมที่ดีข้ึน 
 ประชากร 
 ประชากรของประเทศพมาประกอบดวยชนกลุมตาง ๆ ถึง 135 กลุม โดยมีกลุมใหญ ๆ 
ไดแก คะฉิ่น คะยา คะหย่ิน ฉินบามา มอญ ยะไข และไทยใหญ ประชากรท้ังประเทศมีประมาณ   
                                                           

 219สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน,  พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 78-79. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 172 

54.3 ลานคน ในป 2004 รอยละ 26.6 อาศัยอยูในเขตเมือง เปนชาย รอยละ 49.6 และหญิง รอยละ 50.4 
ประชากรประมาณ รอยละ 64.1 มีอาชีพเกษตรกรรมในชวงที่อยูภายใตอาณานิคมของอังกฤษมีชาว
อินเดียเขามามีอิทธิพลอยางมากในธุรกิจตาง ๆ แตในปจจุบันชาวอินเดียมีจํานวนนอยลงสวนใหญตั้งถ่ิน
ฐานอยูทางตอนกลางของประเทศและในบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศบังกลาเทศ  ในปจจุบัน    
ชาวจีนที่เกิดในประเทศพมามีมากข้ึน และเขามาทดแทนชาวอินเดียในภาคธุรกิจ220 
 ระบบการศึกษาสหภาพพมา  
 กระทรวงศึกษาธิการของพมา เปนผูรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาของประเทศใช
ระบบการศึกษาเปนระบบ 5:4:2  ดังนี้  
 1.  ประถมศึกษา 5 ป (อนุบาล 1 ป และประถมศึกษา 4 ป)  
 2.  มัธยมศึกษาตอนตน 4 ป   
 3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป  

 4.  อาชีวศึกษา 1-3 ป   
 5.  อุดมศึกษา 4-6 ป  
  กรมการศึกษาพ้ืนฐานของพมาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางนโยบายและ
บริหารการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา รวมท้ังการฝกหัดครูแตเดิมนั้นเปนระบบ
บริหารซ่ึงรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง  ตอมาไดมีการกระจายอํานาจการบริหารออกไปสูระดับรัฐและ  
หัวเมืองตาง ๆ โดยมีหัวหนาสวนการศึกษานั้น ๆ เปนผูควบคุมดูแลและประสานงาน รัฐเปนผูสนับสนุน     
ดานงบประมาณของทุกโรงเรียน  โดยนักเรียนจะเสียคาเลาเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทานั้น การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของพมานั้น พมาพยายามที่จะจัดใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศแตยังมีปญหาที่ไมสามารถจัดหาอาคารสถานที่ วัสดุและอุปกรณใหกับโรงเรียนในบางทองที่
รัฐบาลพมาไดตั้งเปาหมายที่จะใหมีโรงเรียนอยางนอยหนึ่งแหงในทุกหมูบาน221 
 ระบบการศึกษา 
 กฎหมายที่ควบคุมการศึกษาในปจจุบัน คือ กฎหมายการศึกษาพ้ืนฐาน ป 1966 (Basic 
Education Law) และกฎหมายการศึกษาของสหภาพพมา ป 1973 (Union of Burma Education 
Law) เด็กพมาตั้งแตอายุ 5-10 ป ตองเขาโรงเรียนซึ่งเปนบริการท่ีรัฐมีใหโดยไมตองเสียคาใชจาย    
ชั้นประถมศึกษาใชเวลา 5 ป ตั้งแตอนุบาล เด็กที่เรียนดีสามารถเรียนตอในระดับมัธยมตน อีก  4  ป 
และระดับมัธยมปลาย อีก 2  ป หลังจากนั้นเด็กที่คะแนนดีในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  วิศวกรรม 
และการแพทย สามารถสมัครสอบเขาในมหาวิทยาลัยของรัฐได ซึ่งประมาณวารอยละ 3 ของนักเรียน
ทัง้หมดตั้งแตชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเลือกที่จะศึกษาตอในระดับนี้ 
 

                                                           
 220สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, 80-81. 
 221สํานักความสัมพันธตางประเทศ ,สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ระบบ

การศึกษา-พมา,  เขาถึงเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2554, เขาถึงไดจาก  http://www.bic.moe.go.th/ 
th/index.php?option=com_content&view=article&id=394&catid=61&Itemid=193. 
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 การศึกษาพื้นฐาน 
 การบริหารการศึกษาพ้ืนฐานของประเทศดําเนินการโดยสํานักงานการศึกษา 3  แหง 
ไดแก  สภาการศึกษาพ้ืนฐาน (Basic  Education Council) คณะกรรมการหลักสูตร รายวิชาและ
แบบเรียนสําหรับการศึกษาพ้ืนฐาน (Basic Education Curriculum, Syllabus and Textbook 
Committee) และคณะกรรมการกํากับดูแลการศึกษาของครู (Teacher Education Supervisory 
Committee) สํานักงานทั้ง 3 แหงนี้ ดูแลรับผิดชอบกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การนิเทศและตรวจตราโรงเรียน การวางแผน การบริหารจัดการ
โครงการตาง ๆ และกิจการนักเรียน 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
 เพ่ือใหสอดคลองกับคําประกาศในการประชุมระหวางประเทศที่ประเทศไทย ในป 1990
เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือคนท่ัวไป (Education for All) รัฐบาลพมาไดตั้งเปาหมายท่ีจะจัดการศึกษา
พ้ืนฐานใหแกชาวพมาทุกคน ภายในป 2000 และลดจํานวนการไมรูหนังสือในกลุมประชากรผูใหญ  
ลงไปอีกคร่ึงหน่ึงโครงการ การศึกษาเพ่ือคนท่ัวไปไดเริ่มขึ้นตั้งแตป 1996-1997 ใน 30 เมือง และ
ขยายออกไปอีก 80 เมือง  ในชวงป 1997-1998 หลังจากนี้ยังไดขยายผลออกโดยต้ังเปาวาจะดําเนิน
โครงการในทุก ๆ เมือง ภายในป 2000 ในเดือนมีนาคม 2000 รัฐบาลไดจัดตั้งศูนยแหลงการรูหนังสือ
แหงพมาเพ่ือสงเสริมกิจกรรมเพ่ือการรูหนังสือและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับมัธยมและอุดมศึกษาโดยความรวมมือกับหนวยงานของสหประชาชาติตาง ๆ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายไดจัดตั้งศูนยแหลงการรูหนังสือแหงพมา เพ่ือสงเสริมกิจกรรมเพ่ือการรูหนังสือและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมและอุดมศึกษาโดยความรวมมือ
กับหนวยงานของสหประชาชาติตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย “Free Education for All” นอกจากน้ียังมี
การเรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีขาวสาร (IT) อยางกวางขวางแผนแมบทเกี่ยวกับเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร (IT Master Plan) ตั้งแตป 2001-2010 ไดแถลงเปาหมายในการจัดตั้งโครงสรางพ้ืนฐานใน
การจัดเก็บขอมูลและริเริ่มการใชอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขอมูลขาวสารอยางเขมขนไว ดังนี้ 
 1. ริเริ่มการใช IT ในวงการธุรกิจเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและใหบริการลูกคา 
 2.  ริเริ่มการใช IT เปนโครงสรางพ้ืนฐานสงเสริมความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางการคาการลงทุน 
 3.  พัฒนา IT เพ่ือใหเปนหลักของเศรษฐกิจแหงชาติ 
 4.  ใหมีการใช IT กันอยางกวางขวางในการศึกษาใหเปนเครื่องมือในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 
 5. รวบการพัฒนาการใช IT เขาดวยกันเพ่ือใหทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมสามารถ
เขาถึงตลาดในตางประเทศ 
 6.  วางแผนและริเริ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด 
 7.  เปลี่ยนสังคมชาติใหเปนชุมชนที่ใช IT 
 แผนการปฏิรูปเพื่อใหมีความทัดเทียมกับประเทศ ASEAN 
 ในการประชุมครั้งที่ 3 ในป 2004 ที่สภามหาวิทยาลัยสวนกลางในวันที่ 28 กันยายน     
นายพลขิ่นยุน ประธานคณะกรรมการการศึกษาแหงพมา ไดกลาววากระทรวงตาง ๆ ตองเรงระดม
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ความรวมมือวางแผนแมบทเพ่ือยกระดับการศึกษาของประเทศใหทัดเทียมกับมาตรฐานของประเทศ
สมาชิก ASEAN การยกระดับดังกลาวนี้ควรทําดวยการแลกเปลี่ยนหลักสูตรความรวมมือดานหลักสูตร
การทัศนศึกษาโดยนักเรียนระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศนักศึกษาในระดับปริญญาเอก
ควรจะสามารถเขียนวิทยานิพนธที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติใหมีทั้งนักวิชาการในประเทศและ
ตางประเทศเปนผูตรวจสอบงานของนักศึกษาเหลานี้นโยบายการสงเสริมการศึกษาควรจะสอดคลอง
กับแผนการศึกษาแหงชาติและเปาหมายทางการศึกษาซึ่งรัฐเปนผูกําหนดไว 
 จุดเดน 
 มีความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนผานสื่ออิเลคทรอนิคสอย างจริงจัง 
การศึกษาผานสื่ออิเลคทรอนิคสเริ่มขึ้น ในวันที่ 1 มกราคม 2001 แตการศึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอร
ในพมาไดริเร่ิมมาต้ังแตป 1971 เมื่อมีการกอตั้งศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยยางกุง เริ่มมี
การศึกษาระดับปริญญาโท ในป 1973 แตจํานวนนักศึกษายังคงมีจํากัด   สวนหลักสูตรระดับ     
ปริญญาตรีเริ่มเปด ในป 1986 ซึ่งมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนปละ 90 คน จึงถึงป 1988 ในปจจุบัน
มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอรศึกษา (University of Computer Studies, Yangon : UCSY) 
ที่ยางกุงและมัณฑะเลย (UCSM) อยูภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนักศึกษา         
มาลงทะเบียนเรียนเพิ่มถึงปละ 800 คน 
 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเอกชนถึง 70 แหง    ที่เปดสอนเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตาง ๆ จากขอมูลในป 2001 พมามีวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 24 แหง และมี
สถาบันการศึกษาท่ีเรียกไดวาเปนโรงเรียนท่ีใชสื่ออิเลคทรอนิคสถึง 164 แหง สถาบันเอกชนท่ีเปดสอน
วิชาคอมพิวเตอรมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดาน IT ในพมาในปจจุบันมี
สถาบันเชนนี้ กวา65 แหง ในกรุงยางกุงสถาบันเหลานี้เปดสอนหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับกันใน
ระดับนานาชาติที่เรียกวา IDCS และ HDCS ดวยความรวมมือกับหนวยงานของประเทศอังกฤษ     
ซึ่งหลักสูตรเชนน้ีสามารถเทียบเทาไดกับหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอรศึกษาที่    
ยางกุง (UCSY) โดยใชบุคลากรอาจารยจาก UCSY และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียางกุง222 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 กัมพูชาเปนประเทศสมาชิกอาเซียนลําดับที่ 10 เมื่อป 2542 ตั้งอยูทางภาคใตของคาบสมุทร    
อินโดจีน เปนประเทศท่ีเล็กที่สุดในคาบสมุทรนี้โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย
ประชากรประมาณ 13 ลานคน ถึงแมวาประชาชนในกัมพูชาแบงออกเปนชนชาติตาง ๆ ประมาณ 20 
เชื้อชาติ แตสวนใหญรอยละ 90 เปนชาวเขมร ชนกลุมนอยที่มีจํานวนมาก ไดแก ชาวญวน ชาวจีน 
และชาวจาม ซึ่งมีปญหาความขัดแยงทางการเมืองมากกวาทางวัฒนธรรมสวนใหญ รอยละ 95 นับถือ
ศาสนาพุทธ นอกน้ันเปนศาสนาอิสลามและคริสต กัมพูชาไมมีปญหาความหลากหลายทางภาษาใน
ทองถิ่นภาษาประจําชาติ คือ ภาษาเขมร อีกท้ังเปนภาษาราชการสวนภาษาท่ีใชในการติดตอธุรกิจ
ประกอบดวยภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน  ในทางการเมืองนั้น กัมพูชาเปนประเทศท่ีได
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสังคมนิยมสูระบอบประชาธิปไตย เมื่อป 2532 โดยในปจจุบันนั้น
                                                           

 222สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 76. 
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ประกอบดวย 2 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party) และพรรค
ฟุนซินเปค (National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative 
Cambodia : FUNCINPEC) จากการท่ีกัมพูชาเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสังคมนิยมสูระบอบ
ประชาธิปไตยน้ันในทางเศรษฐกิจไดมีการปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจ
การตลาดดวยโดยยังคงดํารงฐานะเปนประเทศเกษตรกรรมและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางชา
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ของอาเซียนแลว นับไดวากัมพูชาเพ่ิงใหความสําคัญกับการ
พัฒนาประเทศมาไดไมนาน หลังจากท่ีตองเผชิญกับปญหาความขัดแยงและความไมสงบทางการเมือง
นับทศวรรษ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมากกัมพูชา       
นับเปนประเทศท่ีประสบภัยพิบัติจากภาวะสงครามยาวนานที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนการพัฒนา     
ประเทศเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารประเทศใหพนจากปญหาความยากจนไปสูความ
เจริญรุงเรืองโดยเร่ิมตั้งแตการเนนความสนใจไปที่ “ความตองการขั้นพ้ืนฐาน” ในชวงตนทศวรรษ     
ที่ 1990 สูการฟนฟูและพัฒนาประเทศทั้งในเชิงกายภาพและในเชิงคุณภาพในชวงหลังของทศวรรษ       
ที่ 1990 โดยการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่รอยละ 6-7 ตอป การกระจาย
ความเจริญไปสูชนบท การจัดการดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม       
และยั่งยืน ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชายังไมถึงเปาหมายที่กําหนดไว    
อีกท้ังมีแนวโนมลดลงในชวง ป 2544-2547 ที่อัตราเฉลี่ยรอยละ 5 ในขณะเดียวกันกัมพูชายังประสบ
ปญหาทางสังคมที่ซับซอนมากขึ้นโดยมีปญหาสําคัญ คือความยากจนและการพัฒนาที่เหลื่อมล้ําระหวาง
เมืองกับชนบท223 
 ระบบการศึกษา  
 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคมนําไปสูการปฏิรูปดานการศึกษาของ
กัมพูชา กอนป พ.ศ. 2518 ประเทศกัมพูชายึดระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสซ่ึงใหมีการศึกษา       
ภาคบังคับ 13 ป (6+4+2+1) ภายหลังป พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการใชระบบการศึกษาแบบ   
10 ป (4+3+3)  และตอมาไดขยายเปนแบบ 11ป และใชสืบเนื่องจากป พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2539ช
 กระทรวงศึกษาธิการยังคงดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษามีการปฏิรูปหลักสูตรมีการพัฒนา
ตําราเรียนใหมและนําเทคนิคการสอนใหมๆมาใหกับครูเพ่ือเตรียมสําหรับการนําระบบการศึกษาแบบ 
12 ป มาใช (6+3+3) ในปการศึกษา 2539–2540 โดยระบบใหมนี้จะแบงเปนการศึกษากอน
ประถมศึกษา 3 ป ประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป และ
ระดับอุดมศึกษา 4–7 ป สวนการจัดการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคจัดใหตั้งแต 1 ป  ไปจนถึง 3–5 ป 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ีบางสถาบันการศึกษาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตร
สาธารณสุขหรือแรงงาน การจัดการศึกษานอกระบบจะเนนการฝกทักษะใหกับประชาชน224 

                                                           
 223สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน,  77-78. 
 224สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 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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 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศนทางการศึกษา 
 วิสัยทัศนทางการศึกษาของกัมพูชาในปจจุบันคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
สูงสุดเพ่ือทําใหกัมพูชาเปนสังคมฐานความรู 
 ปรัชญาทางการศึกษา 
 การทําใหประชากรวัยเยาวชาวกัมพูชามีพัฒนาการอยางเปนองครวม (Holistic) ดวย
การศึกษาและทักษะทางเทคนิคที่ดีขึ้นดวยความรูสึกภาคภูมิใจในชาติดวยคุณธรรมและจริยธรรมใน
ระดับมาตรฐานสูงและดวยความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในความรับผิดชอบตออนาคตของตน 
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
 การปฏิรูปทางการศึกษาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจากระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสซึ่งกําหนดระยะเวลาใน
การศึกษา 13 ป (6+4+2+1) ในชวงกอนป 2518 กัมพูชาไดนําระบบการศึกษา 10 ป (4+3+3) มาใช
ในป 2522 ตามดวยการขยายเปน 11 ป ในชวงป 2529-2539 ตอมาใน ป 2540 มีการนําระบบ
การศึกษา 12 ป (6+3+3) มาใชควบคูกับการปฏิรูปหลักสูตรการปรับปรุงตําราการเรียนการสอนทักษะ
การสอนระบบการศึกษา 12 ป ดังกลาวยังคงใชตอมาจนถึงปจจุบันซึ่งตามกรอบของระบบการศึกษาน้ี
กําหนดใหปการศึกษาหน่ึง ๆ มีระยะเวลาการเรียน 38 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 6 คาบ ซึ่งนับ
ไดวาเปนการเพ่ิมชวงระยะเวลาแหงการเรียนรูแกนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกาซึ่งมีระยะเวลา
การเรียนเพียง 32-33 สัปดาห แบงออกเปนวันละ 4 ชั่วโมง ถึงแมวาระบบการศึกษา 12 ปดังกลาว
ยังคงใชตอมาจนถึงปจจุบันแตไดมีการปรับปรุงเรื่องชั่วโมงการเรียนการสอนใหเหลือเพียง  5 คาบ 
คาบละ 40 นาที  เพ่ือใหรองรับกับปญหาการขาดแคลนหองเรียนเปนที่นาสังเกตวาการปฏิรูป
การศึกษาที่รัฐบาลกัมพูชาใหความสําคัญมากที่สุด  ในปจจุบันคือ การปฏิรูปการศึกษาในแนวทางท่ี
เรียกวาEducation for All ซึ่งเปนแนวทางในการรองรับนโยบายของรัฐบาลท่ีเนนคนจนเปน
ศูนยกลาง 
 ในการปฏิรูปการศึกษาแนวทางที่เรียกวา Education for All ดังกลาวนั้น มิใชเพียงการ
ขยายการศึกษาใหทั่วถึงแกประชาชนทุกคน หากแตยังเนนการยกระดับคุณภาพของการศึกษาสูระดับ
มาตรฐานสากลและภูมิภาค สําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับสถานะทางเศรษฐกิจทุกพ้ืนที่  
ทุกเชื้อชาติ แมผูพิการทางรางกาย แนวทางดังกลาวใชควบคูกับแนวทางการมีสวนรวมในลักษณะ
หุนสวน (Partnership) จากสวนทั้งในและนอกภาครัฐการสงเสริมการศึกษาภาคเอกชน  ตลอดจน  
การสงเสริมการศึกษานอกระบบ แนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีชุมชนเปนฐาน (Community-based 
Life Long Learning) ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดรับเปาหมายระยะยาว 2 ประการ คือ 1) เปาหมายแหงชาติ : การลด
จํานวนคนยากจนภายในประเทศลงไปใหไดรอยละ 50 ภายในป 2558 และ 2) เปาหมายที่กัมพูชาได
ผูกพันไวกับระดับพหุภาคี คือ Millennium Development Goals : การศึกษาข้ันประถมศึกษาอยาง
ทั่วถึงและความเทาเทียมกันดานการศึกษาระหวางเพศชายและเพศหญิง ภายในป 2558 
 จุดเดนในการปฏิรูปการศึกษา 
  จุดเดนในการปฏิรูปการศึกษาของกัมพูชาแบงออกได ดังนี้คือ 
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 1.  การประสานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหสอดรับและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในการลดปญหาความยากจนและการยกระดับศักยภาพ
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศสูระดับสากลซึ่งมีทรัพยากรมนุษยเปนฐาน 
 2.  การเนนแนวทาง Education for All ซึ่งมิใชเพียงการขยายการศึกษาใหทั่วถึงแก
ประชาชนทุกคนหากแตยังเนนการยกระดับคุณภาพของการศึกษาสําหรับประชาชนทั้งปวงอยางท่ัวถึง
ทุกระดับสถานะทางเศรษฐกิจทุกเพศทุกพ้ืนที่ทุกเชื้อชาติแมผู พิการทางรางกายเพ่ือใหสอดรับกับ
รัฐธรรมนูญของประเทศและความผูกพันที่ทางรัฐบาลมีตอ U.N. Convention on the Rights of 
the Child และ Millennium Development Goals 
 3.  ความพยายามในการปรับปรุงสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการเรียนการสอน
ตามเปาหมายอยางครบองค คือการจัดสถานศึกษาใหทั่วถึงมากข้ึน การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
การฝกหัดครูหลักสูตรตลอดจนตําราการเรียนการสอน 
 4.  การเนนแนวทางการกระจายอํานาจจากสวนกลางประกอบกับการมีสวนรวมใน
ลักษณะหุนสวน (Partnership) จากสวนทั้งในและนอกภาครัฐตลอดจนแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่มีชุมชนเปนฐาน 
 5.  ความรวมมือดานเงินทุนเพื่อการศึกษาและความรวมมือจากองคกรระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยสูระดับสากล 
 6.  พัฒนาการดานโอกาสทางการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงอุดมศึกษา
และบทบาทของการศึกษาภาคเอกชน  
 7.  ความพยายามในการปรับปรุงกลยุทธดวยแผนยุทธศาสตรทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่องหลังการศึกษาข้ันพื้นฐานและแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีชุมชนเปนฐานและบทบาทของ
เครือขายทางเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามศูนยกลางชุมชนในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ225

 

 

สรุป 
 กระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งดานวิทยาการ
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหแตละประเทศไมสามารถปดตัวอยูโดยลําพังจะตองรวมมือและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน    
และกันการดํารงชีวิตของคนในแตละประเทศมีการติดตอสื่อสาร ซ่ึงกันและกันมากขึ้น ทําใหหลาย
ประเทศตองปฏิรูปการศึกษาคุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเปนตัวบงชี้ที่สําคัญประการหน่ึงสําหรับ
ความพรอมในการเขาสูศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นประเทศท่ีจะอยูรอดไดหรือคงความไดเปรียบ ก็คือ
ประเทศท่ีมีอํานาจทางความรูและเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society)  ดวยเหตุนี้จําเปน
อยางยิ่งที่แตละประเทศตองเตรียมคนรุนใหมที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวใหมี
คุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทันสงบสันติมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เหมาะสมเพียงพอการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตองมีความเปนพลวัตนกาวทันกับสิ่งตาง ๆ ที่
                                                           
 225สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ
การปฏิรูปการศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 68-
69. 
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เปลี่ยนแปลงซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการจัดการศึกษาใหพรอมสําหรับการแขงขันในเวทีโลกและการเตรียมดานการศึกษาให
พรอมเพ่ือการสรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ใหประเทศไทยเปน Education Hub มีการ
เตรียมความพรอมในดานกรอบความคิด คือแผนการศึกษาแหงชาติที่จะมุงสรางความตระหนักรูของ
คนไทยในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางคนไทยใหเปนคนของประชาคมอาเซียนพัฒนาสมรรถนะใหพรอม
จะอยูรวมกันและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา โดยใหมีการรวมมือกันใน       
3 ดาน คือ1) ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การขยายโอกาสทางการศึกษา  และ 3) สงเสริมการมี
สวนรวมในการบริการและจัดการศึกษา 
 ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน (Asian Community) จึงเปน
ความจําเปนเรงดวนที่สถานศึกษาเอกชนจะตองปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพในการ
แขงขันพรอม ทั้งใหความสําคัญตอคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนในวิชาสําคัญ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ที่อาจสงผล
กระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนเปนไปอยางมีประสิทธิผล จึงควรตองเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบความรูของ
สังคมไทย ยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและ
ภาษาถิ่น ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลบนความเปนทองถ่ินและความเปนไทย 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552 : 244-246) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 
1) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก 2) ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก                     
และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต
พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ งทะเลตะวันออก  ประกอบดวย  9 ดาน  คือ              
1.1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร 1.2) วิสัยทัศนของผูบริหาร 1.3) บรรยากาศสถานศึกษา            
1.4) คุณภาพการสอนของครู 1.5) ความพึงพอใจในการทํางานของครู 1.6) การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู 1.7) พฤติกรรมมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 1.8) เจตคติตอสถานศึกษา และ
1.9) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 2) ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย 4 ดาน คือ 2.1) การบริหารสถานศึกษา 2.2) การบริหาร
และการสนับสนุน 2.3) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร  และ 2.4) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 ชุด และเมื่อตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญผลการ
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ตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริบท เปนไปไดในการนําไปใชมีความถูกตองเชิงทฤษฎีและเปน
ประโยชนตอการนําไปพัฒนาสถานศึกษา226 
 กรมวิชาการ (2554 : 98) ไดกลาวถึง การบริหารสถานศึกษา คือการดําเนินงานของกลุม
บุคคล ในดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยตองมีวิสัยทัศนใน
การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนคิดเปน ใฝรู มีน้ําใจ มีจิตวิญญาณ รักเพ่ือนมนุษย รักชุมชน รักทองถิ่น
และรักชาติการบริหารสถานศึกษา จึงเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความพรอมที่จะ
เผชิญกับการเปล่ียนแปลง เปนการพัฒนาคนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยใช
กระบวนการและวิธีการบริหารจัดการ เพื่อใหการบริหารสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลดานการวางแผนพัฒนาครูการบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการวางแผนพัฒนาครูในภาพรวม 
ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีสภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ครูมี
ความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครู
ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีสภาพการ
ปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ครูมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และนําผลไป
พัฒนาการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง227 
 จตุพร ยงศร (2554 : 43-57) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในประชาคมอาเซียน ไดแก  ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สหพันธรัฐ
มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร  รัฐบรูไนดารุสซาลาม  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา  โดย
วิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของ จอรช เบอรเรเดย  แบงการศึกษาเปน  2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ศึกษาเฉพาะที่โดยที่ยัง ไมนําไปเปรียบเทียบกับประเทศใด ๆ มี 2 ขั้นตอนยอย ไดแก 
ขั้นตอนการบรรยายหรือพรรณนา  และขั้นตอนการตีความ  สวนท่ี 2 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มี 4 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นตอนการบรรยาย ขั้นตอน
การแปลความ ขั้นตอนการเทียบเคียง และขั้นตอนการเปรียบเทียบ   ผลการศึกษาพบวา นโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ มีจุดรวมคลายคลึงกัน      
3 ประการ คือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง 2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
เมื่อเปรียบเทียบเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวาการเมืองการปกครองสภาพทาง
ภูมิศาสตรสังคมและวัฒนธรรม จํานวนประชากรและสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ประชาคมอาเซียนสงผลใหนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกตางกันสําหรับนโยบาย

                                                           
 226วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน,“ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เขตพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 244-246. 
 

227วิชาการ, กรม,  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร : 
กรมวิชาการ, 2544), 98. 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของราชอาณาจักรไทยพบวาการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูป
โครงสรางและการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาสงเสริมให
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาจัดให     
ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ไปสูความเปนเลิศปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สงเสริมใหเด็ก
เยาวชนและประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด เรงรัด  
การลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษา และในชุมชน ผูวิจัยได
ใหขอเสนอแนะดังน้ีคือ แนวทางสําคัญของการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยทําใหเกิด
กระบวนการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนา
การอุดมศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน การพัฒนาสังคมไปสู
ฐานความรูสามารถประกอบอาชีพของตนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ประชาคมอาเซียน และตองมุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาที่เปนบริบทเฉพาะของประเทศไทย
โดยเนนใหความใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูใหรองรับความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงพัฒนาและ สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือใหเกิดการวิจัยและ
สรางสรรคองคความรูใหมในภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในข้ันสูง228 
 พัชรินทร  ฆังฆะ และไพพรรณ  มุงศิริ  (2554 : 5-58) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในการยกระดับสมรรถนะการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย ตอการกาวเขาสูตลาดแรงงานอาเซียนกรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาคหกร
รมศาสตรคณะศิลปะศาสตรวิทยาเขตสงขลาโดยดําเนินการดวยการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานสาหรับการวางแผนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  ขั้นตอนท่ี 2 
การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร  จํานวน 1 ชุด โดย
ดําเนินการจัดการเรียนรูเปน 3 ขั้น คือ 1)  ขั้นการสงเสริมความรอบรูดานภาษาและวิชาชีพ 2) ขั้น
การปฏิบัติการดีมีประโยชนตอสังคม และ 3) ขั้นการพัฒนาและเผยแพรผลงานโดยจัดทาเปนชุด
กิจกรรมการเรียนรูฉบับรางแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางชุดการเรียนรูและนาชุดการเรียนรูไป
หาประสิทธิภาพ  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชโดยจําแนกเปนกลุมทดลอง 2 กลุม ๆ ละ 15 คน คือ  
กลุมทดลองท่ี 1 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายรวมจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 30 คน และข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยการประเมิน
ตามรูปแบบซิป (CIPP Model) มี 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานบริบท 2) ดานปจจัยเบื้องตน 3) ดาน
กระบวนการ และ 4) ดานผลผลิต  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) คณะผูวิจัยไดชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 1 ชุด 2) ผลการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูการวิจัย

                                                           
 

228จตุพร  ยงศร, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนโดยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรชเบอรเรเดย” (กรุงเทพมหานคร : 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), 43-57. 
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พบวา 1) สมรรถนะของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ  75 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถทางการทําโครงการทางภาษาและคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 75  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) สมรรถนะทางการส่ือสารภาษาตางประเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05และ4) ความสามารถทางการทําโครงการภาษาและนําเสนอโดยทักษะทางคอมพิวเตอร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับสมบูรณตามรูปแบบ
ซิป (CIPP Model) และพบวาครูผูใชสามารถใชชุดการเรียนรูไดตามแผนท่ีวางไวและมีความเห็นวา  
ชุดการเรียนรูนี้สามารถพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถในการทําโครงการ
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาไดสําหรับดานการปฏิบัติงานของนักศึกษาและการประเมินผลของ
นักศึกษาพบวานักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไดในดานสมรรถนะทางภาษาอังกฤษและความสามารถ
ในการทําโครงการภาษาอังกฤษและคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและและ
ความสามารถในการทําโครงการของนักศึกษาสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05229 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 127) ได
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนบรรลุ
เปาหมาย ประการหนึ่งคือ จัดตั้งเครือขายในสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน นายอําเภอ ผูแทน
ฝายวัฒนธรรม ผูแทนสํานักงานเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น  เปนตน นอกจากน้ียัง
กําหนดใหจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายอีก230 
 หทัยรัตน ดีประเสริฐ (2554 : 8) ไดสรุปผลการวิจัยวาคนไทยรูเรื่องอาเซียนตํ่า แนะนํา
สถาบัน การศึกษารับมือ (Less Thais Understanding about ASEAN, Educational Institutes 
Should Have Preparation) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาการเตรียมความพรอมการผลิตกําลังคนสู
การเปนประชาคมอาเซียนและเปดเสรีการคาบริการดานอุดมศึกษาของ รองศาสตราจารย ดร.
นันทนา คชเสนี ผูอํานวยการบริหารเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเกี่ยวกับทัศนคติและการตระหนัก
รูเกี่ยวกับอาเซียน โดยสํารวจจากนักศึกษา 21,701 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ระบุวา ประเทศไทยมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนอยูในลําดับสุดทาย แสดงให
เห็นวามีความจําเปนเรงดวนที่ตองเรงผลักดันและขับเคล่ือนคนไทย เพ่ือเตรียมความพรอมสู

                                                           
 

229พัชรินทร  ฆังฆะ และไพพรรณ  มุงศิริ, “รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในการยกระดับสมรรถนะการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตอการกาวเขาสูตลาดแรงงานอาเซียนกรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรคณะศิลปะศาสตร
วิทยาเขตสงขลา” รายงานการวิจัย. (สงขลา : เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2554), 5-58. 
 

230สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คูมือดําเนินงานโครงการพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) (กรุงเทพมหานคร : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553), 13-
19. 
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ประชาคมอาเซียน ในป  พ.ศ .  2558 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร ไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ให
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค โดยมีแนวทางการบริหารจัดการเชน การสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงานการวางแผนพัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียนและผู เกี่ยวของใหมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการวางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางเปนระบบ        
เปนตน231 
 ชัยสําราญ  พิมณาคุณ (2555 : 74-84) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความพรอมการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
พบวา ระดับสภาพความพรอม 4 ดาน ภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ      
1) ดานการบริหารงานบุคคลภาพรวมอยูระดับมาก คือ การเสริมสรางความตระหนักความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากและสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากรให
ปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถ และสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา อยูในระดับ
มาก 2) ดานงานวิชาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รองรับอาเซียนอยูในระดับมากการพัฒนาและเสาะแสวงหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อยูในระดับมากการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาหรือองคกรอ่ืน
หรือสถานศึกษาระหวางประเทศอยูในระดับปานกลางการจัดทําหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาของประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนอยูในระดับมาก  3) ดาน
งบประมาณภาพรวม  อยูในระดับมาก คือการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน  เชน
งบประมาณบุคลากรวัสดุครุภัณฑเอกสารตาง  ๆ อยูในระดับมากการพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุครุภัณฑเปนปจจุบันอยูในระดับมาก และ 4) ดานการบริหาร
ทั่วไปภาพรวมอยูในระดับมากคือ การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู
เกี่ยวกับอาเซียนอยู ในระดับมาก   จากการศึกษาน้ีผูศึกษาไดศึกษาแนวทางการบริหารเพ่ือ
เตรียมพรอมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไดแก 1) พัฒนาบุคลากรเขารับการอบรม 2) แนวทางการจัดศูนย
อาเซียนเครือขายอาเซียนทั้งในและนอกโรงเรียน   3) จัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสูอาเซียน
โดยทุกฝายรวมมือกัน 4) จัดทําแผนการพัฒนาการดําเนินงานป 2555 5)  สถานศึกษาจัดนิทรรศการ
เพ่ือกระตุนนักเรียน และ 6) ประชาสัมพันธใหความรูแกชุมชน232 
 

                                                           
 

231หทัยรัตน  ดีประเสริฐ, “วิจัยชี้คนไทยรูเรื่องอาเซียนต่ํา แนะสถาบันการศึกษารับมือ
(Less Thais Understanding about ASEAN, Educational Institutes Should Have 
Preparation),”  คมชัดลึก  16 (พฤษภาคม 2554) : 8. 
 

232ชัยสําราญ  พิมณาคุณ, “สภาพความพรอมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555), 74-84. 
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 นักรบ ระวังการณ และนฤนันท สุริยมณี (2555 : 45-60) ไดเขียนบทความเร่ือง บทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน สรุปไดวา ในยุคของการเปล่ียนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน ทําใหประเทศตาง ๆ เกิด
ความรวมมือและพ่ึงพากัน ซึ่งตองการความเปนหนึ่งเดียว ดวยเหตุนี้การใหการศึกษาแกประชาชน   
จึงเปนเคร่ืองมือจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามตองการได และผูที่มีบทบาทสําคัญในการเตรียม
ความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนก็คือผูบริหารโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีสมรรถภาพหรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและความรูความเขาใจแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษาสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ ที่กลาวถึงผูบริหารโรงเรียนเปนผูนํา
ที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเขาสูกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว233 ทามกลาง
ความหลากหลาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทางการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางชัดเจนเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทขององคกร โดยการรวมมือกันบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหเกิด
ความพึงพอใจของทุกฝาย เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนาประเทศ234 
 ประมวล เซ็นนอก (2555 : 63-75) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการเปน
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอําเภอลําทะเมนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ผลการศึกษาพบวา ระดับการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพ่ือ
กาวสูการเปนประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาดานตาง ๆ 5 ดาน ดังนี้คือ 1) ดานการเตรียมความพรอมดานคุณภาพผูเรียนอยูในระดับ
มาก 2) ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอยูในระดับ
มาก 3) ดานหลักสูตรอยูในระดับมากสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายมีความยืดหยุนเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียนอยู
ในระดับปานกลาง 4) ดานการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลางสถานศึกษามีการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเรียนรูอาเซียนอยูในระดับปานกลาง การมีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานอยูในระดับมาก การจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนอยูในระดับมาก สถานศึกษา
สรางเครือขายการดําเนินการกับผูนําชุมชนผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนอยูในระดับปานกลาง และ 5) ดานการพัฒนาครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง ครูบูรณาการ
ประชาคมอาเซียนเขาไปในการเรียนการสอนอยู ในระดับมาก ครูใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม  ICT ใน
การจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษหรือภาษา
ราชการของประเทศในกลุมอาเซียนไดอยูในระดับปานกลาง ครูใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับ

                                                           
 233ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : ขาวฟาง, 2550), 28-30. 

 234นักรบ ระวังการณ และนฤนันท  สุริยมณี, บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถนะเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพมหานคร : 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555), 45-60. 
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ภาคีเครือขายแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาเซียนอยู  ในระดับปานกลาง ครูมีการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนอยูระดับปานกลางและ ผูศึกษาไดศึกษา เสนอปญหาและขอเสนอแนะ 
ดังนี้ คือ 1) ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 2) การสนับสนุนจากชุมชนไมเพียงพอ 3) หลักสูตร
ไมไดกําหนดรายวิชาเกี่ยวกับอาเซียนเปนรายวิชาเพ่ิมเติม4) นักเรียนขาดทักษะภาษาอังกฤษ และ    
5) จัดอบรมใหครูมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน235 
 แพรภัทร ยอดแกว (2555 : 1-6) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงความรูเกี่ยวกับอาเซียนและทัศนคติที่มีตอประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ศึกษากรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ที่ลง
เรียนวิชาอาเซียนศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 2,500 คน เปนวิจัยเชิงปริมาณ
โดยวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถามชนิดปลายปดเปนเครื่องมือวิจัยในการเก็บ
รวบรวมขอมูลผูวิจัยหาขนาดของกลุมตัวอยาง  จํานวน 345 คน  โดยใชสูตรของ Taro Yamane 
ระดับความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาระดับความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอยาง 95%   โดยยอมรับ   
ความผิดพลาดไดไมเกิน 5% การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เลือกตัวอยางที่
ลงทะเบียนเรียน เปนการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) แลวสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือวิจัยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 
.8547 ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงอยูใน
ระดับสูงมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนอยูในระดับมาก และมีทัศนคติตออาเซียนอยูในระดับดี 2) นักศึกษา
ที่มีโปรแกรมวิชาตางกันมีทัศนคติตอประชาคมอาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ .05 ทั้งโดยรวมและรายได   3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีภาวะผูนํา       
การเปล่ียนแตกตางกันมีทันคติตออาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ     
4) นักศึกษามีภาวะผูนาการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติอาเซียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05236 
 เมืองปาย รูสรรพกิจ (2555 : บทคัดยอ) กลาวถึงความพรอมของสถานศึกษาในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนวา สถานศึกษาควรมีแนวทางที่จะพัฒนาไปสูความพรอม ทั้งนี้จะเปนแบบแผนใน
การดําเนินการตอไป การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญใน
การสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือครู โดยเนนใหครูเริ่มจากการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดทําหนวยการเรียนรู และเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีความตระหนัก ความรู 

                                                           
 

235ประมวล  เซ็นนอก, การเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาในอําเภอลาทะเมนชัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555), 63-75. 
 

236แพรภัทร ยอดแกว, ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาการเปล่ียนแปลงความรู
เกี่ยวกับอาเซียนและทัศนคติที่มีตอประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2555, 1-6,  เขาถึงเมื่อ  25 เมษายน 2556,  เขาถึงไดจาก  http://www.gotoknow.org/posts/ 
520460>  
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ความเขาใจ และเจตคติที่ดี พรอมที่จะปรับเปลี่ยน และเตรียมตัวรับความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ
อาเซียนที่จะตองเผชิญในอนาคต237 
 ราตรี  สีงาม (2555 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบวา มีการ
ดําเนินงานการเตรียมความพรอมทั้งดานนโยบายของผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรู
ระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตมีบางดานที่อยูในระดับมาก  เชน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอาเซียนสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมี
โอกาสเขารับการอบรมประชุมสัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนท้ังภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียนจากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน         
จะพบวาแมผลการวิจัยในภาพรวมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาใน สภาพการปฏิบัติงานโดยรวมจะอยูในระดับมาก แตจากผลการวิจัยรายดาน ยังพบวา
สภาพการปฏิบัติงานบางดานอยูในระดับปานกลาง จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนใหครบถวนสมบูรณในทุกดาน เพราะภาระหนาที่ของ
สถานศึกษา คอื การมีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยรับผิดชอบตอการบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการมุงเนนใหเยาวชนเปนคนดี คนเกง และอยูใน
สังคมไดอยางมคีวามสุข238 
 วีรากร  อุตรเลิศ  (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา : พ้ืนที่เทศบาลตําบล
บานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  โดยสุมเก็บขอมูลจากประชาชน จํานวน 400 คน 
บุคลากรของเทศบาล จํานวน 87 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัยผลการศึกษาวิจัยพบวา
ประชาชนมีความรูความและความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับที่ต่ําประชาชนรอยละ 60 
ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดานการเตรียมความพรอมของทองถิ่นเก่ียวกับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนในดานตาง ๆ คือ ดานสังคมวัฒนธรรมระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสมาชิก
สภาขาราชการพนักงานเทศบาลตําบลบานแยงเกี่ยวกับบทบาท ดานสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
สงเสริมและพัฒนาประชาชนเพ่ือเตรียมรับการเปล่ียนแปลงอยูในระดับปานกลาง  ดานการศึกษา
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม ดานภาษาท่ีใชในการส่ือสารและการทางาน คือ ภาษาอังกฤษ อยูใน
ระดับนอย รองลงมาการเตรียมความพรอมดานภาษาท่ีใชสื่อสารและการทํางาน คือ ภาษาญ่ีปุนอยูใน

                                                           
 

237เมืองปาย  รูสรรพกิจ,  “ความพรอมและแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียนราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2555), บทคัดยอ. 
 

238ราตรี  สีงาม,  “การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ”(วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555), บทคัดยอ. 
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ระดับนอย และลําดับสุดทายการเตรียมความพรอมดานภาษาท่ีใชสื่อสารและทํางานเปนภาษาอ่ืน  ๆ 
อยูในระดับนอยดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานของ
ประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง สวนดานสาธารณสุขเกี่ยวกับบทบาทดานสาธารณะสุขการ
ควบคุมและการปองกันโรคระบาดไมใหเกิดข้ึนในพ้ืนที่อยูในระดับนอย239  
 เอรวรรณ สมรักษา (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยสํารวจความพรอมและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในระดับประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
สรุปไดวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและเสริมสรางความเปนพลเมืองอาเซียนใหผูเรียน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการเรียนรูใหผูเรียน อันจะเปนพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
ในทุกพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางหรือสอดแทรกเพ่ือใหเกิด
ความคุนเคย240  ซึ่งตรงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําวิจัยเรื่องการพัฒนา
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบความตองการและความจําเปนดานคุณภาพผูเรียน 
คือ ผูเรียนตองมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู  ดังนั้น ผูบริหารตองดําเนินการพัฒนา
เสริมสรางเพ่ือเตรียมความพรอมเด็ก และเยาวชนไทยสูการเปนพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกท่ีมี
ประสิทธิภาพสวนดานที่มีสภาพการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนนักเรียนกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนบวกหกและอาเซียนบวกสามน้ัน แมจะเปนการปฏิบัติที่
คอนขางยากลําบาก เพราะตองมีคาใชจาย และการลงทุนที่สูงอาจกระทําไดยากในสถานศึกษาท่ัว ๆ 
ไป241 
 กรรณิการ สุวรรณศรี (2556 : 393) ไดศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและไดนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา สิ่งที่สําคัญที่สุด   
ที่สถาบันการศึกษาจะตองสรางใหเกิดขึ้นกับบุคลากร  คือ การสรางความตระหนักใหบุคลากรรู

                                                           
 

239วีรากร  อุตรเลิศ, “การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับ
การกาวสูประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา : พ้ืนที่เทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น, 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555), บทคัดยอ. 
 

240เอรวรรณ  สมรักษา,  “การสํารวจความพรอมและแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2555), บทคัดยอ. 
 241สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร
ในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554), 127. 
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บทบาทหนาที่ของตนเอง  ซึ ่งรวมไปถึงความรับผิดชอบและการอุทิศตนในการปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตนเองสังคมและประเทศชาติ242 
 ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูประชาคมอาเซียน  ผลการวิจัยพบวา 
การเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนสรางความตระหนัก
และเจตคติที่ดีตอบทบาททางการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหารครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงสอดคลองกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพนักเรียน ใน
ดานทักษะ/กระบวนการและเจตคติ สรุปไดดังนี้คือ สถานศึกษาควรสรางระบบเครือขายเพ่ือฝกใช
ทักษะทางดานภาษาโดยมีเครือขายกับประเทศสมาชิกติดตอสื่อสารกันผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโรงเรียนในภูมิภาคของประเทศและตางภูมิภาคของประเทศการประยุกตใชเครื่องมือ
ทางดานการสื่อสารประเภทโซเชียลมีเดีย  ภายใตการแนะนําของครูจะกระตุนความสนใจของผูเรียน
และทําใหเกดิกิจกรรมท่ีหลากหลายตอเนื่องระหวางผูเรียนแตละเครือขาย การเชิญวิทยากรภายนอก
ที่มีภาวะผูนํามีภูมิรูในเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียนมาถายทอดความรูประสบการณในมุมมองท่ี
กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ เชน  การประสบความสําเร็จในอาชีพในตางแดนความประทับใจในการ
ทองเที่ยวในประเทศสมาชิกการรวมในพิธีบําเพ็ญบุญกุศลพิธีกรรมตาง ๆ หรือการไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนในทองถ่ินทุรกันดารของประชาคม ลวนเปนการกระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
ซึ่งเปนแนวทางสงเสริมใหเยาวชนไทยมุงมั่นสั่งสมคุณลักษณะตาง ๆ ตามที่เราคาดหวัง243 
 ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน ผลการวิจัยพบวา  
การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในภาพรวม มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สวน 
การปฏิบัติในระดับมาก มี 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ ดานที่ 2 ดานการจัดการเรียน 
การสอน และดานที่ 3 ดานกิจกรรมสงเสริมในโรงเรียนและมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานกิจกรรมสัมพันธชุมชนพบวารายการ
ที่มีอันดับที่ต่ําสุดดานตาง ๆ เรียงตามดานดังนี้ 1) จัดต้ังชมรมประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา 2) 
จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยการจัดทําเปนรายวิชาเพ่ิมเติม 3) แตงต้ังผูแทนจากชุมชน ผูนํา

                                                           
 

242กรรณิการ  สุวรรณศรี, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTSIII  
ครั้งที่ 3 The 3rd National and International SMARTS Conference,15-16 กุมภาพันธ 2556): 
393. 
 243ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ , “ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สูประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556), บทคัดยอ. 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานสู
ประชาคมอาเซียน และ 4) จัดคายภาษาอังกฤษใหนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง244 
 เทิดพงษ  ศรีวิเศษ (2557 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ผลการวิจัยพบวา   
 1. การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการวางแผนพัฒนาครูในภาพรวมผูบริหารและ
ครู มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการปฏิบัติงานเพ่ือความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรียงตาม   
ลําดับไดดังนี้ ลําดับที ่1 คือ ครูมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียนอยู ใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับที่ 2 ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนอยูใน
ระดับมาก และลําดับที่ 3 ครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก 
 2.  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในดานการสงเสริมทรัพยากรในการดําเนินงานใน
ภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เรียงตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาครูนักเรียนและ
ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก   และ
ลําดับที่ 3 โรงเรียนดําเนินการจัดทําและจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ อํานวยความสะดวกเพ่ือการจัด      
การเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางเหมาะสมและพอเพียงอยูในระดับมาก 
 3. การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในดานการจัดตั้งเครือขายโดยภาพรวม ผูบริหารและ
ครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานเพ่ือความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรียง
ตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นในการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนให
มีภาคีเครือขายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนทั้งภาครัฐและเอกชนอยูในระดับมาก  และ       
ลําดับที่ 3 โรงเรียนมีความรวมมือกันระหวางชุมชน สถาบันวิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง 
 4.  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในดานการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู โดย

                                                           
 

244ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ, “การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557), บทคัดยอ. 
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ภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ
ปฏิบัติงานเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เรียงตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีกิจกรรม/ชุมนุม ที่เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน อยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 นักเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนกับครูชาวตางชาติหรือเจาของภาษา อยูในระดับมาก และลําดับที่ 3 
นักเรียนมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม ICT ในการเรียนรูและติดตอสื่อสารแสวงหา
ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก 

 5.  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในดานการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา การปฏิบัติงาน
เพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
เรียงตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการประเมินผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศภายใน
ตามแผนและโครงการท่ีกําหนดไวใหผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบเปนระยะ ๆ และนําผลการประเมินไป
ใชวางแผนพัฒนาตอไป อยูในระดับมาก  ลําดับที่ 2 โรงเรียนมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 
ซึ่งเปนสภาพปจจุบันปญหาการดําเนินการดานตาง  ๆของโรงเรียนไวอยางเปนระบบเพ่ือความพรอม 
สูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก  และลําดับที่ 3  โรงเรียนมีการกําหนด วัตถุประสงค  เปาหมาย 
ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานและระยะเวลาตามแผนการนิเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสมอยูในระดับมาก245 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
 บรอค โคลิน และคณะ (Brock, Colin, Ed. Symaco, Lorraine Pe, Ed.) (2001 : 
193) ไดวิจัยเปรียบเทียบการศึกษาในประเทศกลุมอาเซียนครอบคลุม และอภิปรายถึงระบบและผล
ปรากฏตีพิมพของ 10 ประเทศ ในอาเซียนของประเทศที่เชียวชาญการศึกษาใหมุมมองของแตละ
ระบบการศึกษาเก่ียวกับความสําคัญที่มีความแตกตางในภูมิภาคนี้ในดานการศึกษาและการพัฒนา
การศึกษาระดับสูงนโยบายดานภาษาการประกันคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน246 
 ไวแลงค เจฟฟรี่ (Wilang, Jeffrey DawalaTeo, Adisa) (2012 : 22-24) ไดมุงศึกษาวิธี
ทีใ่ชในการทดสอบแบบสอบถามสําหรับการพูดภาษาอังกฤษ ของกลุมประเทศอาเซียน จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวาสถาบันทางการศึกษาองคกรหรือหนวยงานตาง  ๆ ทั้ง
ในและตางประเทศไดใหความสนใจตอการรวมกลุมของประเทศอาเซียนเพ่ือจัดต้ังประชาคมอาเซียน  
ในป 2558 และไดใหความสําคัญศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูประชาคมอาเซียนใน
หลาย ๆดานเชนการเตรียมความพรอมดานการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศที่ตองใชติดตอสื่อสาร
                                                           
 

245เทิดพงษ  ศรีวิเศษ,  “การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะ        
ครุศาสตร จุฬากรณมหาวิทยาลัย, 2557), บทคัดยอ. 
 

246 Brock, Colin, and Lorraine PeSymaco. Education in South-East Asia. 
Oxford Studies in Comparative Education (S.l. : Symposium Books, 2011), 193. 
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กันในระหวางประเทศกลุมอาเซียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซ่ึงกําหนดใหเปนภาษากลางในกลุม
ประเทศอาเซียนการเตรียมความพรอมดานการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและคุณภาพ
ทางการศึกษาท่ีมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาโรงเรียนท้ังใน
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเด็นสําคัญตาง  ๆ ไดแก 
ทัศนคติและการตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนของผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาท้ังผูบริหารสถานศึกษา 
ครูและนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทาง การศึกษา การพัฒนาความพรอมของผูเรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตร
อาเซียน  การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน ปจจัยที่สงผลตอการเตรียมความ
พรอมเขาสูอาเซียนของสถานศึกษาท่ีมีบริบทที่แตกตางกันการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร
ทางการศึกษาตลอดจนวิสัยทัศนนโยบายระดับประเทศดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการขยาย
โอกาสทางการศึกษาการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษาใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  การใหโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน การพัฒนาสังคมไปสูฐานความรู เปนตน 
อยางไรก็ตามจากผลของการศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่พบวาระดับการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เขาสูประชาคมอาเซียนอาจมีทั้งความพรอมที่อยูในระดับมากระดับปานกลางหรืออยูในระดับที่นอย
ในบางประเด็นที่แตกตางกันน้ันจะเปนขอมูลสําคัญอันเปนประโยชนอยางมากที่จะสะทอนสภาพ
ความเปนจริง  และจะนําไปสูการวางแผนการแกไขปญหาการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาสูความเปนมาตรฐานสากลเพื่อความม่ันคงของประชาคมอาเซียนและจะสามารถนา
ความเปนประชาคมอาเซียนไปสูการแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลกไดในอนาคตตอไป247 
 

สรุป 
  

 จากการศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน สรุปไดวา การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญประการหน่ึงในการสรางประชาคม
อาเซียนเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดจนชวย
วางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่
จะดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
เปนพลังสรางสรรคในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยการศึกษามุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มี
คุณภาพ มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งดานสติปญญา จิตใจ รางกายและ
สังคม เพ่ือสงเสริมสรางการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กระบวนการศึกษาจึงมีผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา การท่ีประเทศไทยจะตองกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ใน พ.ศ. 2558 การศึกษาของไทยจึงตองมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบรับตอการเปนประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเปนผูนําในการกอตั้ง
สมาคมอาเซียนมีศักยภาพการเปนแกนนําในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งภายใตยุทธศาสตร 

                                                           
 

247J.D. Wilang,and A. Teo, “Enhancing Comprehensibility Among ELF 
Users,” Journal of English and Literature (JEL),  2, 43-58 (September, 2012) : 22-24. 
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วิสัยทัศนเดียว เอกลักษณเดียว และประชาคมเดียวเพ่ือความเจริญมั่นคงของประชากร และการ
เตรียมความพรอมของการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเนนการปฏิรูปการศึกษาและ        
การเรียนรูอยางเปนระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูเ พ่ือพัฒนาคนไทยยุคใหม        
ปรับกระบวนทัศนการบริหารจัดการในทุกสวนเพ่ือใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ 3) เพ่ือทราบผลการยืนยันความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอ
การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รวมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic  
Futures Research : EFR) โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูวิจัยได
ออกแบบการดําเนินการวิจัยเปนสองสวน ประกอบดวย วิธีการดําเนินการวิจัย และวิธีและขั้นตอน
การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือใหการวิจัยในคร้ังนี้ดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการ
และวิธีการวิจัยดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม      
ที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จากเอกสาร 
ตํารา วารสาร และขอมูลจากเวบไซทตาง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
จากรายงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของการสถานศึกษา  จากสื่อหลากหลายท่ัวไป รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีสําหรับการวิจัย นําเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อขออนุมัติหัวขอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการ
ทําวิจัยดุษฎีนิพนธ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 
 เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไป
ทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพ นําเครื่องมือท่ีสรางและพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนํา
ขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปนขั้นตอน  
โดยดําเนินการดังนี้ 
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 1. ศึกษาวิเคราะห และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยไดกําหนดการวิเคราะหขอมูล และดําเนินการดังนี้ 
  1.1 การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) จากเอกสารและงานวิจัย   
ที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน แลวสรุป
ขอมูลตัวแปรที่ไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ  
  1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 1) ผูมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายดานการศึกษาเอกชน 2) นักวิชาการ และ 3) ผูบริหารสถานศึกษา โดยใช
แบบสอบถามแบบไมมีโครงสราง (Unstructured  Interview) ที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารย      
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แลวสรุปขอมูลตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูวิ จัยใชวิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method)  
  1.3 ประมวลขอมูลตัวแปรตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ      
มาสังเคราะห (Content Analysis) เพ่ือใชเปนกรอบในการสรางขอคําถามในแบบสอบถามที่ใชเปน
เครื่องมือในการวิจัยตอไป 
 2. การวิเคราะหองคประกอบ 
   ในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  2.1 สรางแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนสรางกระทงคําถามจากตัวแปรท่ีไดจากการสรุปผลการวิเคราะหและ
สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ     
ปรับขอคําถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือกําหนดการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนไดขอคําถาม จํานวน 120 ขอ  
  2.2  นําแบบสอบถามที่ไดไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) นําผลท่ีไดหาคา IOC (Item–Objective Congruence Index) 
พิจารณาคา IOC ที่มากกวา 0.50 ขึ้นไป จึงจะถือวาขอคําถามน้ันเปนตัวแทนของส่ิงที่ตองการวัดได 
  2.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 6 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมจํานวน 30 คน 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยการคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)  ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)1  ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ .983 
  2.4 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางและวิเคราะหขอมูล 
   2.4.1 นําแบบสอบถามท่ีจัดทําสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับหนวยวิเคราะห 
(Unit of Analysis) คือ โรงเรียนเอกชน ที่เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถม

                                                           
 

1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : 
Harper & Row, 1984), 126. 
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ศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 273 โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูล
โรงเรียนละ 5 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน ผูใหขอมูล รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 1,365 คน 
  2.5 วิเคราะหขอมูล ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
   2.5.1  วิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
       2.5.2  นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  2.6 การวิเคราะหการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนตามความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ โดยใชการวิ จัยเชิงอนาคตเชิงชาติพันธวรรณนา
(Ethnographic  Futures Research : EFR)  เปนการสัมภาษณลักษณะเฉพาะ คือ การสัมภาษณ
แบบปลายเปดไมชี้นํา ผูสัมภาษณสามารถจด บันทึก แลวนําไปเรียบเรียงใหม แลวสงขอมูลใหผูถูก
สัมภาษณตรวจแกไข จากนั้นนําผลสัมภาษณทั้งหมดมาสังเคราะห วิเคราะหแลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถาม 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) ถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเดิมเพ่ือพิจารณาความ
เปนไปไดในแตละขอคําถาม และความสอดคลองกันของความเห็นในกลุมผูเชี่ยวชาญ 
  2.7 การยืนยันองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ผูวิจัยนํารางองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบมาตรวจสอบและเพ่ิม
ความเชื่อถือ โดยนํารางการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน   
มายืนยันดวยวิธีสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ในวงการศึกษาระดับสูงรับผิดชอบงานเก่ียวกับอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ 5 คน ผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา จํานวน 6 คน และผูอํานวยการโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวน 6 คน  โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นความถูกตอง 
ความเหมาะสม ความเปนไปได และการนําไปใชประโยชน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหได
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 จากรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยขางตน สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 5 
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและรายงานผลการวิจัย 
 เปนขั้นตอนที่ผูวิจัย สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะโดย
การจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับรางแลวนําเสนอคณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ ตรวจสอบ
ความถูกตอง เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  แลวจัดพิมพใหเปน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติ             
จบการศึกษา ตามลําดับขั้นตอนท่ีกําหนด 
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แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการวิจัย 

1.1 ศึกษาสภาพปญหา และวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร  
วรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจยัตาง ๆ ที่เกีย่วของ                         
1.2  จัดทําโครงการวจิัยฉบับราง นําเสนออาจารยที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนพินธและปรับปรุงแกไข 
ตามคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ                                    
1.3 เสนอโครงการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย 

2.1 การวิเคราะหขอมูล 
     2.1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
     2.1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  

ขั้นที่ 1 
จัดเตรียม
โครงการวิจัย 

2.2 การพัฒนาเครื่องมือ 
     2.2.1 สรางเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Opinionnaire) เกี่ยวกับองคประกอบการบริหารโรงเรียน
เอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
นําเสนอผูเชี่ยวชาญหาคาดัชนีความสอดคลอง (OIC)  
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) หาคาความเช่ือมั่น 
     2.2.3 นําเครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูล 
จากกลุมตวัอยาง 
    2.2.4 วิเคราะหองคประกอบ (Exploratory Factor Analysis) 

 

ขั้นที่ 2 
 

การวิเคราะห
องคประกอบ 

3. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิค EFR 

ขั้นที่ 3 
ตรวจสอบและ

รายงานผลการวิจยั 

3.1 จัดทํารายงานการวิจัยฉบับราง นําเสนอตอ 
คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ 
3.2 ปรับปรุงแกไขรายงานการวิจยั                           
3.3  เสนอรายงานการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลยั 

ยืนยันองคประกอบ 

กิจกรรม ผลท่ีได 

-เครื่องมือวิจัย 
- องคประกอบการ
บริหารโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 

รายงานการวิจยั 
ฉบับสมบูรณ 

ตัวแปรองคประกอบของ
การบริหารโรงเรียน
เอกชนที่เหมาะสําหรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน 

โครงการวิจัย 
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วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
 

 เพ่ือใหการวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนดําเนินไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตาง  ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย 
ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 969 โรงเรียน 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
จํานวน 273 โรงเรียน  
 
ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูล ในแตละโรงเรียนมี 5 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน  และครู 2 คน รวม 1,365 คน 
 ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยาง จากโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ที่เปดสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ทั้ง 77 จังหวัด รวมประชากร  จํานวน 
969 โรงเรียน จากการเปดตารางโดยใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางของ เครจซี และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) ไดโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาท่ีเปน 
กลุมตัวอยาง จํานวน 273 โรงเรียน  โดยแบงเปน 7 ภาค ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง        
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต   ดังรายละเอียด 
ตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ที ่ ภาค จังหวัด ประชากรโรงเรียน กลุมตัวอยาง 
1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 164 45 
2  

ภาคกลาง 
กําแพงเพชร 17  

56 3 ขัยนาท 4 
4 นครนายก 1 
5 นครปฐม 18 
6 นครสวรรค 24 
7 นนทบุรี 31 
8 ปทุมธานี 31 
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ตารางที ่3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  (ตอ) 
 

ที ่ ภาค จังหวัด ประชากรโรงเรียน กลุมตัวอยาง 
9  พระนครศรีอยุธยา 11  
10  พิจิตร 7  
11 พิษณุโลก 3 
12 เพชรบูรณ 19 
13 ลพบุรี 23 
14 สมุทรปราการ 31 
15 สมุทรสาคร 6 
16 สมุทรสงคราม 5 
17 สิงหบุรี 4 
18 สุโขทัย 3 
19 สุพรรณบุรี 10 
20 สระบุรี 18 
21 อางทอง 1 
22 อุทัยธานี 7 
23 ภาคตะวันออก จันทบุรี 4 35 
24 ฉะเชิงเทรา 10 
25 ชลบุร ี 36 
26 ตราด 3 
27 ปราจีนบุรี 7 
28 ระยอง 15 
29 สระแกว 4 
30 ภาคคะวันตก กาญจนบุรี 13 14 
31 ประจวบคีรีขันธ 11 
32 เพชรบุรี 3 
33 ราชบุรี 11 
34 ตาก 2 
35  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กาฬสินธุ 14 47 

36 ขอนแกน 37 
37 ชัยภูมิ 15 
38 นครพนม 5 
39 นครราชสีมา 21 
40 บึงกาฬ 1 
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ตารางที ่3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  (ตอ) 
 

ที ่ ภาค จังหวัด ประชากรโรงเรียน กลุมตัวอยาง 
41  บุรีรัมย 10  
42 มหาสารคาม 7 
43 มุกดาหาร 3 
44 ยโสธร 4 
45 รอยเอ็ด 11 
46 เลย 4 
47 สกลนคร 7 
48 สุรินทร 3 
49  

 
ศรีสะเกษ 5  

50 หนองคาย 9 
51 หนองบัวลําภู 4 
52 อุดรธานี 14 
53 อุบลราชธานี 11 

54 อํานาจเจริญ 3 
55        ภาคเหนือ เชียงราย 15 32 
56 เชียงใหม 13 
57 นาน 7 
58 พะเยา 7 
59 แพร 4 
60 แมฮองสอน 2 
61 ลําปาง 4 
62 ลําพูน 7 
63 อุตรดิตถ 4 
64             ใต กระบี่ 9 44 
65 ชุมพร 9 
66 ตรัง 14 
67 นครศรีธรรมราช 21 
68 นราธิวาส 10 
69 ปตตานี 7 
70 พังงา 6 
71 พัทลุง 7 
72 ภูเก็ต 6 
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ตารางที ่3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  (ตอ) 
 

ที ่ ภาค จังหวัด ประชากรโรงเรียน กลุมตัวอยาง 
73  ระนอง 4  
74 สตูล 7 
75  สงขลา 34  
76 สุราษฎรธานี 23 
77 ยะลา 4 

รวม 77 จังหวัด 969 273 
 
 
ตารางที่ 4  จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล 
 

 
 
 
ที ่
 
 
 

 
ภาค 

 
 
 

ประชากร
โรงเรียน 

 
 
 

กลุม
ตัวอยาง 

 
 
 
 

ผูใหขอมูล 

ผูบ
ริห
าร

 

ผูช
วย
ผูบ

ริห
าร

 

ปร
ะธ
าน
กร
รม
กา
รบ
ริห
าร

 

คร
 ู

รว
มผ

ูให
ขอ
มูล

ทั้ง
สิ้น

 
1 กรุงเทพมหานคร 164 45 1 1 1 2 225 
2 ภาคกลาง 274 56 1 1 1 2 280 
3 ภาคตะวันออก 79 35 1 1 1 2 175 
4 ภาคตะวันตก 40 14 1 1 1 2 70 
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 188 47 1 1 1 2 235 
6 ภาคเหนือ 63 32 1 1 1 2 160 
7 ภาคใต 161 44 1 1 1 2 220 

รวมทั้งส้ิน 77 จังหวัด 969 273 273 273 273 546 1,365 
  
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่เกี่ยวกับ
องคประกอบของการบริหารโรงเรียนเอกชนสูประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
            1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส วนตัวของผูใหขอมูล ไดแก 
ตําแหนงหนาที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานปจจุบัน 
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 2.  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบของการบริหารโรงเรียนเอกชนสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งไดจากการสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒิ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Opinionnaire)  เรื่อง การบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 1 ฉบับ 
 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Opinionnaire)  สําหรับใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสราง
และพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้  
           1.  ศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจันที่เกี่ยวของกับการบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งในและตางประเทศ  และสรุปขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน มาสรุปรวมเปนตัวแปร นํามาสราง
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ภายใตการแนะนําจากอาจารย        
ผูควบคุมวิทยานิพนธ  
  1.1  ศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน แลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) 
  1.2  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ไปสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยใชวิธีเลือก
แบบเจาะจง   
 2.  สรางแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนง เพศ อายุ การศึกษา และ 
ประสบการณทํางานในปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 เปน
แบบสอบถาม จํานวน 120 ขอ ซึ่งใชในการประเมินตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)       
5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert’s Rating Scale)2  ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน  มีความเหมาะสมในระดับนอย 

                                                           
 

2Rensis Likert, The Human Organization : Its Management and Values 
(New York : McGraw-Hill, 1967), 179. 
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  ระดับ 1 หมายถึง องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน  มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 3.  การวิเคราะหองคประกอบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความ
คิดเห็น (Opinionnaires) ผูวิจัยดําเนินการสราง ดังนี้ 
  3.1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาทําการวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับ         
การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน แลวนํามาสรุปเปนกรอบใน
การสรางแบบสอบถามนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา และปรับแกตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา 
  3.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถาม จํานวน 120 ขอ ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
วิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอที่เรียกวา IOC (Index of Item-Objective Congruence)  
แลวพิจารณาขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวา 0.05 ขึ้นไป แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
  3.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใช   
ในการวิจัย จํานวน 6 โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 
1 คน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน และครู 2 คน จํานวน       
6 โรงเรียน รวมผูใหขอมูล 30 คน  แลวนําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมา จํานวน 30 ฉบับ มาวิเคราะห
เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient) 3ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา
คาความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.938 ซึ่งมากกวา 0.7 ตามเกณฑการพิจารณาที่
กําหนดไว เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
  3.4 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ 
โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน จํานวน 273 โรงเรียน โดยมีจํานวนผูใหขอมูลโรงเรียนละ 5 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน 
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,365 คน    
 

แบบแผนการวิจัย 
 แบบแผนของการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 แบบแผน ดังนี้ 
 แบบแผนท่ี 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มีการศึกษา       
กลุมตัวอยางเดียว โดยศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case 
study) ซึ่งเขียนเปนแผนภูมิ (diagram) ไดดังนี้ 
 

                                                           
 

3Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Test, 4th ed. (New York : 
Harper & Row, 1984), 126. 
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   R   หมายถึง    กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
   X   หมายถึง    ตัวแปรที่ศึกษา 
   O   หมายถึง    ขอมูลที่ไดจากเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  สงไปยังผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2.  การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยขอความรวมมือใหแตละโรงเรียนรวบรวม
แบบสอบถามสงกลับคืนทางไปรษณีย แลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 3.  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ และจัดทํารายงานผลการวิจัยตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูลและคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
แลวนํามาวิเคราะหโดยแตละข้ันตอน มีดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขอ และจากแบบสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 2.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
   2.1 วิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
   2.2 การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชคามัชฌิมเลข
คณิต (Arithmetic Mean : x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) นํา
คาเฉลี่ยที่ไดมาเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)4 ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ระดับมากที่สุด 

                                                           
 4John W. Best, Research in Education Education Cliffs (New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 

                                         O             
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   คาเฉล่ีย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ระดับมาก 
   คาเฉล่ีย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ระดับนอย 
   คาเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ระดับนอยที่สุด  
  2.3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน โดยใชสถิติการวิเคราะหเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวย
การสกัดปจจัยดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Aanalysis) โดย
การหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) แบบต้ังฉากดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax 
Rotation) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการเลือกองคประกอบท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor 
Loading) ที่มีคาตั้งแต 0.55 ขึ้นไป ซึ่งเปนคาน้ําหนักที่มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (Practically 
Significant)5 คาไอแกน (Eigen Values) ที่มีมากกวา 1 และมีตัวแปรในแตละองคประกอบ จํานวน 
3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑของไกเซอร (Kaiser’s Criterion)6 

3.  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญโดยเทคนิคการวิจัยแบบชาติพรรณวรรณนา
(Ethnographic Future Research : EFR) จํานวน 5 คน เปนการสัมภาษณแบบเปด ไมชี้นํา         
ผูสัมภาษณสามารถสรุปการสัมภาษณดวยการจดบันทึก และใชเทปบันทึกเสียง แลวนํากลับมาเรียบ
เรียงใหม แลวสงขอมูลใหผูถูกสัมภาษณตรวจแกไข แลวนําผลจากการสัมภาษณทั้งหมดมาสังเคราะห 
วิเคราะหหาฉันทามติและนํามาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม  มี 5 ระดับของ  
ลิเคิรท (Likert) เพ่ือหาแนวโนมความเปนไปไดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชสถิติฐานนิยม (Mode) คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัย
ระหวางควอไทล (Interquartile Range : IQR.) เปนรายขอกระทง เพ่ือพิจารณาเลือกแนวโนม        
ที่เปนไปไดในระดับมากขึ้นไป และสอดคลองกันระหวางความเห็นกลุมผูเชี่ยวชาญ 
 

สรุป 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน โดยการ
จัดเตรียมโครงการวิจัยดวยการศึกษาสภาพปญหามีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือทราบองคประกอบการ
บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือทราบความคิดเห็นของ
                                                           
 5Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 

(New York : Harper & Ror, 1983), 411. 
 

6Kaiser, cited in Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York : Harper & Row Publishers, 2001), 588. 
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ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และเพ่ือ
ยืนยันความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) จํานวน 969 โรงเรียน ผูวิจัยกําหนด     
กลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณการขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี มอรแกน (Krejcie and 
Morgan) ไดโรงเรียนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 273 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน 
1 คน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  1 คน และครู 2 คน         
รวมทั้งสิ้น 1,365 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (Unstructured 
Interview) ใชเทคนิคสัมภาษณแบบไมชี้นํา และการสัมภาษณแบบปฏิสัมพันธ ( Interactive 
Interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพ่ือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  และตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับองคประกอบของการบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี 
แนวคิดของผูเชี่ยวชาญมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ของ       
ลิเคิรท จํานวน 120 ขอ เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา ไดนํามาวิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัฌชิมเลขคณิต (Arithmetic mean : x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
การเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 5 คน สถิติที่ใชประกอบดวย คาฐานนิยม (Mode) คามัธยมฐาน 
(Median) และคาพิสัยระวางควอไทล (Interquartile Range : IQR.) 

   ส
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ 3) เพ่ือทราบผลการยืนยันความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม 
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 ซึ่งเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 1.  การสังเคราะหตัวแปรที่ใชในการศึกษาจากเอกสาร 
 2. การวิเคราะหตัวแปรจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ   
 3. สรุปการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน 
  3.1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     3.2  การวิเคราะหระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  3.3  การวิเคราะหองคประกอบของการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม 
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 ผูวิจัยใชการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Future Research : 
EFR)  ดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง แลวนําผลการ
สัมภาษณมาสังเคราะห และนํามาสรางเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ แบบไลเคิรท (Likert) เพ่ือ
วิเคราะหหาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยใชสถิติคาฐานนิยม (Mode) คามัธยฐาน (Median) และ
คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)  
 รายละเอียดการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ขั้นตอนนี้เปนการสังเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่
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เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และขอมูลจากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
              1.  การสังเคราะหตัวแปรที่ใชในการศึกษาจากเอกสาร 
     เอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนที่นํามาสังเคราะห ประกอบดวย 
  1.1 การบริหารการกระจายอํานาจและการจัดการศึกษา 
              1.2 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
                 1.3 การบริหารโรงเรียนสูองคการเรียนรู 
   1.4 การบริหารเชิงระบบ 
    1.5 การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  
   1.6 การบริหารแบบเครือขายความรวมมือ 
   1.7 การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล 
  จากการวิเคราะหเอกสาร ไดตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังปรากฏในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 สรุปตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัย 
 

ที ่

 
รายการ 

 
 แน

วคิ
ดที่

 1 

แน
วคิ
ดที่

 2 

แน
วคิ
ดที่

 3 

แน
วคิ
ดที่

 4 

แน
วคิ
ดที่

 5 

แน
วคิ
ดที่

 6 

แน
วคิ
ดที่

 7 

1 มีความชัดเจนในภาระหนาท่ีของการ
จัดการศึกษา 

 
 

      

2. มีการวางแผนอยางเปนยุทธศาสตร          
3 มีการกําหนดขอเสนอแนะ 

เพื่อการปฏิรปูอยางชัดเจน 
 
 

      

4 มีการพัฒนาทักษะใหม ๆ อยูเสมอ        
5 กําหนดนโยบายและเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 
 

      

6 จัดทรัพยากรการบรหิารอยางเพียงพอ        
7 มอบอํานาจหนาท่ีตัดสินใจในการ

บริหารและการจัดการดานนโยบาย
และแผนงานการบริหารงาน 

 
 
 

      

8 การมีสวนรวมในการจดัการศึกษา        
9 กําหนดคณะกรรมการโรงเรียนเปน

คณะกรรมการบรหิารงาน 
 
 

      

10 เปดโอกาสใหนักบริหารมืออาชีพ  
เขามามสีวนรวมในการบริหาร และ
จัดการศึกษาในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 5 สรุปตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัย  (ตอ) 
 

ที ่

 
รายการ 

 
 แน

วคิ
ดที่

 1 

แน
วคิ
ดที่

 2 

แน
วคิ
ดที่

 3 

แน
วคิ
ดที่

 4 

แน
วคิ
ดที่

 5 

แน
วคิ
ดที่

 6 

แน
วคิ
ดที่

 7 

11 พัฒนาศักยภาพของหนวยงานท่ีจะ
รองรับการกระจายอํานาจ 
ทางการศึกษา 

 
 

      

12 การเปดโอกาสใหประชาชนผูที่ม ี
สวนเกี่ยวของเขามามสีวนรวมใน 
การบริหารและการจดัการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

13 มีความเปนอิสระ        
14 เปนนิติบุคคล มีกฎหมาย  

มีงบประมาณเปนของตนเอง 
 
 

 
 

     

15 สรางความเขาใจระหวางบุคลากรใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 

  
 

     

16 ความรวมมือในการชวยเหลือ 
ทั้งดานเทคนิค วิธีการการสอน 
รวมทั้งทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

  
 

     

17 การพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อ 
การพัฒนาวิชาชีพ 

  
 

     

18 ผูมีประสบการณเพื่อรวมกัน 
จัดการศึกษา   

  
 

     

19 ขวัญและกําลังใจของครู        
20 ระดมทรัพยากรจากชุมชน 

เพื่อจัดการศึกษา   
  

 
     

21 สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรใน
โรงเรียน 

  
 

     

22 มีการสื่อสารภายในทีมงานและ
ระหวางหนวยงานภายในโรงเรียน 

  
 

 
 

   
 

 

23 การริเร่ิมสรางสรรค          
24 การบริหารและการตัดสินใจทําดวย

ความโปรงใส 
  

 
 
 

    

25 การเผยแพรขอมูลสารสนเทศ        
26 ผูบริหารที่มีความสามารถในการเปน

ผูนํารูจักการมอบหมายงาน 
  

 
     

27 มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ 
(Mission) คานิยม (Values) และ
เปาหมาย (Goals) 
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ตารางที่ 5 สรุปตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัย  (ตอ) 
 

ที ่

 
รายการ 

 
 แน

วคิ
ดที่

 1 

แน
วคิ
ดที่

 2 

แน
วคิ
ดที่

 3 

แน
วคิ
ดที่

 4 

แน
วคิ
ดที่

 5 

แน
วคิ
ดที่

 6 

แน
วคิ
ดที่

 7 

28 ครูจะมีอสิระในการเลือกกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

  
 

  
   

29 การเรียนรูอยางตอเนื่องทุกระดับ        
30 การสรางและการถายโอนความรู        
31 การคิดเชิงสรางสรรคและเปนระบบ         
32 ยึดคนเปนศูนยกลาง        
33 การปรับปรุงการปฏิบตัิงานโดย 

การเรียนรู 
  

  
   

34 มีการลงทุนโดยการใหการศึกษา
เรียนรู   

  
  

   

35 ใหโอกาสบุคลากรทุกคนใหไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพ      

  
  

   

36 เปดโอกาสใหทุกคนแสดง
ความสามารถพิเศษ 

   
 

 
   

37 สรางโอกาสแหงการเรียนรู        
38 ตอบสนองตอความตองการชองสังคม          
39 ใฝเรียนรูตลอดเวลา        
40 เพิ่มศักยภาพของตนมุงสูจุดหมาย

และความสําเร็จท่ีไดกําหนดไว   
  

 
 
 

 
 

   

41 การพัฒนาคนเปนบุคคลที่รอบรูเพือ่
ปรับมุมมองอยางตอเนื่อง 

  
  

   

42 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team 
Learning) 

  
  

   

 43  ใชเทคโนโลยีในองคการ        
44 ผูบริหารและผูนํา (Managers and 

Leader) ตองเปนผูฝกสอน เปนพ่ี
เลี้ยงและเปนแบบอยางใหกับผูอื่น 

  
 

     

45 สงเสริมและใหโอกาสในการเรียนรูให
คนรอบขาง 

  
    

 

46 ใชเทคโนโลยีสําหรับการจัดการขอมูล
ความรูในการจัดการศึกษา 

  
    

 

47 เทคโนโลยีสําหรับเพิม่พูนการเรียนรู
พัฒนาความรูและทักษะของคนใน
องคการ 

  
 
 

   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 209 

ตารางที ่5   สรุปตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัย  (ตอ) 
 

ที ่

 
รายการ 

 
 แน

วคิ
ดที่

 1 

แน
วคิ
ดที่

 2 

แน
วคิ
ดที่

 3 

แน
วคิ
ดที่

 4 

แน
วคิ
ดที่

 5 

แน
วคิ
ดที่

 6 

แน
วคิ
ดที่

 7 

48 สงเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
ใหสามารถสื่อสารได   

   
 

   
 

49 การบริหารจัดการอยางเปนระบบ        
50 สามารถจัดการศึกษาใหผูเรียนทุกคน

มีคุณภาพ 
  

 
 
 

  
 

51 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงขึ้น        
62 ผูบริหารกําหนดนโยบายกาํหนด

เปาหมายทุกอยางเปนระบบและ 
อยางตอเนื่อง 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

53 ใหความสําคญักับการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยในองคกร 

  
 

 
 

  
 

54 มีศักยภาพท่ีสามารถนําตนเองไปสู
การเปนท่ียอมรับและสามารถ
ยกระดับผลการดาํเนินงาน 

  
 

 
 

  
 

55 การมุงเนนปฏิบตัิ ลงมือทําจริงทันที        
56 มีความเปนผูนําระดับมืออาชีพ 

ผูบริหารตองมีความมั่นคง 
  

  
   

57 มีการสอนที่มคีวามมุงหมาย  
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   
 

   

58 มีการติดตามความกาวหนา ตดิตาม
การปฏิบัติงานของผูเรียน ประเมินผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     
 
 

  

29 เชน มีบริเวณทีส่ะอาดรมรื่น สื่อ 
การสอนทันสมัย จัดหลักสตูรทองถิ่น 

       

60 ผูบริหารเปนท่ีเชื่อถือไดวามีการ
บริหารจัดการท่ีดี มีภาวะผูนํา 

     
 

  

61 ใชสื่อการสอนที่มีคณุภาพ อาคาร
สถานท่ีมั่นคงถาวร 

       

62 การจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหบังเกิด
ประสิทธิภาพและคุมคา 

     
 

  

63 มีการจัดทําโครงการที่สะทอนถึง
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และมี
กระบวนการท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกัน
เปนระบบ 

     
 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 สรุปตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัย  (ตอ) 
 

ที ่

 
รายการ 

 
 แน

วคิ
ดที่

 1 

แน
วคิ
ดที่

 2 

แน
วคิ
ดที่

 3 

แน
วคิ
ดที่

 4 

แน
วคิ
ดที่

 5 

แน
วคิ
ดที่

 6 

แน
วคิ
ดที่

 7 

64 พึ่งพาซึ่งกันและกันรับผดิชอบรวมกัน        
65 ความสัมพันธที่เทาเทียมกันเสมอ 

ภาคกัน 
      

 
 

66 มีผลประโยชนรวมกันผลประโยชน 
ไมขัดแยงหากแตสนับสนุนซึ่งกัน 
และกัน 

      
 

 

67 เปาหมายตองชัดเจน มีความเปนไปได 
จึงมีความสําคัญตอการเขารวมและ 
คงอยูของสมาชิก 

      
 

 

68 การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

      
 

 

69 วิสัยทัศนที่เปนเปาหมายในอนาคต
รวมกัน 

      
 

 

70 ทําหนาที่ดําเนินงานของเครือขาย
ขับเคลื่อนไปดวยการรวมพลังของ
สมาชิก 

      
 

 

71 การจัดกิจกรรมของเครือขาย
สถานศึกษาตองเปนที่นาสนใจและ
เปนประโยชนตอสมาชิก 

      
 

 

72 มีการแบงภาระหนาท่ีภายในมีการ
กําหนดตําแหนงตามลาํดับขั้น 

      
 

 

73 มีกรอบงานใหสมาชิกเปนหลักในการ
ปฏิบัติงาน 

      
 

 

74 มีการกําหนดวาระหรือระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนง 

      
 

 

75 มีงบประมาณเพื่อการดําเนินการให
เกิดประสิทธิภาพเครือขาย
สถานศึกษา 

      
 

 

76 สมาชิกท่ีเขามาอยูในเครือขายตองมี
ความรูสึกนึกคิดและการรับรูรวมกัน 

      
 

 

77 สวนรวมของสมาชิกเครือขายอยาง
กวางขวาง 

      
 

 
 

78 เครือขายตางก็ตองเสรมิสรางซ่ึงกัน
และกัน 

      
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 สรุปตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัย  (ตอ) 
 

ที ่

 
รายการ 

 
 แน

วคิ
ดที่

 1 

แน
วคิ
ดที่

 2 

แน
วคิ
ดที่

 3 

แน
วคิ
ดที่

 4 

แน
วคิ
ดที่

 5 

แน
วคิ
ดที่

 6 

แน
วคิ
ดที่

 7 

79 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกัน        
80 การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และกติกาตาง ๆ ให 
และเปนธรรม 

       
 

81 การยึดม่ันถือม่ันในคุณธรรมความดี
งามความถูกตองตาม 
ทํานองคลองธรรมรวม 

       
 

82 มีความซื่อสตัยจริงใจเเละยึดมั่นใน
ความสุจริตคณุธรรมเปนแนวทางท่ี
ถูกตองในการดําเนินชีวิต 

       
 

83 การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน        
84 การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึก

ในความรับผิดชอบตอสังคมการใสใจ
ปญหาสาธารณะของบานเมือง 

       
 
 

85 กระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง 

       
 

86 การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่
มีจํากัดเพ่ือใหเกดิประโยชนสูงสดุ 

       
 

87 มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

       
 

88 ยอมรับผลจากการกระทําของตน        
89 รวมกันปฏิบตัิอยางจริงจัง        
90 ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการ

บริหารจัดการเก็บรวบรวมขอมูล 
ทุกดาน 

       
 

91 สรางภาคีเครือขายเปนเครื่องมือ
สําคัญเพ่ือการระดมสรรพกําลังในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาไปสูความสําเร็จ
ในอนาคต 

       
 
 

92 มีการจัดตั้งศูนยสงเสรมิการเรียนรู
อาเซียนในสถานศึกษา 

       
 

93 สรางความรวมมือในการแลกเปลีย่น
เรียนรู 

       
 

94 มีการสื่อสารความหมาย        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 212 

 2.  การสังเคราะห วิเคราะหตัวแปรที่ใชในการศึกษา จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
      จากการสัมภาษณ ( Interview) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งปะกอบดวย       
1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  2) ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  3) คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 1 คน และ 4) ครู 2 คน รวม จํานวน 5 คน ไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังตารางที่ 6 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณหมายเลขแทนผู เชี่ยวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยใชเครื่องหมาย ตามสาระสําคัญของความคิดเห็นประกอบการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6  สรุปตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
 

 
ที ่

 
 

สาระสําคัญที่นําไปใช 
 
 นา

ยบ
ัณฑ

ิตย
  ศ

รี
พท

ธา
งก
ร

นา
ยเส

รี  
ปร
ีดา
ศัก
ดิ์ 

นา
ยจ
ินด

า  
ตัณ

ตร
า

จิน นา
ยส
ุวิท
ย  

มูล
คํา

 

นา
งรัช

นี 
 ชัง

ช ู

 การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

     

1 มีการดําเนินการจัดการศึกษาใหเกิดผลประโยชนกับ  
ทุก ๆ สวน ทั้ง ผูรับผูสนับสนุน  ผูบริจาค มูลนิธิตาง ๆ 
รวมถึงรัฐบาล ผูให อันหมายถึงโรงเรียนเอง ผูใช อัน
หมายถึงสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นไป หนวยงาน 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสมาคมอาเซียน 

     

2  มีอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการมีแนวปฏิบตัิใน
การกํากับติดตามประกันคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจากองคกรอิสระท่ีเช่ือถือได 

     

3 สามารถรองรับความตองการเขารบัการศึกษาจาก  
ชนชาติอื่นไดมีจุดขายเฉพาะตัวมคีวามเปนสากล 

     

4 มีคุณภาพ  คุณวุฒิ และคุณธรรม      
5 โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาซ่ึงเปนไปตาม 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ. 2542 

     

6 โรงเรียนสามารถท่ีจะกําหนดหลักสูตร เนื้อหาการ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อเปนจุดขายของโรงเรียน 
ไดอยางอิสระ 

     

7 เปดสอนไดมากกวา 3 ภาษา  เพื่อการเตรียมตัวเขาสู 
ประชาคมอาเซียนในป 2558 

     

8 โรงเรียนสามารถจดัเก็บคาธรรมเนียมไดเองตามความ
เหมาะสม 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6  สรุปตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  (ตอ) 
 

 
ที ่

 
 

สาระสําคัญที่นําไปใช 
 
 นา

ยบ
ัณฑ

ิตย
  ศ

รี
พท

ธา
งก
ร

นา
ยเส

รี  
ปร
ีดา
ศัก
ดิ์ 

นา
ยจ
ินด

า  
ตัณ

ตร
า

จิน นา
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ุวิท
ย  

มูล
คํา

 

นา
งรัช

นี 
 ชัง

ช ู

9 ผูบริหารมีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหาร
การศึกษาในภาวะของการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจไดรับจาก
การเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

10 ผูนํามืออาชีพในการบริหารตองรอบรูและยึดมั่นใน
วัตถุประสงค ใชวิธีการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทุกดาน 

     

11 กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายที่เปนพลังในการขับเคลื่อน
สถาบันตองมีวิสัยทัศนเดียวกัน พรอมกับมีความมุงมั่น 
ในการทํางานเชิงรุก 

     

12 กําหนดความคาดหวังท่ีตองการใหผูเรยีนสามารถบรรลุ
ได      

13 มีการสื่อสารความคาดหวังใหทุกฝายไดรับทราบ      
14 โรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูมีบรรยากาศนาอยู 

นาเรียนรูและเปนแหลงประเทืองปญญา       

15 สนับสนุน สงเสริม และสราง 
สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่ เอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

     

16 โรงเรียนติดตามตรวจสอบ 
ความกาวหนาและผลการเรียนของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอดวยความเอาใจใส 

     

17 กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของ
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย 

     

18 สรางความสัมพันธกับชุมชน  และสรางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนใหเปนไปในทางบวก 

     

19 สามารถสื่อสารไดมากกวา 3 ภาษา      
20 จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 
     

21 ใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการแสวงหาความรูและศึกษา 
ความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินโดยชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 
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20 จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

     

21 ใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการแสวงหาความรูและศึกษา 
ความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินโดยชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

     

22 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
เปนคนดีคนเกงและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

     

23 การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น  

     

24 สงเสริมใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนา
ผูเรยีน 

     

25 ผูเรยีนมีคณุภาพมาตรฐน ชาติ  สามารถพัฒนาสู
มาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานของความเปนไทย           

26  จัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรยีนและมีความเปนประชาธิปไตยการยอมรับและ 
 การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 

     

27 ผูบริหารมภีาวะผูนาํ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีคณุธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี มีความ
เปนประชาธิปไตย และการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

     

28 สงเสริมบุคลากรไดเขารวมการประชุมอบรมสัมมนา 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน       

29 การทํางานเปนทีม      
30 พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปน พลโลก มุงใหนักเรียน

เปนผูมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ 
ทักษะและความรู พ้ืนฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต 

     

31 บริหารจัดการแบบกระจายอํานาจเนนใหทุกคนเขามามี
สวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาโรงเรียน 

     

32 พัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดย
มุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมี
ทักษะการคิดวิ เคราะห  สรางสรรค  มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ 
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33 สรางจุดเนนของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมี
หลักสูตรการเรียนการสอนสาระที่เปนสากล 

     

34 ครูและผูบริหารมีความเขาใจระบบการบริหารตาม
เกณฑการรั บรองมาตรฐานแห งชาติ  (Thailand 
Quality Award : TQA) และเขาใจทฤษฎีการบริหาร
องค ก รสมรรถนะ สูง  (High Performance 
Organization : HPO) 

     

35 เนนความเปนไทย ปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมใหกับ
เด็กและเยาวชน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ
เปดประตูสูอาเซียน เปดโรงเรียนสูสากล  

     

36 เปดกวางในเรื่องการศึกษาเพื่อใหนักเรียนสามารถรับเอา
วัฒนธรรม  ใหม ๆ แตยังคงและรักษาวัฒนธรรมอันดี
งามของประเทศชาติไว ไดแก เอกลักษณไทย เชน การ
แตงกาย  การใชภาษา วัฒนธรรมไทย ไดแกประเพณี
ตาง  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย    

     

37 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

38 มุงเนนทักษะการคิดช้ันสูงเรงรัดพัฒนาความพรอมใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชน ภาคเอกชน และทองถิ่นในการจัด
การศึกษา 

     

39 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ภาคเอกชน และ
ทองถิ่นในการจัดการศึกษา      

40 นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดเปาหมาย
นโยบายและวัต ถุประสงค ในการดําเ นินงานของ
สถานศึกษา 

     

41 สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมายนโยบายและ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทั้งผูบริหาร
ครูผูปกครองและนักเรียน 

     

42 มีก าร จัดตั้ ง ศู นย ส ง เส ริ มก าร เ รี ยนรู อ า เซี ยน ใน
สถานศึกษา      
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43 สรางเครือขายการดําเนินงานกับผูนําชุมชนผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

     

44 การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ
รวดเร็วกวาระบบราชการเนื่องจากไมตองมีการอางอิง        

45 โรงเรียนเอกชนท่ีจะตองมีความเปนสากลแตตอง 
ไมละเลยและยังคงรักษาความเปนความเปนคนไทย 

     

46 สงเสริมและเตรียมความพรอมใหบุคลากรของโรงเรียน
ทุกระดับสามารถดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนอยางมี
คุณภาพดีสูงสุด 

     

47 โรงเรียนเปดสอนรายวิชาตาง  ๆ เปนภาษาอังกฤษ
คูขนานกับภาษาไทย ตั้งแตระดับประถมปท่ี 1- ป. 6        

48 โรงเรียนสามารถรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศ
กลุมอาเซียน 

     

49 เปดสอนมากกวา 2 ภาคเรยีน        
50 มีการวิเคราะหหลักสูตรในสวนของอาเซียนศึกษาและ

กําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู      

51 โรงเรียนที่มีความพรอม มีความเขมแข็งทั้งในเร่ืองของ
ภาษา และ ICT 

     

52 สรางภาคีเครือขายเปนเครื่องมือสําคัญในการระดม
สรรพกําลังเพื่อสรางความรวมมือในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาไปสูความสําเร็จ 

 
  

  

53 มีความภูมิใจในความเปนไทย  ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

 

54 เนนกระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
เพิ่มพูนขีดความสามารถดานวิชาการ      

55 ใชการวิจัย  สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสราง
สมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนาผู เรียนใหมี
คุณภาพสูงขึ้น 

     

56 สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษาภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศในอาเซียนอีกอยางนอย 1 ภาษา      
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 57 มีความคลองตัวในการจัดการศึกษา  เพราะผู รับ
ใบอนุญาต ผูบริหาร เปนคนกลุมเดียวกันสามารถบริหาร
จัดการไดเลยไมตองรอสั่งการ 

 
 

  
 

  
 

58 มีความคลองตัวในการกําหนดหลกัสูตร กําหนดเนื้อหา
รายวิชาโดยเฉพาะ  สามารถเปดเปนโรงเรยีน 2-3 ภาษา
ได 

     

59 มีความพรอมในการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชเจาของ
ภาษาโดยตรง 

     

60 ครูและบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับคอนขางดี  

 
 

 
 

 
 

 

61 มีความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อบริการครู นักเรียน 
และผูปกครอง      

62 โรงเรียนสามารถรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศ
กลุมอาเซยีน 

     

63 มีจุดเดนทางวัฒนธรรมชาติไทย  และวัฒนธรรมใด 
ชาติหนึ่ง      

64 มีเอกลักษณเฉพาะตัวในการจัดการศึกษาที่โดดเดน  
โดยมีปรัชญาการศึกษารองรับ 

     

65 มีทรัพยากร บุคลากรท่ีมคีุณภาพเพียงพอ สามารถ
รองรับนักเรียนไทยและนักเรียนจากตางประเทศ 

     

66 ผูบริหารมีวสิัยทัศน และมุมมองที่หลากหลายในการจดั
การศึกษา ทันสมัยทันเหตุการณ กลาตัดสินใจ ยอมรับ
การเปลีย่นแปลง เปนนักประสานงานท่ีดี ยืดหยุน 
ทํางานเปนทีม มีจิตบริการ และมุงกระจายอํานาจ 

     

67 มีเครือขาย หรือโรงเรียนในกลุมที่เปนท่ียอมรับและรูจัก
ในประเทศกลุมอาเซียน 

     

68 เปนแหลงเรียนรูที่มคีุณภาพย่ังยืน  รักษาสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม เด็กสามารถนําไปใชในชีวิตไดจริง         

69 บรรยากาศเปนวิชาการ  มีความเปนสากลแตยังคงรักษา
ความเปนไทยที่มีเอกลักษณ      

70 ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน และสามารถใชโรงเรยีนเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม 
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนไดดวย 
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71 มีเครือขายโรงเรียนท่ีเขมแข็ง และสนับสนุนแลกเปลี่ยน
กันไดทั้งในและตางประเทศ 

     

72 องคกรแบงงานดานวิชาการออกเปนงานยอยๆจัด
บุคลากรรับผดิชอบในแตละงานยอยตามปรมิาณและ
ความสําคัญจําเปนของงานแตละงาน 

    
 

73 มีการวางแผน กําหนดใหแตละงานยอย คิดกิจกรรม
โครงการที่จะพัฒนางานของตนเองและประชุมรวมกัน
จัดทําเปนแผนปฏิบัติการดานวิชาการโดยเฉพาะหรือ
เปนกิจกรรมโครงการท่ีเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 

   

  

74 ผูบริหารงานแตละงานจะคอยกระตุนสงเสริมใหกําลังใจ
ใหบุคลากรในแตละงานปฏิบัติหนาที่ใหบรรลผุลสําเร็จ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนประจําปของโรงเรียน 

   
  

75 เปนโรงเรียนท่ีทันสมัย เนนการบรกิารที่ได
มาตรฐานสากล 

     

76 เนนการเรียนรูในสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานจําเปนที่จะนําไปใชได
ในชีวิตจริง      

77 เนนเนื้อหาสาระวิชาที่เปนสากล เชน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหผูเรยีนได
พัฒนาทุก ๆ ดาน  สามารถปรับตวัในสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงในทุก  ดานได ผูเรียนมีความดี  มีความรู 
และมีความสุข 

     

78 มีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบใหครูทุกคนโดยไม
บังคับและใชเทคนิคกระตุน รวมทัง้การกระจายอํานาจ
ทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความรูและวิธีการใหม  
ตลอดเวลา 

    

 

79 โรงเรียนมีความเปนนานาชาติโดยปรับปรุงภาษาอังกฤษ
ดวยการอาน เขียน โดยเนนสื่อ      

80 วิเคราะหหลักสูตรผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 
ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู การจัดการศึกษาของประเทศในอาเซียน 
และอื่น ๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนานักเรียนใหมี
ความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห คดิสังเคราะห คดิเปน 
ทําเปน ละคดิสรางสรรค 
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81 เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึง่ครูจะตองจัดทํา
แผนการจดัการเรียนรูใหสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล หรือสอนซอมเสริมใหเหมาะสมกับกลุม 

     

82 นักเรียนตองฝกทักษะและนสิัยในการทํางาน เชน  
การทําโครงงาน ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
ทําแบบฝกหัดเชิงวิเคราะห การทํางานเปนทีม มีนิสัย 
รักการอาน รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
ฝกการใชภาษาตางประเทศ 

     

83 พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพื่อให
นักเรียนไดใชในการเรียนรู และสบืหา/คนควาหาความรู
ไดดวยตนเอง 

    
 

84 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกบัอาเซียน      
85 การพัฒนาสาระหลักสตูรสถานศึกษาและหลักสตูร

ทองถิ่น  
     

86 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหมีความเปนสากลและ
สอดคลองกับหลักสตูรอาเซียน 

     

87 การวางแผนดานวิชาการ  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  การวัดผลประเมินผล  และการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

88 การพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงการเรยีนรู      
89 นิเทศการศึกษา การแนะแนว  การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา      

90 มีการจัดองคกรแบงงานดานวิชาการเปนงานยอยและ 
จัดบุคลากรรับผิดชอบ 

     

91 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวัน ครอบคลมุ
ถึงภาษาอ่ืน ๆ ที่มากกวา 10 ภาษาท่ีเชื่อมโยงกับ
ประเทศไทย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

92 การบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ 
ทักษะชีวิต และนันทนาการท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี 
กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเปนไทย 
และเร่ืองอาเซียนศึกษา 
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93 พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) ซึ่ง
เปนหองเรียนอิเล็กทรอนิกสทีส่ามารถเช่ือมโยงการเรียน
การสอนไดอยางหลากหลาย เชน การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 

     

94 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ 
พรอมท่ีจะอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนและได
ประโยชนสูงสุดในการรวมประชาคมอาเซียน 

    
 

95 จัดหองอาเซียนใหเปนแหลงเรียนรู      
96 ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับ

ภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน 
     

97 มีระบบเครือขายอินทราเน็ตและระบบเครือขายภายใน
โรงเรียน 

     

98 ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในการสื่อสาร      
99 กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับการนําไปสูการ

ยกระดับสถานศึกษาอาเซียน 
     

100 พัฒนา วางแผน และดําเนินการหลักสูตรที่เอื้อตอการ
เตรียมความพรอมนักเรยีนสูประชาคมอาเซียน 

     

101 ปฏิรูปหลักสตูรการศึกษาใหนักเรยีนไดฝกฝนทักษะจาก
การทํากิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสู 
ประขาคมอาเซียน 

     

102 สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายอาเซียน การจัด
ศูนยอาเซียนศึกษา เปดวิชาเลือกภาษาเอเซียน 

     

103 ใหความสําคญักับผูเรียนที่มคีวามแตกตางและความ
หลากหลายทางพื้นฐานของวัฒนธรรม ภาษา 
ความสามารถ ครอบครัว เศรษฐกจิสังคม ความเชื่อ 
และศาสนา 

     

104 ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับประเทศอาเซียน และมี
ความเปนสากล 

     

105 วิชาการเขมแข็ง ในกลุมสาระการเรียนรูที่เปนสากล เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศลิปะ ฯลฯ      

106 โครงสรางของหลักสูตรวาดวยประเทศอาเซียนในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
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107 กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับการนําไปสูการ
ยกระดับสถานศึกษาอาเซียน      

108 พัฒนา วางแผน และดําเนินการหลักสูตรที่เอื้อตอการ
เตรียมความพรอมนักเรยีนสูประชาคมอาเซียน      

109 ผูบริหารแบงงานออกเปนงานยอยมีการวางแผนการรับ
บุคลากรจัดบุคลากรรับผิดชอบในแตละงานตาม
ความสําคัญและการพัฒนาบุคลากร 

     

110 ผูบริหารจะกระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยใชหลักธรรมตามศาสนาที่
บุคลากรนับถือ 

     

111 มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆเพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานและเปนขอมลูในการกําหนดคาตอบแทน 
ที่เหมาะสม 

     

112 ผูบริหารสามารถดึงเอาบุคลากรในชุมชนหรือหนวยงาน
ตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศใหมามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

     

113 สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในหนาที่การ
งานท่ีตนรับผิดชอบและสิ่งตางๆรอบตัวในระดับทองถิ่น 
ประเทศ และประชาคมอาเซียน เพื่อสามารถเขาไดกับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงตาง  

    

 

114 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ เปนนักประชาธิปไตย 
ประนีประนอม อดทน อดกลั้น เปนนักพูดท่ีดี  
มีความสามารถในการประสานงาน สนทนาจูงใจใหคน
รวมกันทํางาน 

    

 

115 สรางความรวมมือโดยมีเครือขายทั้งในและตางประเทศ
โดยจัดทําโครงการรวมกัน  และรวมจัดทําคลังครู      

116 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหเปนครูที่มีความรู
ทักษะตรงกับวิชาที่สอน เชน ศึกษาตอ อบรม ศึกษาดู
งานท้ังในและตางประเทศ 

     

117 พัฒนาบุคลากรในดาน ICT เพื่อสบืคนหาองคความรูใหม       
118 พัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให

มีความรูเกี่ยวกับอาเซียน 
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119 พัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
ใหมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

     

120 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะ
วิชาชีพ  สามารถจดักระบวนการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับทองถ่ิน 
ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 

     

121 ครูใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศ
ในการจัดการเรียนรู      

122 ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรยีนรู   
การวัดและประเมินผล และการเผยแพรผลงาน  
ทั้งระบบออนไลน Online) และออฟไลน Offline) 

     

123 ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจดัการ
เรียนรู      

124 ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการจัดการ
เรียนรูทั้งในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน 

     

125 ครูใชประสบการณการวิจยั สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรยีนอยางตอเนื่อง      

126 ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และทักษะในการใช CT 

     

127 การสงเสริมวินยัคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

128 พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวใหสอดรบักับบริบทการเปน
ประชาคมอาเซียน 

     

129 การปรับรูปแบบการสรรหา พัฒนา บํารุงรักษา และ 
การใหพนจากงานของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ซึ่งจะตองสอดคลองกับระเบียบกฎหมายและขอตกลง
ของประชาคมอาเซียน 

     

130 พัฒนาทักษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลางที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร      
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131 เรียนรูวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนที่แตกตางกัน ไม
วาจะเปนในเรื่องของเช้ือชาติ ศาสนาและความเช่ือท่ี
แตกตางกัน  

     

132 การธํารงรักษาบุคลากรใหอยูกับสถานศึกษา  รวมทั้ง
การสรางขวัญและกําลังใจเพ่ือที่จะทําใหบุคลากร
เหลานั้นปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมั่นคงและยาวนาน  และ
สามารถดึงดูดบคุลากรที่มีความรูความสามารถเขามา
เปนคร ู

     

133 มีการกํากับติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามกฎระเบยีบ 

     

134 ผูจัดการเปนผูกระตุนสงเสรมิใหการบริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผนพัฒนาโรงเรียน 

     

135 จัดทําแผนงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาโรงเรียน
ใหกาวสูประชาคมอาเซียน เชน การพัฒนาครูและ
บุคลากร พัฒนานักเรียน พัฒนาอาคารสถานท่ี หนังสือ
และสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการหรือเพื่อการเรียนรู 

     

136 มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรมีความ
คลองตัวโปรงใสตรวจสอบไดโดยยึดหลักการบริหาร
มุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน 

     

137 ผูบริหารมีความรูระบบงบประมาณ เขาใจระเบียบ คลัง 
วัสดุ การเงิน       

138 มีความซื่อสตัยสุจรติ มีความสามารถในการตัดสินใจ
อยางมีเหตผุล กํากับ ดูแลงบประมาณใหเปนระบบ 

     

139 จัดทําแผนงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาโรงเรียน
ใหกาวสูประชาคมอาเซียน เชน การพัฒนาครูและ
บุคลากร พัฒนานักเรียน พัฒนาอาคารสถานท่ี หนังสือ
และสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการหรือเพื่อการเรียนรู ฯลฯ 

     

140 จัดสวสัดิการใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี 
เชน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา โบนัส เสื้อผา  
คาครองชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรไวไดนาน 
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141 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

     

142 พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทํา  จัดหา
พัสดุ การบํารุงรักษา  การควบคุมดูแล การเก็บรักษา
และจําหนายพัสดุ                                                

     

143 จัดทําแผนและเสนอของบประมาณ เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียนโดยมี
ขอบขายภารกิจ 

     

144 เนนกระบวนการบริหารแบบมสีวนรวมในรูปแบบ 
องคคณะบุคคล โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนตาม พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

     

145 จัดหาวัสดุ อุปกรณ  และสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาสูอาเซียน 

     

146 โรงเรียนเอกชนตองใจถึงกลาลงทุน      
147 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรครูดานความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน และสรางความตระหนักถึง
ประโยชนท่ีคนไทยจะไดรับ 

     

148 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนในการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

     

149 ใหความสําคญัตอการจัดงบประมาณดานวิชาการ และ
การพัฒนาบุคลากรในสัดสวนท่ีเหมาะสมเชนเดยีวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และแหลง
เรียนรู 

     

150 สรุปและรายงานผลการใชงบประมาณโดยภาพรวมของ
โรงเรียน 

     

151 จัดหางบประมาณพิเศษจางเจาของภาษาโดยเฉพาะ      
152 กําหนดแนวทางการพัฒนางานดานการบริหารท่ัวไปไว

ในแผนพัฒนาโรงเรยีน 
     

153 จัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลกัการบริหารงานท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน 

     

154 การประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ 
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155 บริหารจัดการโดยใชระบบ PDCA คือ วางแผน 
ดําเนินงานตามแผน ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
และพัฒนาตอไป 

     

156 คนมีความรู และเขาใจระบบ PDCA  เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานของทุกคน 

     

157 การพัฒนาอาคารสถานท่ีใหสะอาด ปลอดภยั เชน ปรับ
หองเรียนใหสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท
ไดสะดวก หรืออาจติดตั้งเครื่องปรบัอากาศทุกหอง 

     

158 ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม เชน สวนหยอม พันธไม สถานท่ี
พักผอนมีสนามเด็กเลนท่ีปลอดภัย มีมุมสําหรับ
ผูปกครอง 

     

159 พัฒนาหองสมุด ใหมีหนังสือท่ีหลากหลายและเพียงพอ 
โดยเฉพาะความรูเก่ียวกับอาเซียน จัดมุมหนังสือท่ีมีการ
หมุนเวียนทุกสัปดาห เพื่อใหนักเรยีนเขามาศึกษาคนควา
ดวยตัวเอง หรืออาจใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 

     

160 ประสานงาน/จัดหาเครือขายของโรงเรียนทั้งคน องคกร 
และ ICT 

     

161 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับเอเซียนที่มี
ประสิทธิผล                                                            

162 การบริหารจัดการโรงเรียนในดานการพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนา
เครือขายสถานศึกษา  

     

163 มีการแลกเปลีย่นบุคลากร นักเรยีนในกลุมประเทศ
อาเซียน 

     

164 สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา  

     

165 พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศการ
ประสานงานและพัฒนาเครือขายสถานศึกษา      

166 ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีจัดการเรยีนรูเกี่ยวกับอาเซียนที่มี
ประสิทธิผล 
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167 จัดระบบบริหารองคการใหบริการงานอ่ืน ๆ บรรลตุาม
มาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด 

     

168 จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมอาเซียนในสถานศึกษาเพ่ือ
เผยแพรกจิกรรมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

     

169 สงเสริม สนับสนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนสูประชาคม
อาเซียน 

     

170 การสรางฐานจอมูลเพื่อเช่ือมโยงขอมูลกับประเทศตาง ๆ 
ในอาเซียน 

     

171 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียน      
172 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศอาเซียน      

 
 จากตารางท่ี 6 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 5 คน สามารถสรุปสาระสําคัญที่ได จํานวน 174 ขอ เนื่องจาก
ตัวแปรตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ในตารางที่ 9 มีเน้ือความที่ซ้ําซอนใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงไดนํามาบูรณาการเขา ดวยกัน 
โดยนํามาจัดทําเปนขอคําถาม เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Varidity) ดวยวิธีการหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.05 
ขึ้นไป และปรับปรุงแกไขขอความตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จนกระทั่งไดขอคําถามท่ีสามารถ
นําไปใชไดจํานวน 120 ขอ ซึ่งหลังจากที่นําไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 6 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 5 คน ประกอบดวย1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  2) ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  
3) คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน และ 4) ครู 2 คน  รวมทั้งสิ้น 30 คน และหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .938 ดังนั้น แบบสอบถามดังกลาวจึงมีความเหมาะสมสําหรับ
การนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 3.  การวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
  ผูวิจัยไดสรุปองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ (Interview) แลวนําไปสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 120 ขอ 
แลวนําไปสอบถามกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการโรงเรียน  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และครู จํานวน 273 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น 1,365 คน ไดรับแบบสอบถาม
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ฉบับสมบูรณกลับคืนมา 259 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 1,295 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.87     
นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social 
Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  และไดสรุปเปนองคประกอบเก่ียวกับคุณลักษณะการ
บริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  เสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เปนตารางประกอบเปน 3 สวน ดังนี้ 
   3.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
   จากการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 1 คน และครู 2 คน ไดขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล ดังปรากฏในตารางที่ 7 
   

ตารางที ่7 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ สถานภาพ 
รวม 

จํานวน รอยละ 
1 ตําแหนงหนาที่ 

1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน 
1.2 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 
1.3 ครู  
1.4 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
259 
259 
518 
259 

 
18.97 
18.97 
37.96 
18.97 

รวม 1,295 94.87 
2 เพศ 

2.1 ชาย 
2.2 หญิง 

 
269 

1,026 

 
19.70 
75.17 

รวม 1,295 94.87 
3 อาย ุ

3.1 ต่ํากวา 30  ป 
3.2 30-40 ป 
3.3 41-50 ป 
3.4 51 ปขึ้นไป 

 
63 
357 
330 
545 

 
4.62 
26.16 
24.17 
39.92 

รวม 1,295 94.87 
4 วุฒิการศึกษา 

4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาตรี 
4.3 ปริญญาโท 
4.4 ปริญญาเอก 

 
109 
849 
325 
12 

 
7.98 
62.19 
23.82 
0.88 

รวม 1,295 94.87 
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ตารางที ่7 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   (ตอ) 

 

ขอ สถานภาพ 
รวม 

จํานวน รอยละ 
5 ประสบการณในการทํางานปจจุบัน 

5.1 ต่ํากวา 5 ป 
5.2 5-10 ป 
5.3 11-15 ป 
5.4 มากกวา 15  ป 

 
132 
326 
264 
573 

 
9.67 
23.88 
19.35 
41.97 

รวม 1,295 94.87 

  
  จากตารางท่ี 7 พบวามีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,295 จากจํานวน 1,365 คน เปน
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 18.97 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน  
259 คน คิดเปนรอยละ 18.97  ครู จํานวน 518 คน คิดเปนรอยละ 37.96 คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จํานวน 259 คน  คิดเปนรอยละ 18.97 ดานเพศ พบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปน
เพศชาย จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 19.70 เพศหญิง จํานวน 1,026 คน คิดเปนรอยละ 75.17
ดานอายุ พบวาสวนใหญอายุ 51 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 545 คน คิดเปนรอยละ 39.92 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 357 คน คิดเปนรอยละ 26.16  อายุ 41-50 ป จํานวน 330 คน 
คิดเปนรอยละ 24.17  และอายุต่ํากวา 30 ป มีนอยที่สุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 4.62 ดาน
วุฒิการศึกษา พบวาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 849 คน คิดเปนรอยละ 62.19 
รองลงมา คือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 23.82 ระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 7.98 และที่นอยท่ีสุด คือ ระดับปริญญาเอก จํานวน     
12 คน คิดเปนรอยละ 0.90 ดานประสบการณในการทํางานปจจุบัน สวนใหญมีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 15 ป มากที่สุด จํานวน 573 คน คิดเปนรอยละ 41.97 รองลงมา คือมีประสบการณ
ในการทํางาน 5-10 ป จํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ 23.88 ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป
จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 19.35 และมีประสบการณในการทํางานนอยท่ีสุดคือตํ่ากวา 5 ป 
จํานวน 132 คน  คิดเปนรอยละ 9.67 
  3.2  การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบการบริหารโรงเรียน
เอกชนสูประชาคมอาเซียน 
   ขั้นตอนนี้ เปนการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูลเกี่ยวกับตัวแปร
องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสูประชาคมอาเซียน โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best)1  ดังนี้ 
 
 

                                                           
 

1Best, John W., Research in Education (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 
1977), 263. 
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 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของตัวแปรอยูในระดับมากท่ีสุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของตัวแปรอยูในระดับมาก 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของตัวแปรอยูในระดับปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของตัวแปรอยูในระดับนอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของตัวแปรอยูในระดับนอยที่สุด 
 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบการบริหารโรงเรียน
เอกชนสูประชาคมอาเซียน ของผูใหขอมูล ดังปรากฏในตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
 การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา

สูประชาคมอาเซียน 
   

1 สงเสริมใหบุคลากรมคีวามรู ความสามารถในหนาท่ี
การงานท่ีตนรับผิดชอบและสิ่งตาง ๆรอบตัวทั้งใน
ระดับทองถ่ิน ประเทศ และประชาคมอาเซียน เพื่อ
สามารถปรับใหเขากับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงได 

4.03 .776 มาก 

2 จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมท้ัง
จัดหารายไดจากการบริการมาใชในการบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษาอันจะสงผลให
เกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 

3.92 .804 มาก 

3 มีทรัพยากร บุคลากรที่มคีุณภาพเพียงพอ สามารถ
รองรับนักเรียนไทยและนักเรียนแลกเปลีย่นจาก
ประเทศในกลุมอาเซียน 

3.65 .838 มาก 

4 โรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู มีบรรยากาศนาอยู
นาเรียน และเปนแหลงประเทืองปญญาที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

4.25 .740 มาก 

5 เปดกวางในเรื่องการศึกษาเพื่อใหนักเรียนสามารถรับ
เอาวัฒนธรรมใหม ๆ แตยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดี
งามของประเทศชาติไว ไดแก เอกลักษณไทย เชน 
การแตงกาย การใชภาษา วัฒนธรรมไทย  ไดแก 
ประเพณีตาง ๆ ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตรยิ     

4.30 .760 มาก 

6 ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน
ทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) 

3.82 .838 มาก 
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร

อาเซียนเพื่อเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนให
มีความสามารถในการสื่อสารการคิดการแกปญหา
การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตผูเรียนมีศักยภาพ
เทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ 

4.02 .728 มาก 

8 สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายอาเซียน การจัด
ศูนยอาเซียนศึกษา เปดวิชาเลือกภาษาอาเซียน 

3.74 .870 มาก 

9 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง และมี
คุณภาพทัดเทียมนานาชาติ 

4.09 .774 มาก 

10 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะ
วิชา ชีพ  สามารถจัดกระบวนการ เ รียนรู และ
พัฒนาการ จัดการ ศึกษา  ทั้ ง ในระ ดับทองถิ่ น 
ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 

4.08 .790 มาก 

11 สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  
เปนการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

3.97 .694 มาก 

12 ครูสามารถใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในโรงเรียน ชุมชนและสูโลกกวาง จัดกิจกรรมที่ให
ผูเรียนปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการเรียนรู 
และเพ่ิมประสิทธิภาพสูความเปนเลิศในระดับสากล 

4.07 .738 มาก 

13 ผูบริหารและบุคลากรทุกคนตองสือ่ถึงกันใน 
ทุกบริบทเพื่อพัฒนาความเปนปกแผนของโรงเรียน 4.20 .760 มาก 

14 กําหนดแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพไวในแผนพัฒนาโรงเรียน 

3.95 .828 มาก 

15 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน ความรูความเชาใจเก่ียวกับอาเซียน   
โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีโรงเรียนจะไดรับ 

4.05 .744 มาก 

16 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใหนักเรียน  
ผูปกครอง  ชุมชน  ใชอยางมีคุณภาพความเร็วสูงใน
การคนควาเพื่อการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

3.89 .844 มาก 

17 มีระบบการบํารุงรักษาและความมั่นคงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.13 .776 มาก 

   ส
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอท่ี ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
18 สรางฐานขอมลูเพื่อเช่ือมโยงขอมลูกับประเทศตาง ๆ 3.74 .906 มาก 
19 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการเรียนการสอนในกลุม

ประเทศอาเซียน 
3.07 .868 ปานกลาง 

20 สรางเครือขายการดําเนินงานการศึกษารวมกับผูนํา
ชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

3.68 .834 มาก 

21 จัดทําแผนการประชาสัมพันธดานการศึกษา และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  

4.04 .760 มาก 

22 ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 3.94 .744 มาก 

23 จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมอาเซียนในสถานศึกษา 
เพื่อเผยแพรกิจกรรมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

3.52 .864 มาก 

24 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน สถานศึกษาใน
กลุ มประชาคมอาเ ซียน  ในลักษณะเครือข าย 
(Network) ใหมีความเขมแข็งมากย่ิงข้ึน 

3.60 .828 มาก 

25 พัฒนาหองสมุด ใหมีหนังสือที่หลากหลายและ
เพียงพอ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

4.01 .788 มาก 

26 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการ
การศึกษาประชาคมอาเซยีนสูแกสาธารณชนเปน
ระบบในรูปแบบท่ีหลากหลายและแพรหลาย  

3.83 .804 มาก 

27 มีการจัดหอง/มุมอาเซียนศึกษาเปนแหลงเรียนรูและ
แหลงสืบคนขอมลูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.80 .810 มาก 

28 ใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณดาน
วิชาการและการพัฒนาบุคลากรในสัดส วนที่
เหมาะสม  เชนเ ดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และแหลงเรียนรู 

4.03 .750 มาก 

29 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการดําเนินงานภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

3.99 .792 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
30 มีการบรหิารงานท่ัวไปท่ีมีบทบาทหลักในการ

ประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ 

4.00 .758 มาก 

31 บริการสวัสดิการนักเรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนยาย
ประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียน 

3.60 .834 มาก 

32 มีอิสระอยางเพียงพอในการตัดสินใจ  และไมมีขอ
ผูกมัดใดมาเกี่ยวของกับ การบริหารการเงินโรงเรยีน 

4.06 .718 มาก 

33 การพัฒนาอาคารสถานท่ีใหสะอาด ปลอดภยั เชน 
ปรับหองเรียนใหสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ อากาศ
ถายเทไดสะดวก 

4.22 .766 มาก 

34 สรางศาลาศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน ใชเปน
แหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน  ผูปกครองและบุคคล
ทัว่ไป   

3.29 .892 ปานกลาง 

35 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการอานบัญชี 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อรูวาการทุมเทคาใชจายพอกับการ
เตรียมการสูอาเซียนในระดับสากล 

4.05 .826 มาก 

36 โรงเรียนเอกชนตองใจถึง กลาลงทุนในการจัดหาครูที่
เปนเจาของภาษา 4.16 .716 มาก 

37 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารงานโรงเรียนเตรียมพรอมการกาวเขาสู
อาเซียน 

4.06 .776 มาก 

38 เนนกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในรูปแบบ
องคคณะบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

4.20 .686 มาก 

39 จัดทําแผนงบประมาณการใชจายใหเพียงพอตอการ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน เชน 
แผนการพัฒนาครู นักเรียน อาคารสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ  

4.14 .776 มาก 

40 จัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ 

4.10 .774 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
41 ใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณดาน

วิชาการและการพัฒนาบุคลากรในสัดส วนที่
เหมาะสม  เชนเ ดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และแหลงเรียนรู 

4.14 .788 มาก 

42 จัดมุมหนังสือที่มีการหมุนเวียนทุกสัปดาห เพื่อให
นักเรียนเขามาศึกษาคนควาดวยตัวเองหรืออาจใช
คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 

3.90 .788 มาก 

43 สงเสริมโรงเรียนใหเปนสื่อกลางในการถายทอดความ
แตกตางทางวัฒนธรรมประเทศอาเซียนสูระดบัชุมชน 

3.17 .842 ปานกลาง 

44 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับเอเซียน 
ที่มีประสิทธิผล 

3.68 .814 มาก 

45 ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม เชน สวนหยอม พันธุไม 
สถานท่ีพักผอน 

4.20 .774 มาก 

46 มีสนามเด็กเลนท่ีปลอดภัย 4.20 .758 มาก 
47 มีสถานท่ีพักผอนและจัดใหมีมุมสําหรับผูปกครอง 4.05 .830 มาก 
48 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใหนักเรียน  

ผูปกครอง  ชุมชน  ใชอยางมีคุณภาพในการคนควา
เพื่อการเรยีนรูสูประชาคมอาเซียน 

3.56 .788 มาก 

49 กําหนดสดัสวนครูไทย และครูตางชาติที่เปนคนจาก
ประเทศอาเซียนใหเพียงพอ เพื่อใหเด็กมโีอกาส
เรียนรูโดยตรงจากครูในประเทศนัน้ ๆ 

 3.69 .800 มาก 

50 กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  โครงการและกิจกรรม
ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหมีความ
ชัดเจนเปนกลยุทธสูการเรียนรูประชาคมอาเซียน 

4.15 .766 มาก 

51 สงเสริมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนอยางตอเนื่องและเปนประโยชนแก
สถานศึกษาอยางคุมคา 

3.88 .760 มาก 

52 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรู
ของบุคลากรมากข้ึน 

4.05 .776 มาก 

53 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรครูดานความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน 

4.00 .746 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
54 จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมท้ัง

จัดหารายไดจากการบริการมาใชในการบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษาอันจะสงผลให
เกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 

4.00 .772 มาก 

55 ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการ
เก็บรวบรวมขอมูลทุกดานของอาเซียนใหเปนปจจุบัน
และอยูในสภาพพรอมใชงาน 

3.87 .786 มาก 

56 ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีจัดการเรยีนรูเกี่ยวกับอาเซียน
ที่ประสบความสําเร็จ 3.63 .860 มาก 

57 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินงบประมาณ 4.12 .754 มาก 
58 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการอานบัญชี 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อรูวาการทุมเทคาใชจายพอกับการ
เตรียมการสูอาเซยีนในระดบัสากล 

4.07 .798 มาก 

59 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหารงานโรงเรียนเตรียมพรอมการกาวเขาสู
อาเซียน 

3.91 .770 มาก 

60 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ   
การตรวจสอบตดิตามและรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ  

4.09 .736 มาก 

61 การบริหารงบประมาณและทรัพยากรมีความเปน
อิสระคลองตัว ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ
และบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะความถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได 

4.08 .756 มาก 

62 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรู
ของบุคลากรใหมากขึ้น 

4.02 .760 มาก 

63 พัฒนาความเปนอยูของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน 

4.05 .746 มาก 

64 จัดทําโครงการรวมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยน
บุคลากรโดยมีเครือขายท้ังในและตางประเทศ 

3.22 .906 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
65 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระดับ

โรงเรียน ใหมีความเปนผูนําทางวชิาการ มีการ
จัดระบบพีเ่ลี้ยง (Mentor) ในการพัฒนาครูใหม 

4.01 .800 มาก 

66 บุคลากรภายในโรงเรียนจาํเปนที่จะตองมีความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพื่อท่ีจะ
สามารถใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาขอมูล 
ขาวสาร และติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยาง
แพรหลาย 

3.90 .790 มาก 

67 จัดสวัสดิการใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรี เชน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา โบนัส 
เสื้อผา คาครองชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรไวไดนาน 

4.22 .732 มาก 

68 ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการจัดการ
เรียนรูทั้งในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน
ใชประสบการณการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนอยางตอเนื่อง 

3.70 .848 มาก 

69 สนับสนุนใหครู บุคลากร เขารวมกิจกรรม
ระดับประเทศ และรวมมือกับโรงเรียนในประเทศ 
อื่น ๆ อยางตอเนื่อง 

3.87 .814 มาก 

70 โรงเรียนสามารถดึงบุคลากรในชุมชนหรือหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใหมาม ี
สวนรวมในการจัดการศึกษาและยกยองเชิดชู 
ผูที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

3.86 .810 มาก 

71 มีการวางแผนการรับบุคลากร จดับุคลากรรับผดิชอบ
ในแตละงานตามความสําคญัจําเปนตามสภาพของ
โรงเรียนและจัดบุคลากรใหปฏิบัตงิานไดเหมาะสม
กับความรูความสามารถ 

4.23 .760 มาก 

72 ผูบริหารจะกระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยใชหลักธรรมตามศาสนาท่ี
บุคลากรนับถือ 

4.31 .680 มาก 

73 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติ
มารวมวางแผนในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.94 .840 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 236 

ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
74 พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพื่อให

นักเรียนไดใชในการเรียนรู และสืบหา/ คนควาหา
ความรูไดดวยตนเอง 

3.97 .834 มาก 

75 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในทุกระดับชั้นจากการ
ทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

4.05 .790 มาก 

76 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนและได
ประโยชนสูงสุดในการรวมประชาคมอาเซียน 

4.11 .818 มาก 

77 การประสานความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

4.02 .816 มาก 

78 การแนะแนวใหความรูแกนักเรยีนเกี่ยวกับโอกาส
ดานการศึกษาและการประกอบอาชีพเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน  

3.99 .852 มาก 

79 พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโยใชการประเมิน
เชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถ 

4.10 .798 มาก 

80 สรางความรวมมือในการแลกเปลีย่นบุคลากรโดยมี
เครือขายทั้งในและตางประเทศโดยจัดทําโครงการ
รวมกัน 

3.64 .854 มาก 

81 บํารุงขวัญกําลังใจบุคลากรใหมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน มองเห็นคุณคาของบุคลากรโดยยึดคติ
ที่วาคนถือวาปจจัยทางการบริหารท่ีสําคัญที่สุด 

4.15 .754 มาก 

82 กํา กับการปฏิบั ติ งานของบุคลากรและ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ เพื่อทราบผล
การปฏิบัติ ง านและเปนขอมู ล ในการ กําหนด
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

4.14 .786 มาก 

83 เนนการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการของ
ประเทศอาเซียน รวมทั้งภาษาของประเทศใน
อาเซียน เชน ลาว พมา เวียดนาม เพื่อใชในการ
สื่อสาร 

3.63 .806 มาก 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
84 บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  

ทักษะชีวิต และนันทนาการท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะ 
ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย  
ความเปนไทย  และเร่ืองอาเซียนศึกษา 

4.15 .748 มาก 

85 ใหความรูความเขาใจในเปาหมายของหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรูอยางถองแท สามารถ
นําไปถายทอดแกผูเรียน และสามารถประยุกตใชสื่อ
อุปกรณตาง ๆ ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ 
ทีเ่อื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

4.15 .692 มาก 

86 ผูบริหารมีประสบการณอบรมศกึษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ 

4.08 .830 มาก 

87 ผูบริหารมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารมีทักษะในการใชเทคโนโลยีการ 
สื่อสารและบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

4.15 .788 มาก 

88 ผูนําที่มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในดานการ
บริหารการศึกษาในภาวะแหงความเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะไดรับจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4.11 .786 มาก 

89 เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งครูจะตองจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่สนองความแตกตางระหวาง
บุคคล 

3.94 .782 มาก 

90 โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ 
เนนใหทุกคนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโรงเรยีน 

3.83 .682 มาก 

91 ปลูกฝงสํานึกในความเปนชาตไิทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่เตรียมความ
พรอมในการเปดประตูสูอาเซียน 

4.30 .746 มาก 

92 มีเครือขายโรงเรียน หรือโรงเรยีนในกลุมที่เขมแข็ง 
เปนที่ยอมรับ และรูจักในประเทศกลุมอาเซยีน 

3.40 .814 ปานกลาง 

93 เปดสอนไดมากกวา 3 ภาษา เพื่อการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 

3.27 .872 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
94 นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหนึ่งในการกําหนด

เปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

4.03 .752 มาก 

95 สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย และ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของผูเกี่ยวของท้ัง
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรยีน 

4.19 .724 มาก 

96 มุงเนนทักษะการคิดชั้นสูง เรงรัดพัฒนาความพรอม
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

4.09 .720 มาก 

97 จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ สงเสริมให
ผูเรยีนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกง 
และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

4.37 .686 มาก 

98 ครูและบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถและ
มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวชิาการผานการ
ประเมินมาตรฐานในระดับชาต ิ

3.92 .860 มาก 

99 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Academic 
Leadership) มีผลงานปรากฏเปนท่ียอมรับ  
มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

4.29 .814 มาก 

100 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรยีน เพื่อใหสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติอันจะสงผล
ตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนเปนการเตรียม
ความพรอมในการเปดโรงเรยีนสูสากล 

4.36 .694 มาก 

101 โรงเรียนมีการกํากับติดตามระบบประกันคณุภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ภายนอกจากองคกรอิสระท่ีเช่ือถือได 

4.28 .686 มาก 

102 สรางภาคีเครือขายเปนเครื่องมือสาํคัญเพื่อการระดม
สรรพกําลังในการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู
ความสําเร็จในอนาคต 

3.86 .810 มาก 

103 ใชการวิจัยสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเสรมิสราง 
สมรรถนะและพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพอยาง
ตอเนื่อง 

3.93 .794 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
104 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 

3.67 .800 มาก 

105 โรงเรียนมีความพรอม มีความเขมแข็งทั้งในเรื่องของ
ภาษา และ ICT                

3.70 .892 มาก 

106 โรงเรียนติดตามตรวจสอบความกาวหนา และผลการ
เรียนของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอดวยความเอาใจใส 4.28 .690 มาก 

107 ใชศิลปะ  วัฒนธรรม  และสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อใน
การพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน 

3.92 .788 มาก 

108 มีการจัดตั้งศูนยสงเสรมิการเรียนรูอาเซียนใน
สถานศึกษา 3.55 .876 มาก 

109 โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาซึง่เปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 

  4.41 .694 มาก 

110 โรงเรียนสามารถท่ีจะกําหนดหลักสูตร เนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับความตองการเขารับ
การศึกษาจากชนชาติอื่นได มีจุดขายเฉพาะตัว มี
ความเปนอิสระ และมีความเปนสากลเพื่อเปนจดุ
ขายของโรงเรียน 

4.12 .740 มาก 

111 คํานึงถึงหลักการ Inclusive Education ที่ให
ความสําคญักับผูเรียนทีม่ีความแตกตางและความ
หลากหลายทางพื้นฐานของวัฒนธรรม ภาษา 
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ศาสนา ฯ 

4.11 .702 มาก 

112 จัดทําแผนพัฒนาวิชาการท่ีมุงความเปนเลิศ พรอมท้ัง
วางแผนนิเทศติดตามประเมนิผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 

4.05 .738 มาก 

113 พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) 
ซึ่งเปนหองเรียนอิเล็กทรอนิกสทีส่ามารถเช่ือมโยง
การเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย เชนการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3.92 .876 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
               องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 (ตอ) 

            (n=273) 

ขอที่ ขอคําถาม 

คามัชฌิม
เลขคณิต 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร 

 
114 ผูบริหารใหอํานาจในการบริหารจัดการในการ

ตัดสินใจและรับผิดชอบ (Autonomy and 
Accountability) และ มุ ง ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข อ งก า ร
ปฏิบัติงาน มีการกําหนดเปาหมายและภาพงานของ
ความสําเร็จรวมกันการมีสวนรวม มีความโปรงใส 
และตรวจสอบได 

3.92 .762 มาก 

115 เพิ่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ใหเรียนวิชาเกี่ยวกับ
อาเซียน และประเทศเพื่อนบาน หรือจัดหลักสูตร
บูรณาการอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม
สาระ 

3.99 .728 มาก 

116 นักเรียนฝกทักษะและนสิัยในการทํางาน การทํา 
โครงงานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
การทํางานเชิงวิเคราะห และการเรียนรูบนการทํา 
กิจกรรม (Activity-Based Learning) 

3.98 
 

.714 
 

มาก 

117 นําผลการวิจัยทางการศึกษามาใชเพื่อการพัฒนา 
การแกปญหาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน 

4.09 .742 มาก 

118 เนนการพัฒนาสาระการเรยีนรู ทกัษะและ
สมรรถนะสําคัญของการเรียนรูเพ่ือเพิ่มศักยภาพ
การจัดการศึกษาที่จะตองมีการแขงขันดานคุณภาพ
มากขึ้น 

4.22 .656 มาก 

119 โรงเรียนจะเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  
(Centre of Excellent) เนนการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการต้ังแตช้ันอนุบาล ประถม มัธยมในแตละ
ดานที่โดดเดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู 

3.94 .766 มาก 

120 โรงเรียนกาํหนดวสิัยทัศนและเปาหมายการพัฒนา
รวมกันของบุคลากรทีเ่กี่ยวของทุกฝาย ท่ีเปนพลัง
ในการขับเคลื่อน พรอมกับมีความมุงมั่นในการ
ทํางานเชิงรุก 

4.30 .786 มาก 

 รวมคาเฉลี่ย 3.96 .782 มาก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 8  พบวาเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย  ( x ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยภาพรวมของตัวแปรการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
ชองขอคําถามท้ัง 120 ขอ พบวา มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.96 แสดงวา ในภาพรวม ผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับ
มาก และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเทากับ .782  หมายความวา การกระจายของขอมูล
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอยูใน    
ระดับ 4  และมีความคิดเห็นระดับ 3 และ 5 ประปราย ลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียนใกลเคียงกัน  
    เมื่อวิเคราะหคา ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เปนรายตัวแปรเกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้ง 120 ตัวแปร พบใน
ลักษณะเดียวกันคือ ( x ) ระหวาง 3.70-4.30 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความสําคัญแตละรายตัวอยูในระดับมากเชนกัน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคา
ระหวาง .680-.848 หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความคิดเห็นวาระดับความสําคัญของตัวแปรระดับ 4 และมีความคิดเห็นระดับ 3 และ 5 
ประปราย ลักษณะน้ีแสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของตัว
แปรการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนใกลเคียงกัน 
  3.3  การวิเคราะหองคประกอบ(Factor Analysis) การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
      ขั้นตอนนี้ เปนการนําความคิดเห็นของผู ใหขอมูลทั้ งหมดมาวิเคราะหหา
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือทราบ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชขอมูลสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package  for the Social Science) 
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติข้ันสูงคือสถิติวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis) โดยจัดกระทําขอมูลตามลําดับขั้นตอน 
ดังนี้ 
   3.3.1 การทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ 
      1) คา KMO and Bartlett,s Test โดยดูคาโดยคา KMO (Kaiser-Meyer-
olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่มีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) 
      2) คาที่ใชทดสอบสมมุติฐานของ Bartlett,s Test of Sphericity; ตัวแปร
ของการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธกันโดย
พิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวาหรือเทากับ .05 (Sig.  0.05) วา
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน ไดผลดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  คา KMO-Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy 
 

Kaiser-Meyer-olkin Measure  of  Sampling Adequacy .980 
Bartlett,s  Test  of  Sphericity  Approx. Chi-Square 

Df 
Sig 

45255.980 
9160 
.000 

 
 จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบคา KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling  
Adequacy) ไดเทากับ .980 ซึ่ง ไคเซอร และไรซ (Kaiser and Rice) ไดทําการศึกษาคา KMO 
(Kaiser -Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของขอมูลวา
ควรใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) หรือไมและไดสรุปวา ถาคา KMO ≥ 
0.80 แสดงวาขอมูลชุดน้ีสามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี ดังนั้น  ขอมูลชุดนี้จึงมีความ
เหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิติ
ทดสอบ Bartlett,s Test Sphericity Test มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. 0.00 < 0.05) แสดงวา คา
แมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน ดังนั้นขอมูลท่ีไดจึงมี ความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ตอไป 
   3.3.2 ทําการสกัดปจจัย (Factor  Extraction) ดวยการวิเคราะหองคประกอบ
หลัก (Principal Component Analysis : PCA) โดยการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal 
Rotation)  (แบบตั้งฉาก) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax  Rotation) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
เลือกองคประกอบที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) มีคาตั้งแต 0.55 ขึ้นไป ซึ่งเปนคา
น้ําหนักท่ีมีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (Practically Significant)2  มีคาไอเกน (Eigenvalues) ที่มากกวา 
1 และ มีตัวแปรในแตละองคประกอบ จํานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑของ ไกเซอร (Kaiser,s 
Criterion)3 ไดจํานวนองคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังตารางที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 2Barbara G. Tabachnik, and Linda  S. Fidell, Using Multivariate Statistics 
(New York : Harper & Row,1983), 411. 

 3Kaiser,cited in, Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using  Multivariate 

Statistics (New York : Harper & Ror Publishers, 2001), 588. 
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ตารางที ่10 องคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม 
                สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

Total Variance Explained 

 
 องคประกอบ
(Component) 

Initial Eigenvalues Rotation  Sums  of  Squared   
Loadings 

คาความ
แปรปรวน 
ของตัวแปร

(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวนของ 

รอยละ 
% of 

variance 

คาความ
แปรปรวน
สะสมรอยละ 
Cumulative 

% 

คาความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร
(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวน

ของ 
รอยละ 
% of 

variance 

คาความ
แปรปรวน
สะสม 
รอยละ

Cumulative 
% 

1 52.854* 48.939 48.939 18.118 12.533 13.533 
2 4.120* 3.815 52.754. 15.093 10.923 26.586 
3 2.516* 2.329 55.083 14.517 10.369 36.957 
4 2.545* 1.871 60.821 10.048 7.176 44.135 
5 2.363* 1.738 62.559 5.975 4.269 48.403 
6 2.835* 1.749 63.908 5.089 3.631 52.033 

 

*องคประกอบท่ีมีจํานวน 3 ตัวแปรข้ึนไป และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) 0.55 ข้ึนไป 

 
 จากตารางที่ 10 แสดงจํานวนองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนพบวาองคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigenvalues) 1 ขึ้นไป มีจํานวน 6 
องคประกอบ คารอยละของความแปรปรวน (% of Variance) ระหวาง 1.749-48.939 คารอยละ
ของความแปรปรวนสะสม (Cumulative% of Variance) เทากับรอยละ 63.908 ลักษณะน้ีแสดงวา
องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 63.908 
แลวนําองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน (Eigenvalues) เทากับ 1 ขึ้นไป
ตามวิธีของ ไกเซอร (Kaiser) จํานวน 6 องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Method) เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะท่ี
ชัดเจนขึ้นและสรุปเปนองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้ในการพิจารณาวาเปน 1 องคประกอบ ใชหลักเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) 0.45 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแตละตัวแปรในองคประกอบตองมี 
ตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้น ๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบวาองคประกอบการบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 6 องคประกอบท่ีมีคุณสมบัติเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด จากจํานวนตัวแปร 93 ตัวแปร คิดเปนรอยละ 77.50 ตัดออกจํานวน 27 ตัวแปร 
เพราะไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  ประกอบดวย  องคประกอบที่ 1 มีคาความแปรปรวน 
(Eigenvalues) 52.854 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 48.939  องคประกอบที่ 2 
มีคาความแปรปรวน (Eigenvalue) 4.120 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 3.815  
องคประกอบท่ี 3  มีคาความแปรปรวน (Eigenvalues) 2.516 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดไดรอยละ 2.329 องคประกอบที่ 4 มีคาความแปรปรวน (Eigenvalues) 2.545 สามารถ
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อธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 1.871 องคประกอบท่ี 5  มีคาความแปรปรวน 
(Eigenvalues) 2.363 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 1.738  องคประกอบท่ี 6    
มีคาความแปรปรวน (Eigenvalues) 2.835 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 1.749 
  

ตารางที่ 11  องคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรองคประกอบ  
 

ขอที่ ชื่อองคประกอบ จํานวน           ตวัแปร คาความแปรปรวน 
คารอยละของ 
ความแปรปรวน 

1 องคประกอบท่ี  1   21 52.854 48.939 
2 องคประกอบท่ี  2   18 4.120 3.815 
3 องคประกอบท่ี  3   17 2.516 2.329 
4 องคประกอบท่ี  4   12 2.182 2.021 
5 องคประกอบท่ี  5   12 1.907 1.766 
6 องคประกอบท่ี  6  7 1.654 1.531 
รวม 87 65.233 60.401  

 
 นอกจากน้ีน้ําหนักองคประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกน

แบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 12 
 

ตารางที ่12 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่อธิบายองคประกอบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ 
 

ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

A5 .714      
A3 .687      
A12 .670      
A19 .648      
A15 .648      
A8 .635      
A4 .633      
A13 .623      
A6 .617      
A7 .611      
A27 .609      
A20 .598      
A11 .590      
A9 .573      
A1 .568      
A18 .567      
A16 .567      
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ตารางที ่12 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่อธิบายองคประกอบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ  (ตอ) 
 

ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

A10 .565      
A99 .565      
A21 .564      
A22 .561      
A39  .731     
A36  .706     
A47  .700     
A35  .697     
A42  .691     
A46  .685     
A45  .660     
A44  .626     
A2  .602     
A97  .595     
A33  .588     
A32  .585     
A34  .584     
A28  .584     
A117  .580     
A37  .580     
A30  .574     
A29  .574     
A67   .666    
A66   .661    
A68   .631    
A38   .602    
A43   .595    
A63   .588    
A61   .588    
A57   .587    
A60   .587    
A62   .586    
A58   .574    
A59   .574    
A56   .573    
A64   .571    
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ตารางที ่12 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่อธิบายองคประกอบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ  (ตอ) 
 

ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

A65   .567    
A52   .566    
A53   .562    
A89    .700   
A79    .697   
A74    .691   
A86    .685   
A80    .638   
A77    .585   
A81    .582   
A82    .582   
A83    .582   
A76    .581   
A91    .567   
A72    .564   
A23     .598  
A95     .597  
A94     .597  
A96     .597  
A93     .593  
A84     .591  
A88     .597  
A92     .594  
A98     .588  
A89     .586  
A43     .585  
A44     .556  
A46      .627 
A14      .612 
A40      .603 
A41      .577 
A48      .561 
A50      .556 
A49      .555 

Extraction  Method : Principal Component Analysis. 
Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization. 
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 จากตารางที่ 12 พบวาองคประกอบคุณลักษณะและการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมี 6 องคประกอบ คือ องคประกอบที่1 มีจํานวนตัวแปร 
21 ตัวแปร  องคประกอบที่ 2  มีจํานวนตัวแปร 18 ตัวแปร  องคประกอบที่ 3 มีจํานวนตัวแปร     
17 ตัวแปร  องคประกอบที่ 4  มีจํานวนตัวแปร 12 ตัวแปร  องคประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปร      
12 ตัวแปร  และองคประกอบที่ 6  มีจํานวนตัวแปร  7 ตัวแปร  รวมตัวแปรในการแสดงนํ้าหนัก
องคประกอบหลังจากหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) มีจํานวนตัวแปรทั้งสิ้น 87 ตัวแปร  
 

ตารางที่ 13  องคประกอบตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป 
                และมีตัวแปรบรรยายองคประกอบต้ังแต 3 องคประกอบขึ้นไป 
 

องคประกอบ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 

การเขาสูประชาคมอาเซียน 
จํานวน 
ตัวแปร 

คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 5, 3, 12, 19, 15, 8, 4, 13, 6, 7, 27, 20, 11, 9, 1, 
18, 16, 10, 99, 21, 22 

21 .561 - .714 

2 39, 36, 47, 35, 42, 46, 45, 44, 2, 97, 33, 32, 34, 
28, 117, 37, 30, 29 

18 .574 - .731 

3 67, 66, 68, 38, 43, 63, 61, 57, 60, 62, 58, 59, 
56, 64, 65, 52, 53 

17 .562 - .666 

4 89, 79, 74, 86, 80, 77, 81, 82, 83, 76, 91, 72 12 .564 - .700 
5 23, 95, 94, 96, 88, 92, 93, 84, 98, 89, 43, 44 12 .556 - .598 
6 46, 14, 40, 41, 48, 50, 49 7 .555 - .627 

 รวมทั้งสิ้น 87  

 
 จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบคุณลักษณะและกระบวนการบริหารโรงเรียน
เอกชนสูประชาคมอาเซียน มีองคประกอบท้ังสิ้น 6 องคประกอบ มีตัวแปรบรรยาย 87 ตัวแปร โดย 
 องคประกอบที่ 1   มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 21 ตัวแปร  คาน้ําหนักองคประกอบ 
                         อยูระหวาง .561 - .714 
 องคประกอบที่ 2   มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 18 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ  
                         อยูระหวาง .574 - .731 
 องคประกอบที่ 3   มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 17 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 
                         อยูระหวาง .562 - .666 
 องคประกอบที่ 4   มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 12 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 
                         อยูระหวาง .564 - .700 
 องคประกอบท่ี 5   มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 12 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 
                         อยูระหวาง .556 - .598 
 องคประกอบที่ 6   มีตัวแปรบรรยาย จํานวน 7 ตัวแปร  คาน้ําหนักองคประกอบ 
                         อยูระหวาง .555 - .627 
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 ซึ่งองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งชื่อองคประกอบใหมใหสอดคลองกับ
โครงสรางองคประกอบและอธิบายรายละเอียด ดังตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14  องคประกอบที่ 1 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
1 5 คํานึงถึงหลักการ Inclusive Education ที่ใหความสําคัญกับผูเรียน

ที่มีความแตกตางและความหลากหลายทางพื้นฐานของวัฒนธรรม 
ภาษา ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือ ศาสนา ฯ 

.714 

2 3 เนนการพัฒนาสาระการเรยีนรู ทกัษะและสมรรถนะสําคัญของการ
เรียนรูเพื่อเพ่ิมศักยภาพการจดัการศึกษาที่จะตองมีการแขงขันดาน
คุณภาพมากขึ้น 

.687 

3 12 เปดสอนไดมากกวา 3 ภาษา เพื่อการเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนในป 2558 

.670 

4 19 โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ เนนใหทุกคน 
เขามามสีวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียน 

.648 

5 15 โรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู มีบรรยากาศนาอยูนาเรียน และ
เปนแหลงประเทืองปญญาทีเ่อื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

.648 

6 8 ใชศิลปะ  วัฒนธรรม  และสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อในการพัฒนา
วัฒนธรรมของประเทศตางๆในภมูภิาคอาเซียน 

.635 

7 4 โรงเรียนกาํหนดวสิัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของ
บุคลากรที่เกีย่วของทุกฝาย ท่ีเปนพลังในการขับเคลื่อน พรอมกับ 
มีความมุงมั่นในการทํางานเชิงรุก 

.633 

8 13 โรงเรียนมีความพรอม มีความเขมแข็งทั้งในเร่ืองของภาษา และ ICT        .623 
9 6 นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย 

และวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
.617 

10 7 สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคใน
การดําเนินงานของผูเกีย่วของทั้งผูบริหาร ครู ผูปกครอง และ
นักเรียน 

.611 

11 27 ผูนํามีความรูความเขาใจ และมีทกัษะในดานการบริหารการศึกษา
ในภาวะแหงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไดรับจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

.609 

12 20 ปลูกฝงสํานึกในความเปนชาตไิทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดโรงเรียนสูสากล 

.598 

13 11 มีเครือขายโรงเรียน หรือโรงเรยีนในกลุมที่เขมแข็ง เปนท่ียอมรับ 
และรูจักในประเทศกลุมอาเซียน 

.590 

14 9 มีการจัดตั้งศูนยสงเสรมิการเรียนรูอาเซียนในสถานศึกษา .573 
15 1 โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาซึง่เปนไปตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

.558 

   ส
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ตารางที่ 14  องคประกอบที่ 1  (ตอ) 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
16 18 โรงเรียนมีการกํากับติดตามระบบประกันคณุภาพภายในและการ

ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกจากองคกรอิสระ 
ที่เช่ือถือได 

.534 

17 16 มุงเนนทักษะการคิดชั้นสูง เรงรัดพัฒนาความพรอมในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู และการบรหิาร
จัดการตามมาตรฐานสากล 

.531 

18 10 มีทรัพยากร บุคลากรที่มคีุณภาพเพียงพอ สามารถรองรับนักเรียน
ไทยและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศในกลุมอาเซียน 

.513 

19 99 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการศึกษาประชาคม
อาเซียนสูสาธารณะชนเปนระบบในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
แพรหลาย 

.565 

20 21 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรยีน เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมโลกไดอยางสันติอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืนเปนการเตรียมความพรอมในการเปดโรงเรียนสูสากล 

.564 

21 22 เปดกวางในเรื่องการศึกษาเพื่อใหนักเรียนสามารถรับเอาวัฒนธรรม
ใหมๆ แตยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติไว ไดแก 
เอกลักษณไทย เชน การแตงกาย การใชภาษา วัฒนธรรมไทย  
ไดแก ประเพณตีางๆ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย          

.561 
 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 52.854 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 48.936 
 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 48.939 

 
 จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 1 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 21 ตัวแปร  
เรียงลําดับตาม คานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรที่ 5, 3, 12, 19, 15, 8, 4, 13, 6, 7, 27, 20, 11, 9, 1, 
18, 16, 10, 99, 21 และ 22  มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง .714 ถึง .561  คาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 52.854 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เทากับ 48.939 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of 
Variance ) เทากับ 48.939 ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 21 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกัน
บรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร      
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนไดรอยละ 48.396 และเม่ือ
เปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) กับองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบแลว 
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบท่ี 1 ที่    
ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การบริหาร
จัดการ” 
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ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 2  
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
1 39 เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึง่ครูจะตองจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูทีส่นองความแตกตางระหวางบุคคล 
.731 

2 36 นําผลการวิจัยทางการศึกษามาใชเพื่อการพัฒนา การแกปญหา
ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียน 

.706 

3 47 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพพรอมที่จะอยู
รวมกันในประชาคมอาเซียนและไดประโยชนสูงสดุในการรวม
ประชาคมอาเซียน 

.700 

4 35 เพิ่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ใหเรียนวิชาเกี่ยวกับอาเซียน และ
ประเทศเพื่อนบาน หรือจัดหลักสตูรบูรณาการอาเซียนในกลุมสาระ
การเรียนรูทุกกลุมสาระ 

.697 

5 42 การประสานความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการกับสถานศึกษา
และองคกรอื่น  

.691 

6 46 บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต 
และนันทนาการท่ีครอบคลมุทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
ศาสนา ประชาธิปไตย ความเปนไทย  และเร่ืองอาเซียนศึกษา 

.685 

7 45 เนนการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการของประเทศ
อาเซียน รวมทั้งภาษาของประเทศในอาเซียน เชน ลาว พมา 
เวียดนาม เพื่อใชในการสื่อสาร 

.660 

8 44 พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพื่อใหนักเรยีนไดใชใน
การเรียนรู และสืบหา/คนควาหาความรูไดดวยตนเอง  

.626 

9 2 โรงเรียนสามารถท่ีจะกําหนดหลักสูตร เนื้อหาการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อรองรับความตองการเขารบัการศึกษาจากชนชาติอื่นได มี
จุดขายเฉพาะตัว มีความเปนอิสระ และมคีวามเปนสากลเพื่อเปน
จุดขายของโรงเรียน 

.602 

10 97 สรางศาลาศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน ใชเปนแหลงเรยีนรูสําหรบั
นักเรียน  ผูปกครองและบุคคลทั่วไป   

.595 

11 33 จัดทําแผนพัฒนาวิชาการท่ีมุงความเปนเลิศ พรอมทั้งวางแผนนิเทศ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

.588 

12 32 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรอาเซียนเพื่อ
เปนกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรยีนใหมีความสามารถในการ
สื่อสารการคดิการแกปญหาการใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
ผูเรยีนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ 

.585 

13 34 ใหความรูความเขาใจในเปาหมายของหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรูอยางถองแท สามารถนําไปถายทอดแกผูเรียน และ
สามารถประยุกตใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ตลอดจนนวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

.584 
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ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 2  (ตอ) 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
14 28 

 
ครูและบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาการผานการประเมินมาตรฐานใน
ระดับชาต ิ

.584 

15 117 สรางเครือขายการดําเนินงานการศึกษารวมกับผูนาํชุมชน ผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

.580 

16 37 พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) ซึ่งเปนหองเรียน
อิเลคทรอนิกสที่สามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนไดอยาง
หลากหลาย เชนการสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

.580 

17 30 ใชการวิจัยสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเสรมิสรางสมรรถนะและพัฒนา
ผูเรยีนใหมีคณุภาพอยางตอเนื่อง 

.574 

18 29 ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลและการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน(online) และ
ออฟไลน (Offline) 

.574 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.120 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.815 
 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance ) 52.754 

 
 จากตารางที่ 15 องคประกอบท่ี 2 มีตัวแปรสําคัญบรรยาย จํานวน 18 ตัวแปร 
เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) คือ 39, 36, 47, 35, 42, 46, 
45, 44, 2, 97, 33, 32, 34, 28, 117, 37, 30, และ 29 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .574-.731 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 4.120 คารอยละของ
ความแปรปรวนตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 3.815  และคารอยละความแปรปรวนสะสม
ของตัวแปร (Cumulative percent of Variance ) เทากับ 52.754 ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 18 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 
52.754 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบท้ัง         
6 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 และเม่ือพิจารณาตัวแปรทั้งหมดใน
องคประกอบที่ 2 ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบน้ีวา “การบริหารวิชาการ” 
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ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 3 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
1 67 จัดสวสัดิการใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี เชน อาหาร

กลางวัน ทุนการศึกษา โบนัส เสื้อผา คาครองชีพ เพื่อธํารงรักษา
บุคลากรไวไดนาน 

.666 

2 66 บํารุงขวัญกําลังใจบุคลากรใหมคีวามสุขในการปฏิบัติงาน มองเห็น
คุณคาของบุคลากรโดยยึดคติที่วาคนถือวาปจจัยทางการบริหารที่
สําคัญทีสุ่ด 

.661 

3 68 พัฒนาความเปนอยูของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนใหมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีสําหรบัการดาํเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

.631 

4 38 ผูบริหารใหอํานาจในการบริหารจัดการในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบ (Autonomy and Accountability) และมุงผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน มีการกําหนดเปาหมายและภาพงานของ
ความสําเร็จรวมกันการมีสวนรวม มีความโปรงใส และตรวจสอบได 

.602 

5 43 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวม
วางแผนในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

.595 

6 63 สงเสริมการเรียนรูและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เปนการ
เรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง 

.588 

7 61 ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการจัดการเรียนรูทั้งใน
ประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียนใชประสบการณการวิจยั  
สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

.588 

8 57 สงเสริมใหบุคลากรมคีวามรู ความสามารถในหนาท่ีการงานท่ีตน
รับผิดชอบและสิ่งตางๆรอบตัวทั้งในระดับทองถ่ิน ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน เพื่อสามารถปรับใหเขากับสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงได 

.587 

9 60 สรางความรวมมือในการแลกเปลีย่นบุคลากรโดยมีเครือขายทั้งใน
และตางประเทศโดยจดัทําโครงการรวมกัน 

.587 

10 62 บุคลากรภายในโรงเรียนจาํเปนที่จะตองมีความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพื่อที่จะสามารถใชภาษาอังกฤษใน
การแสวงหาขอมูล ขาวสาร และตดิตอสื่อสารกับชาวตางชาตไิด
อยางแพรหลาย 

.586 

11 58 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะวิชาชีพ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในระดับทองถิ่น 
ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 

.574 

12 59 สนับสนุนใหครู บุคลากร เขารวมกิจกรรมระดับประเทศ และ
รวมมือกับโรงเรียนในประเทศอื่น ๆ อยางตอเนื่อง 

.574 

13 56 โรงเรียนสามารถดึงบุคลากรในชุมชนหรือหนวยงานตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
ยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

.573 
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ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 3  (ตอ) 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
ปจจัย 

14 64 ครูสามารถใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน 
ชุมชนและสูโลกกวาง จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะในการเรียนรู และเพ่ิมประสิทธิภาพสูความเปนเลิศในระดับ
สากล 

.571 

15 65 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโรงเรียน ใหมีความเปน
ผูนําทางวิชาการ มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยง (mentor) ในการพัฒนาครู
ใหม 

.567 

16 52 ผูบริหารจะกระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยใชหลักธรรมตามศาสนาท่ีบุคลากรนับถือ 

.566 

17 53 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง และมีคุณภาพทัดเทียม
นานาชาติ 

.562 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.516 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 2.329 
 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance ) 55.083 

 
 จากตารางที่  16 พบวา องคประกอบท่ี 3  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 17 ตัวแปร 
เรียงลําดับตาม คานําหนักปจจัย ไดแก ตัวแปรที่ 67, 66, 68, 38, 43, 63, 61, 57, 60, 62, 58, 59, 
56, 64, 65, 52, และ 53  มีคานํ้าหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง .562 ถึง .666 คาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 2.516 คารอยละของความแปรปรวนตัวแปร (Percent of 
Variance) เทากับ 2.329  และคารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percent 
of Variance ) เทากับ 55.083 ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 17 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกัน
บรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการ
บริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 55.083 และเมื่อ
เปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบแลว 
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบท่ี 3 ที่    
ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยจึงต้ังชื่อ
องคประกอบน้ีวา “การบริหารบุคลากร” 
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ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 4 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
1 89 มีการปฏิบัติตามนโยบายการเงินท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 
.700 

2 79 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามและ
รายงานผลการใชจายงบประมาณ  

.697 

3 74 การบริหารงบประมาณและทรัพยากรมีความเปนอิสระ คลองตัว  
ยึดหลักการบรหิารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและการบริหารแบบมุงเนน
ผลงานเพื่อประโยชนทางการศึกษา 

.691 

4 86 โรงเรียนเอกชนตองใจถึงกลาลงทุนในการจัดหาครูที่เปนเจาของภาษา .685 
5 80 จัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน 

การสอนใหเพียงพอ 
.638 

6 77 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการอานบัญชีขั้นพื้นฐาน เพื่อรูวา
การทุมเทคาใชจายพอกับการเตรียมการสูอาเซียนในระดับสากล 

.585 

7 81 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน 
ความรูความเชาใจเกี่ยวกับอาเซียน  โดยคํานึงถึงประโยชนที่
โรงเรียนจะไดรับ 

.582 

8 82 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงเรียน
เตรียมพรอมการกาวเขาสูอาเซียน 

.582 

9 83 ใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรในสัดสวนที่เหมาะสม เชนเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และแหลงเรียนรู 

.582 

10 76 จัดหาผลประโยชนจากทรพัยสินของโรงเรียนรวมทั้งจัดหารายไดจาก
การบริการมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
อันจะสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 

.581 

11 91 จัดทําเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงวัตถุประสงค เปาหมายเก่ียวกับ
งบประมาณของแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน 

.567 

12 72 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากรมากข้ึน .564 
 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.545 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 1.871 
 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance ) 60.821 

 
 จากตารางที่ 17  พบวา องคประกอบที่ 4  บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 12 ตัวแปร  
เรียงลําดับตาม คานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี 89, 79, 74, 86, 80, 77, 81, 82, 83, 76, 91, และ 
72 มีคาน้ํ าหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง .564 ถึง .700 คาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ 2.545  คารอยละของความแปรปรวนตัวแปร (Percent of Variance) 
เทากับ 1.871 และคารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percent of Varianc) 
เทากับ 60.821  ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 17 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยาย
องคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร
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โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 60.821 และเม่ือ
เปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบแลว 
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบท่ี  4 ที่   
ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบน้ีวา “การบริหารงบประมาณ” 
 

ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 5 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
1 23 สรางภาคีเครือขายเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อระดมสรรพกําลังในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาไปสูความสําเร็จในอนาคต 
.598 

2 95 สงเสริมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรยีนกับชุมชน
อยางตอเนื่องและเปนประโยชนแกสถานศึกษาอยางคุมคา 

.597 

3 94 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการดําเนินงานภายในสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

.597 

4 96 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใหนักเรียน  ผูปกครอง  
ชุมชน  ใชอยางมีคุณภาพความเร็วสูงในการคนควาเพื่อการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

.597 

5 88 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากร 
มากขึ้น 

.597 

6 92 มีอิสระอยางเพียงพอในการตัดสินใจ  และไมมีขอผูกมดัใดมา
เกี่ยวของกับ การบริหารการเงินโรงเรียน 

.594 

7 93 กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  โครงการและกิจกรรมในการจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหมีความชัดเจนเปนกลยุทธสูการเรียนรู
ประชาคมอาเซียน 

.593 

8 84 จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมทั้งหารายไดจาก
การบริการมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
อันจะสงผลใหเกิดคณุภาพท่ีดีตอผูเรียน 

.591 

9 98 ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการ เก็บรวบรวม
ขอมูลทุกดานของอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอม 
ใชงาน 

.588 

10 89 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรครูดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน 

.586 

11 43 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวมวางแผน
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพ 

.585 

12 44 พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพื่อใหนักเรยีนไดใชใน
การเรียนรู และสืบหา/คนควาหาความรูไดดวยตนเอง 

.556 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.363 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 1.738 
 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance ) 62.559 
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 จากตารางที่  18 พบวา องคประกอบที่ 5 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 12 ตัวแปร 
เรียงลําดับตาม คานําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรที่ 23, 95, 94, 96, 88, 92, 93, 84, 98, 89, 43,  และ 
44มีคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง .564 ถึง .700คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen 
Values) เทากับ 2.363  คารอยละของความแปรปรวนตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 
1.738  และคารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percent of Variance) 
เทากับ 62.559  ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบร รยาย
องคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 62.559  และเมื่อ
เปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) กับองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบแลว 
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 5  ที่    
ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบน้ีวา “การบริหารงานทั่วไป” 
 

ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 6 
 

ที ่ ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนักปจจัย 
1 46 บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต และ

นันทนาการท่ีครอบคลมุทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา 
ประชาธิปไตย ความเปนไทย  และเรื่องอาเซียนศึกษา 

.627 

2 14 โรงเรียนติดตามตรวจสอบความกาวหนา และผลการเรียนของ
นักเรียนอยางสม่ําเสมอดวยความเอาใจใส 

.612 

3 40 นักเรียนฝกทักษะและนสิัยในการทํางาน การทําโครงงานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การทํางานเชิงวิเคราะห และการ
เรียนรูบนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 

.603 

4 41 โรงเรียนจะเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Centre of 
Excellent) เนนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตั้งแตช้ันอนุบาล 
ประถม มัธยมในแตละดานที่โดดเดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู 

.577 

5 48 สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายอาเซียน การจัดศูนยอาเซียน
ศึกษา เปดวิชาเลือกภาษาอาเซียน 

.561 

6 50 การแนะแนวใหความรูแกนักเรยีนเกี่ยวกับโอกาสดานการศึกษาและ
การประกอบอาชีพเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  

.556 

7 49 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในทุกระดับชั้นจากการทดสอบ 
ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

.555 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 2.835 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 1.749 
 คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance ) 63.908 
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 จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบท่ี 6 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 7 ตัวแปร  
เรียงลําดับตามคาน้ําหนักปจจัย ไดแกตัวแปรท่ี46, 14, 40, 41, 48, 50, และ 49  มีคาน้ําหนักปจจัย
ของตัวแปรระหวาง .555 ถึง .627คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 2.835    
คารอยละของความแปรปรวนตัวแปร (Percent of Variance) เทากับ 1.749  และคารอยละความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percent of Variance ) เทากับ 63.908  ลักษณะเชนนี้
แสดงวา ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ไดรอยละ 63.908  และเมื่อเปรียบเทียบค าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 6 
และเมื่อพิจารณาตัวแปรท้ังหมดในองคประกอบท่ี 6  ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยจึงต้ังชื่อองคประกอบนี้วา “คุณภาพของ
ผูเรียน” 
 จากผลการวิเคราะหตามตารางที่องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 6 องคประกอบ  ดังแผนภาพที่ 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 จากภาพที่ 12  แสดงผลการวิเคราะหองคกอบการบริหารงานโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  มีองคประกอบท้ังหมด 6 องคประกอบ คือ  1) การ
บริหารจัดการ  2) การบริหารวิชาการ  3) การบริหารบุคลากร  4) การบริหารงบประมาณ  5) การ
บริหารทั่วไป  และ 6) คุณภาพผูเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การบริหารโรงเรียน
เอกชนที่เหมาะสม
สําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการ 
factor 1 

คุณภาพของ
ผูเรียน 

factor 6

การบริหาร
วิชาการ 
factor 2 

การบริหาร
บุคลากร 
Factor 3 

การบริหาร
งบประมาณ 

factor 4 

การบริหาร
ทั่วไป 

factor 5 
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   องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ ประกอบดวย 21 ตัวแปร ดังนี้ 
   1. คํานึงถึงหลักการ Inclusive Education ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนที่มี
ความแตกตางและความหลากหลายทางพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ภาษา ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม 
ความเชื่อ  ศาสนา ฯ 
   2.  เนนการพัฒนาสาระการเรียนรู ทักษะและสมรรถนะสําคัญของการเรียนรู
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาท่ีจะตองมีการแขงขันดานคุณภาพมากข้ึน 
   3.  เปดสอนไดมากกวา 3 ภาษา เพ่ือการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
2558 
   4.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ เนนใหทุกคนเขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 
   5.  โรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู มีบรรยากาศนาอยูนาเรียน และเปน
แหลงประเทืองปญญาที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   6.  ใชศิลปะ  วัฒนธรรม  และสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
   7.  โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกฝาย ที่เปนพลังในการขับเคล่ือน พรอมกับมีความมุงม่ันในการทํางานเชิงรุก 
   8.  โรงเรียนมีความพรอม มีความเขมแข็งทั้งในเรื่องของภาษา และ ICT                
   9.  นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
                       10. สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของผูเกี่ยวของท้ังผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน 
                        11. ผูนํามีความรูความเขาใจ และมีทักษะในดานการบริหารการศึกษาในภาวะ
แหงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไดรับจากการเขาสูประชาคมอาเซียน    
                       12.  ปลูกฝงสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดโรงเรียนสูสากล 
                       13.  มีเครือขายโรงเรียน หรือโรงเรียนในกลุมที่เขมแข็ง เปนที่ยอมรับ และรูจัก
ในประเทศกลุมอาเซียน 
                       14.  มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูอาเซียนในสถานศึกษา 
                       15. โรง เ รียนดํ า เนิ นการจัดการศึกษาซึ่ ง เป น ไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
                       16.  โรงเรียนมีการกํากับติดตามระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกจากองคกรอิสระท่ีเชื่อถือได 
                       17.  มุงเนนทักษะการคิดชั้นสูง เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
                       18. มีทรัพยากร บุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ สามารถรองรับนักเรียนไทยและ
นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศในกลุมอาเซียน 
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                    19. มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียนสู
สาธารณะชนเปนระบบในรูปแบบที่หลากหลายและแพรหลาย 
                    20. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียน เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
โลกไดอยางสันติอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืนเปนการเตรียมความพรอมในการเปด
โรงเรียน  สูสากล 
                    21.  เปดกวางในเรื่องการศึกษาเพ่ือใหนักเรียนสามารถรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ 
แตยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติไว ไดแก เอกลักษณไทย เชน การแตงกาย การใช
ภาษา วัฒนธรรมไทย  ไดแก ประเพณีตาง ๆ ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย 
   องคประกอบท่ี 2 การบริหารวิชาการ  ประกอบดวย 18 ตัวแปร ดังนี้ 
   1.  เนนการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งครูจะตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
สนองความแตกตางระหวางบุคคล 

   2. นําผลการวิจัยทางการศึกษามาใชเพ่ือการพัฒนา การแกปญหาปรับปรุง
คุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน 

   3. พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพพรอมที่จะอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียนและไดประโยชนสูงสุดในการรวมประชาคมอาเซียน 

   4. เพ่ิมหลักสูตรอาเซียนศึกษา ใหเรียนวิชาเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศเพ่ือน
บาน หรือจัดหลักสูตรบูรณาการอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

   5. การประสานความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอื่น  
   6. บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต และ
นันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเปนไทย  และ
เรื่องอาเซียนศึกษา 
   7.  เนนการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการของประเทศอาเซียน รวมทั้ง
ภาษาของประเทศในอาเซียน เชน ลาว พมา เวียดนาม เพื่อใชในการสื่อสาร 
   8.  พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพ่ือใหนักเรียนไดใชในการเรียนรู 
และสืบหา/คนควาหาความรูไดดวยตนเอง  
   9.  โรงเรียนสามารถท่ีจะกําหนดหลักสูตร เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับความตองการเขารับการศึกษาจากชนชาติอ่ืนได มีจุดขายเฉพาะตัว มีความเปนอิสระ และมี
ความเปนสากลเพ่ือเปนจุดขายของโรงเรียน 
                   10.  สรางศาลาศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน ใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน  
ผูปกครองและบุคคลท่ัวไป   
                   11. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการที่มุงความเปนเลิศ พรอมท้ังวางแผนนิเทศติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
                   12. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรอาเซียนเพ่ือเปนกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารการคิดการแกปญหาการใชเทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิตผูเรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ 
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                   13. ใหความรูความเขาใจในเปาหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรูอยางถองแท สามารถนําไปถายทอดแกผูเรียน และสามารถประยุกตใชสื่ออุปกรณตาง ๆ 
ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
                   14.  ครูและบุคลากรทุกระดบัมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานวิชาการผานการประเมินมาตรฐานในระดับชาติ     
                   15. สรางเครือขายการดําเนินงานการศึกษารวมกับผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                   16.  พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) ซึ่งเปนหองเรียน
อิเลคทรอนิกสที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย เชนการสอนคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร 
                   17.  ใชการวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
                   18. ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลและการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) 
   องคประกอบท่ี 3 การบริหารบุคลากร  ประกอบดวย 17 ตัวแปร ดังนี้ 
   1. จัดสวัสดิการใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี เชน อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา โบนัส เสื้อผา คาครองชีพ เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรไวไดนาน 
   2.  บํารุงขวัญกําลังใจบุคลากรใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน มองเห็นคุณคา
ของบุคลากรโดยยึดคติที่วาคนถือวาปจจัยทางการบริหารที่สําคัญที่สุด 
   3.  พัฒนาความเปนอยูของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
   4.  ผูบริหารใหอํานาจในการบริหารจัดการในการตัดสินใจและรับผิดชอบ 
(Autonomy and Accountability) และมุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มีการกําหนดเปาหมาย
และภาพงานของความสําเร็จรวมกันการมีสวนรวม มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
   5.  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวมวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
   6.  สงเสริมการเรียนรูและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เปนการเรียนรู
วัฒนธรรมที่แตกตาง 
   7.  ครูสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ ในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศ 
และในกลุมประชาคมอาเซียนใชประสบการณการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
   8.  สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบ
และสิ่งตาง ๆ รอบตัวทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน เพ่ือสามารถปรับใหเขากับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงได 
   9.  สรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรโดยมีเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศโดยจัดทําโครงการรวมกัน 
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                   10. บุคลากรภายในโรงเรียนจําเปนที่จะตองมีความรูทางดานภาษา อังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร เพ่ือที่จะสามารถใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาขอมูล ขาวสาร และติดตอสื่อสารกับ
ชาวตางชาติไดอยางแพรหลาย 
                   11.  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะวิชาชีพ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และประชาคม
อาเซียน 
                   12.  สนับสนุนใหครู บุคลากร เขารวมกิจกรรมระดับประเทศ และรวมมือกับ
โรงเรียนในประเทศอ่ืน ๆ อยางตอเน่ือง 
                   13.  โรงเรียนสามารถดึงบุคลากรในชุมชนหรือหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
                   14.  ครูสามารถใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน 
ชุมชนและสูโลกกวาง จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการเรียนรู และ
เพ่ิมประสิทธิภาพสูความเปนเลิศในระดับสากล 
                   15.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโรงเรียน ใหมีความเปนผูนํา
ทางวิชาการมีการจัดระบบพ่ีเลี้ยง (mentor) ในการพัฒนาครูใหม 
                   16.  ผูบริหารจะกระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยใชหลักธรรมตามศาสนาบุคลากรนับถือ 
                   17. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง และมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ 
   องคประกอบท่ี 4 การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย 12 ตัวแปร ดังนี้ 

   1.  มกีารปฏิบัติตามนโยบายการเงินที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
   2.  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามและรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณ  
   3.  การบริหารงบประมาณและทรัพยากรมีความเปนอิสระ คลองตัว ยึด
หลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและการบริหารแบบมุงเนนผลงานเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 

   4.  โรงเรียนเอกชนตองใจถึง กลาลงทุนในการจัดหาครูที่เปนเจาของภาษา 
   5. จัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนให
เพียงพอ 
   6. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการอานบัญชีขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรูวาการ
ทุมเทคาใชจายพอกับการเตรียมการสูอาเซียนในระดับสากล 
   7. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน ความรูความ
เชาใจเกี่ยวกับอาเซียน  โดยคํานึงถึงประโยชนที่โรงเรียนจะไดรับ 
   8. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงเรียน
เตรียมพรอมการกาวเขาสูอาเซียน 
   9. ใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรในสัดสวนที่เหมาะสม เชนเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และแหลงเรียนรู 
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                   10. จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมท้ังจัดหารายไดจากการ
บริการมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษาอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 
                   11. จัดทําเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค เปาหมายเกี่ยวกับ
งบประมาณของแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน 
                   12. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากรมากข้ึน 
   องคประกอบท่ี 5 การบริหารท่ัวไป  ประกอบดวย 12 ตัวแปร ดังนี้ 
   1. สรางภาคีเครือขายเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือระดมสรรพกําลังในการ
ขับเคล่ือนการศึกษาไปสูความสําเร็จในอนาคต 
   2.  สงเสริมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยาง
ตอเนื่องและเปนประโยชนแกสถานศึกษาอยางคุมคา 
   3.  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการดําเนินงานภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   4.  ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน   
ใชอยางมีคุณภาพความเร็วสูงในการคนควาเพ่ือการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
   5.  การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากรมากข้ึน 
   6.  มีอิสระอยางเพียงพอในการตัดสินใจ  และไมมีขอผูกมัดใดมาเก่ียวของกับ
การบริหารการเงินโรงเรียน 
   7.  กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  โครงการและกิจกรรมในการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนใหมีความชัดเจนเปนกลยุทธสูการเรียนรูประชาคมอาเซียน 
   8.  จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมทั้งหารายไดจากการ
บริการมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา อันจะสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 
   9.  ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการ เก็บรวบรวมขอมูลทุก
ดานของอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 
                   10.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรครูดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อาเซียน 
                   11.  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวมวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
                   12. พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพื่อใหนักเรียนไดใชในการเรียนรู 
และสืบหา/คนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
   องคประกอบท่ี 6 คุณภาพของผูเรียน  ประกอบดวย 7 ตัวแปร ดังนี้ 
   1.  บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต และ
นันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเปนไทย  และ
เรื่องอาเซียนศึกษา 
   2.  โรงเรียนติดตามตรวจสอบความกาวหนา และผลการเรียนของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอดวยความเอาใจใส 
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   3.  นักเรียนฝกทักษะและนิสัยในการทํางาน การทําโครงงานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การทํางานเชิงวิเคราะห และการเรียนรูบนการทํากิจกรรม (Activity-Based 
Learning) 
   4.  โรงเรียนจะเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Centre of Excellent) 
เนนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการต้ังแตชั้นอนุบาล ประถม มัธยมในแตละดานที่โดดเดนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
   5.  สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายอาเซียน การจัดศูนยอาเซียนศึกษา 
เปดวิชาเลือกภาษาอาเซียน 
   6.  การแนะแนวใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับโอกาสดานการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  
   7.  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในทุกระดับชั้นจากการทดสอบตามมาตร ฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 
  3.4 การวิเคราะหเพ่ือทราบความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 4. ผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) การบริหารโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนพบวา ประกอบดวย 7 องคประกอบ 87 ตัวแปร ดังนี้ 
    factor 1 การบริหารจัดการ 
    factor 2 การบริหารท่ัวไป   
    factor 3 การบริหารบุคลากร 
    factor 4 การบริหารงบประมาณ 
    factor 5 การบริหารท่ัวไป 
    factor 6 คุณภาพของผูเรียน   
 5. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน  
 การวิเคราะหขอมูลในรอบนี้เปนการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามเพื่อหารคามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode)  และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquartile Range) เปนรายขอความคิดเห็น เพ่ือพิจารณาเลือกองคประกอบที่มีความสอดคลอง
กันของความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ มีคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.5 และคาความแตกตาง
ระหวางฐานนิยม กับมัธยฐานที่มีคาไมเกิน 1.0 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลรายดาน สรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 20 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
                การเขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารจัดการ 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

1 คํานึงถึงหลักการ 
Inclusive Education 
ที่ใหความสําคญักับ
ผูเรยีนที่มีความ
แตกตางและความ
หลากหลายทาง
พื้นฐานของวัฒนธรรม 
ภาษา ครอบครัว 
เศรษฐกิจ สังคม  
ความเชื่อ ศาสนา ฯ 

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.96 สอดคลอง 

2. เนนการพัฒนาสาระ
การเรียนรู ทักษะและ
สมรรถนะสําคัญของ
การเรียนรูเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท่ีจะตองมี
การแขงขันดาน
คุณภาพมากขึ้น 

4.25 4.50 0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

3 เปดสอนไดมากกวา  
3 ภาษา เพื่อการ
เตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
ในป 2558 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

4. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการแบบกระจาย
อํานาจ เนนใหทุกคน
เขามามสีวนรวมใน
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียน 

3.58 3.50 0.58 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
                การเขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

5. โรงเรียนเปนชุมชน
แหงการเรียนรู  
มีบรรยากาศนาอยู 
นาเรียน และเปน
แหลงประเทืองปญญา
ที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน 

3.52 3.00 0.52 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

6. ใชศิลปะ  วัฒนธรรม  
และสื่อเทคโนโลยีเปน
สื่อในการพัฒนา
วัฒนธรรมของ
ประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

4.25 4.25 0.00 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

7. โรงเรียนกาํหนด
วิสัยทัศนและ
เปาหมายการพัฒนา
รวมกันของบุคลากร 
ที่เกี่ยวของทุกฝาย  
ที่เปนพลังในการ
ขับเคลื่อน พรอมกับ 
มีความมุงมั่นในการ
ทํางานเชิงรุก 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.02 สอดคลอง 

8. โรงเรียนมีความพรอม 
มีความเขมแข็งท้ังใน
เรื่องของภาษา และ 
ICT                

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.96 สอดคลอง 

9. นําเรื่องอาเซียนเขา
เปนสวนหน่ึงในการ
กําหนดเปาหมาย 
นโยบาย และ
วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

3.94 4.00 0.06 4.41 3.44 0.97 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
                การเขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 
3 
 

(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3
-Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

10. สรางความเขาใจ
รวมกันในเปาหมาย 
นโยบาย และ
วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของ
ผูเกี่ยวของท้ังผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง และ
นักเรียน 

3.67 4.00 0.33 4.25 3.00 1.25 สอดคลอง 

11. ผูนําท่ีมีความรูความ
เขาใจ และมีทักษะใน
ดานการบริหาร
การศึกษาในภาวะแหง
ความเปลีย่นแปลงท่ี
อาจจะไดรับจากการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

12. ผูบริหารมภีาวะผูนาํ
ทางวิชาการ 
(Academic 
Leadership)  
มีผลงานปรากฏเปน 
ที่ยอมรับ มีความ 
สามารถในการบริหาร
จัดการ   

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

13. มีโรงเรียนดําเนินการ
จัดการศึกษาซ่ึงเปนไป
ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และ 
ที่แกไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

3.50 3.50 0.00 4.20 2.80 1.40 สอดคลอง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
                การเขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 
3 
 

(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

14. มีการจัดตั้งศูนย
สงเสริมการเรียนรู
อาเซียนในสถานศึกษา 

4.25 4.25 0.00 4.88 3.36 1.25 สอดคลอง 

15. เนนกระบวนการ
บริหารแบบมีสวนรวม
ในรูปแบบองค 
คณะบุคคล โดยคณะ 
กรรมการบริหาร
โรงเรียนตาม พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. 2550 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

16. ผูบริหารใหอํานาจใน
การบริหารจัดการใน
การตัดสินใจและ
รับผิดชอบ 
(Autonomy and 
Accountability) 
และมุงผลสัมฤทธ์ิของ
การปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดเปาหมายและ
ภาพงานของความฃ
สําเรจ็รวมกันการมี
สวนรวม มีความ
โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.96 สอดคลอง 

17. มุงเนนทักษะการคิด
ช้ันสูง เรงรัดพัฒนา
ความพรอมในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู และการ
บริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล 

3.50 3.54 0.40 4.00 2.60 1.40 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
                การเขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 
3 
 

(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3
-Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

18. โรงเรียนจะเปนศูนย
ความเปนเลิศทาง
วิชาการ  (Centre of 
Excellent) เนนการ
จัดการศึกษาแบบ
บูรณาการตั้งแต 
ช้ันอนุบาล ประถม 
มัธยมในแตละดานท่ี
โดดเดนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู 

4.25 4.50 0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

19 ปรับปรุงโครงสราง
การบริหารการ
ดําเนินงานภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

20 เสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับใหมี
ทักษะวิชาชีพ 
สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู
และพัฒนาการจัด
การศึกษา ทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศ 
และประชาคม
อาเซียน 

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
                การเขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 
3 
 

(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3
-Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

21. เปดกวางในเรื่องการ 
ศึกษาเพ่ือใหนักเรียน 
สามารถรับเอา
วัฒนธรรมใหม ๆ แต
ยังคงรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ประเทศชาติไว ไดแก 
เอกลักษณไทย เชน 
การแตงกาย การใช
ภาษา วัฒนธรรมไทย  
ไดแก ประเพณตีาง ๆ 
ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย     

3.42 3.00 0.42 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

 
 จากตารางที่ 20 แสดงผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับ 
“มาก” (Md. ≥ 3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับ (QR ≤1.5) ทุกขอตัวแปร และความแตกตาง
ระหวาง (Mo.-Md. ≤ 1) ทุกขอตัวแปร ความคิดเห็นที่มีคาระดับมากที่สุดอันดับหนึ่ง มีจํานวนเทากัน
อยู 3 ตัวแปร คือ คํานึงถึงหลักการ inclusive education ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนที่มีความ
แตกตางและความหลากหลายทางพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ภาษา ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ 
ศาสนา ฯ ผูบริหารใหอํานาจในการบริหารจัดการในการตัดสินใจและรับผิดชอบ (Autonomy and 
Accountability) และมุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มีการกําหนดเปาหมายและภาพงานของ
ความสําเร็จรวมกันการมีสวนรวม มีความโปรงใส และตรวจสอบได และโรงเรียนมีความพรอม        
มีความเขมแข็งทั้งในเร่ืองของภาษา และ ICT   (Md. = 4.33, QR=0.96, Mo.-Md.= 0.33) รองลงมา
ตามลําดับ มีคาระดับความคิดเห็นเทากันจํานวน 4 ตัวแปร คือ เนนการพัฒนาสาระการเรียนรู ทักษะ
และสมรรถนะสําคัญของการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาที่จะตองมีการแขงขันดาน
คุณภาพมากขึ้นใชศิลปะ  วัฒนธรรม  และสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศ
ตางๆในภูมิภาคอาเซียนมีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูอาเซียนในสถานศึกษา  และโรงเรียนจะ
เปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Centre of Excellent) เนนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตั้งแตชั้นอนุบาล ประถม มัธยมในแตละดานที่โดดเดนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(Md.=4.25, Q.R.=1.25, Mo.-Md.= 0.25) สวนระดับความคิดเห็นที่มีคาระดับนอยท่ีสุด คือ เปด
กวางในเร่ืองการศึกษาเพ่ือใหนักเรียนสามารถรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ แตยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดี
งามของประเทศชาติไว ไดแก เอกลักษณไทย เชน การแตงกาย การใชภาษา วัฒนธรรมไทย  ไดแก 
ประเพณีตางๆ ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย (Md.=3.42, Q.R.=1.36, Mo.-Md.=0.42) 
 

ตารางที่ 21 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา 
               สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารวิชาการ 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

1. เนนการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งครู
จะตองจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่สนอง
ความแตกตางระหวาง
บุคคล 

4.86 5.00 -0.14 5.18 4.55 0.63 สอดคลอง 

2. นําผลการวิจัยทางการ
ศึกษามาใชเพื่อการ
พัฒนา การแกปญหา
ปรับปรุงคุณภาพ 
การสอนของครูและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของนักเรียน 

4.72 5.00 
 

-0.28 
 

5.11 
 

4.13 
 

0.96 
 

สอดคลอง 

3. พัฒนากระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะอยู
รวมกันในประชาคม
อาเซียนและได
ประโยชนสูงสุดในการ
รวมประชาคมอาเซียน 

4.72 5.00 -0.28 5.11 4.00 1.11 สอดคลอง 

4. เพิ่มหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา ใหเรียนวิชา
เกี่ยวกับอาเซียน และ
ประเทศเพื่อนบาน 
หรือจัดหลักสตูร 
บูรณาการอาเซยีนใน
กลุมสาระการเรียนรู
ทุกกลุมสาระ 

4.33 4.50 -0.17 4.92 3.75 1.17 สอดคลอง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา 
               สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารวิชาการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

5 การประสานความ
รวมมือในการพัฒนา
ดานวิชาการกับ
สถานศึกษาและ
องคกรอื่น  

4.30 5.00 -0.70 4.92 3.60 1.32 สอดคลอง 

6. บูรณาการการเรียนรู
ใหหลากหลายท้ังดาน
วิชาการ  ทักษะชีวิต 
และนันทนาการท่ี
ครอบคลมุทั้งศิลปะ 
ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
ศาสนา ประชาธิปไตย 
ความเปนไทย  และ
เรื่องอาเซียนศึกษา 

4.29 4.00 0.29 4.88 3.75 1.13 สอดคลอง 

7. เนนการเรียน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
ภาษาราชการของ
ประเทศอาเซียน 
รวมทั้งภาษาของ
ประเทศในอาเซียน 
เชน ลาว พมา 
เวียดนาม เพื่อใชใน
การสื่อสาร 

4.25 4.50 -0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

8. พัฒนาระบบ ICT  
ของโรงเรียนให
ทันสมัย เพื่อให
นักเรียนไดใชในการ
เรียนรู และสืบหา/ 
คนควาหาความรูได
ดวยตนเอง  

4.17 4.00 0.17 4.80 3.58 1.22 สอดคลอง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา 
               สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารวิชาการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 
3 
 

(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

9. โรงเรียนสามารถท่ีจะ
กําหนดหลักสูตร 
เนื้อหาการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อ
รองรับความตองการ
เขารับการศึกษาจาก
ชนชาติอื่นได มีจุด
ขายเฉพาะตัว มคีวาม
เปนอิสระ และมีความ
เปนสากลเพื่อเปนจดุ
ขายของโรงเรียน 

4.14 4.00 0.14 4.75 3.61 1.14 สอดคลอง 

10. สรางศาลาศูนย
อาเซียนศึกษาใน
โรงเรียน ใชเปนแหลง
เรียนรูสําหรับนักเรยีน  
ผูปกครองและบุคคล
ทั่วไป   

4.13 4.00 0.13 4.63 3.69 1.00 สอดคลอง 

11. จัดทําแผนพัฒนา
วิชาการที่มุงความเปน
เลิศ พรอมทั้งวางแผน
นิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

4.25 4.50 0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

12. พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสตูร
อาเซียนเพื่อเปนกรอบ
ทิศทางในการพัฒนา
ผูเรยีนใหมีความ 
สามารถในการสื่อสาร
การคิดการแกปญหา
การใชเทคโนโลย ี

4.17 4.00 0.17 4.80 3.58 1.22 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา 
               สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารวิชาการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

 และมีทักษะชีวิต
ผูเรยีนมีศักยภาพ
เทียบเคียงกับนานา
อารยประเทศ 

       

13. ใหความรูความเขาใจ
ในเปาหมายของ
หลักสตูรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรูอยางถองแท 
สามารถนําไป
ถายทอดแกผูเรียน 
และสามารถประยุกต 
ใชสื่ออุปกรณตาง ๆ 
ตลอดจนนวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เอื้อตอการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.17 4.00 0.17 4.80 3.58 1.22 สอดคลอง 

14. ครูและบุคลากร 
ทุกระดับมีความรู
ความสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานวิชาการผาน
การประเมินมาตรฐาน
ในระดับชาต ิ

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

15. การประสานความ
รวมมือในการพัฒนา
ดานวิชาการกับ
สถานศึกษาและ
องคกรอื่น ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานวิชาการผาน
การประเมินมาตรฐาน
ในระดับชาต ิ

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา 
               สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารวิชาการ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

16. ครูสามารถ 
แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ ในการ
จัดการเ รียนรูทั้ ง ใน
ประเทศ และในกลุม
ประชาคมอาเซียนใช
ประสบการณการวิจัย 
สื่ อ  นวั ต กรรม เ พ่ื อ
พัฒนาผู เ รี ยนอย า ง
ตอเนื่อง 

3.52 3.00 0.52 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

17. ใชการวิจัยสื่อ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เสริมสรางสมรรถนะ
และพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

18 ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอนการวดั
และประเมินผลและ
การเผยแพรผลงาน 
ทั้งระบบออนไลน
(online) และ
ออฟไลน (offline)  

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

 
 จากตารางที่  21  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเชี่ยวชาญ  ดานการบริหารวิชาการอยูในระดับ “มาก” 
(Md.≥3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูในระดับ (Q.R≤1.5)  ทุกขอตัวแปร และ
ความแตกตางระหวาง (Mo.-Md.≥1)  ทุกขอตัวแปร ความคิดเห็นที่มีคาระดับมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ 
เนนการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งครูจะตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล(Md.=4.86, Q.R.=-0.14, Mo.-Md.=0.63)  รองลงมาตามลําดับ นําผลการวิจัย
ทางการศึกษามาใชเพ่ือการพัฒนา การแกปญหาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพพรอมท่ีจะอยูรวมกันใน
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ประชาคมอาเซียนและไดประโยชนสูงสุดในการรวมประชาคมอาเซียน  (Md.=4.72, Q.R.=-0.28, 
Mo.-Md.=0.98)  สวนระดับความคิดเห็นที่มีคาระดับนอยที่สุด คือ ครูสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียนใชประสบการณการ
วิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง (Md.=3.52, Q.R.=1.36, Mo.-Md.=0.52) 
 

ตารางที่ 22  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา   
                สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารบุคลากร 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

1. จัดสวสัดิการให
เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรี เชน อาหาร
กลางวัน ทุนการศึกษา 
โบนัส เสื้อผา  
คาครองชีพ เพื่อธํารง
รักษาบุคลากร 
ไวไดนาน 

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.96 
 

สอดคลอง 

2. บํารุงขวัญกําลังใจ
บุคลากรใหมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 
มองเห็นคุณคาของ
บุคลากรโดยยึดคติ
ที่วาคนถือวาปจจัย
ทางการบริหารท่ี
สําคัญทีสุ่ด 

4.25 4.50 -0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

3. ครูและบุคลากรทุก
ระดับมีความรู
ความสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานวิชาการผาน
การประเมินมาตรฐาน
ในระดับชาต ิ

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 
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ตารางที่ 22  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา   
                สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารบุคลากร  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

4. ผูบริหารใหอํานาจใน
การบริหารจัดการใน
การตัดสินใจ และ
รับผิดชอบ 
(Autonomy and 
Accountability) 
และมุงผลสัมฤทธ์ิของ
การปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดเปาหมายและ
ภาพงานของ
ความสําเร็จรวมกัน 
การมีสวนรวม มีความ
โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

3.58 3.50 -0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

5. แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาบุคลากรและ
ครูตางชาติมารวม
วางแผนในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.42 3.00 -0.25 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

6. ครูสามารถใชสื่อ 
การเรียนรูที่ทันสมัย  
ใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในโรงเรียน ชุมชน
และสูโลกกวาง  
จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียน
ปฏิบัติจริง เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะ 
ในการเรียนรู และเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูความ
เปนเลิศในระดับสากล 

4.25 4.25 0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา   
                สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารบุคลากร  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

7. ครูและบุคลากร 
ทุกระดับมีความรู
ความสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานวิชาการผาน
การประเมินมาตรฐาน
ในระดับชาต ิ

4.19 4.00 -0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

8. สงเสริมใหบุคลากรมี
ความรู ความสามารถ
ในหนาท่ีการงานท่ีตน
รับผิดชอบและสิ่ง
ตางๆรอบตัวทั้งใน
ระดับทองถ่ิน ประเทศ 
และประชาคม
อาเซียน เพื่อสามารถ
ปรับใหเขากับ
สภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงได 

3.94 4.00 -0.06 4.41 3.44 0.97 สอดคลอง 

9. สรางความรวมมือใน
การแลกเปลี่ยน
บุคลากรโดยมี
เครือขายทั้งในและ
ตางประเทศโดยจัดทํา
โครงการรวมกัน 

4.25 4.50 0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

10. บุคลากรภายใน
โรงเรียนจําเปนที่
จะตองมีความรู
ทางดานภาษา อังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
เพื่อท่ีจะสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
แสวงหาขอมูล 
ขาวสาร และ 

3.67 4.00 -0.33 4.25 3.00 1.25 สอดคลอง 

   ส
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ตารางที่ 22  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา   
                สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารบุคลากร  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

 ติดตอสื่อสารกับ
ชาวตางชาติไดอยาง
แพรหลาย 

       

11. เสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับใหมี
ทักษะวิชาชีพ 
สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู
และพัฒนาการจัด
การศึกษา ทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศ 
และประชาคม
อาเซียน 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

12. สนับสนุนใหครู 
บุคลากร เขารวม
กิจกรรมระดับ 
ประเทศ และรวมมือ
กับโรงเรยีนใน
ประเทศอื่น ๆ อยาง
ตอเนื่อง 

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

13. โรงเรียนสามารถดึง
บุคลากรในชุมชนหรือ
หนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ในประเทศและ
ตางประเทศใหมามี
สวนรวมในการจัด
การศึกษาและยกยอง
เชิดชูผูที่สงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

3.50 3.50 0.00 4.20 2.80 1.40 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 22  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา   
                สูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารบุคลากร  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

14. ครูสามารถใชสื่อการ
เรียนรูที่ทันสมัย ใช
แหลงเรียนรูทั้งภายใน
โรงเรียน ชุมชนและสู
โลกกวาง จัดกิจกรรมที่
ใหผูเรียนปฏิบัติจริง 
เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะในการเรียนรู 
และเพ่ิมประสิทธิภาพสู
ความเปนเลิศในระดับ
สากล 

4.25 4.25 0.25 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

15. ครูและบุคลากรทุก
ระดับมีความรู
ความสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานวิชาการผาน
การประเมินมาตรฐาน
ในระดับชาต ิ

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.00 สอดคลอง 

16 ผูบริหารจะกระตุน
สงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยใชหลักธรรมตาม
ศาสนาท่ีบุคลากร 
นับถือ 

3.50 3.54 -0.40 4.00 2.60 1.40 สอดคลอง 

17. ปฏิรูปครู ยกฐานะครู
ใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 
และมีคณุภาพ
ทัดเทียมนานาชาติ 

3.92 4.00 -0.08 4.56 3.19 1.37 สอดคลอง 

 
 จากตารางที่  22 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารบุคลากร อยูในระดับ “มาก” 
(Md.≤3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูในระดับ (Q.R≤1.5)  ทุกขอตัวแปร และ

   ส
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ความแตกตางระหวาง (Mo.-Md.≥1)  ทุกขอตัวแปร ความคิดเห็นที่มีคาระดับมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ 
เพ่ิมหลักสูตรอาเซียนศึกษา ใหเรียนวิชาเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศเพื่อนบาน หรือจัดหลักสูตร
บูรณาการอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ (Md.=4.33, Q.R.=-0.96, Mo.-Md.=0.33)  
รองลงมาตามลําดับมีคาระดับความคิดเห็นเทากันจํานวนสี่ตัวแปร คือ บํารุงขวัญกําลังใจบุคลากรใหมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน มองเห็นคุณคาของบุคลากรโดยยึดคติที่วาคนถือวาปจจัยทางการบริหารท่ี
สําคัญที่สุดครูสามารถใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน ชุมชนและสูโลกกวาง 
จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการเรียนรู และเพ่ิมประสิทธิภาพสูความเปน
เลิศในระดับสากลสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรโดยมีเครือขายทั้งในและตางประเทศ
โดยจัดทําโครงการรวมกัน  และครูสามารถใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน 
ชุมชนและสูโลกกวาง จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการเรียนรู และเพ่ิม
ประสิทธิภาพสูความเปนเลิศในระดับสากล (Md.=4.25, Q.R.=-1.25, Mo.-Md.=-0.25)  สวนตัวแปรที่
มีคานอยท่ีสุดคือ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวมวางแผนในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (Md.=3.42, Q.R.=-1.36, Mo.-Md.=-0.25)   
 

ตารางที ่23  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ 
                เขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารงบประมาณ 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

1. จัดสวสัดิการให
เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรี เชน อาหาร
กลางวัน ทุนการศึกษา 
โบนัส เสื้อผา  
คาครองชีพ เพื่อธํารง
รักษาบุคลากร 
ไวไดนาน 

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.96 สอดคลอง 

2. การรายงานผล 
การเบิกจาย
งบประมาณ   
การตรวจสอบตดิตาม
และรายงานผลการใช
จายงบประมาณ 

4.94 4.00 0.94 4.41 3.44 0.97 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่23  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ 
                เขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารงบประมาณ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

3. มีอิสระอยางเพียงพอ
ในการตัดสินใจ  และ
ไมมีขอผูกมัดใดมา
เกี่ยวของกับ การ
บริหารการเงิน
โรงเรียน 

3.75 3.00 0.75 4.63 3.00 1.43 สอดคลอง 

4. มีการจัดหาแหลง
งบประมาณท้ัง
ภายนอกและภายใน 

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

5. จัดทําแผน
งบประมาณการใช
จายใหเพียงพอตอการ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อ
กาวสูประชาคม
อาเซียน เชน แผนการ
พัฒนาครู นักเรียน 
อาคารสถานท่ี สื่อการ
เรียนการสอน และ
เทคโนโลยี 

3.52 3.00 0.52 4.15 2.79 1.36  

6. ผูบริหารมีความรู
ความสามารถในการ
อานบัญชีข้ันพ้ืนฐาน 
เพื่อรูวาการทุมเท
คาใชจายพอกับการ
เตรียมการสูอาเซยีน
ในระดับสากล 

3.67 4.00 0.33 4.25 3.00 1.25 สอดคลอง 

7. จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ดานการเรียนการสอน 
ความรูความเชาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน  โดย
คํานึงถึงประโยชนที่
โรงเรียนจะไดรับ 

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.96 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่23  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ 
                เขาสูประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารงบประมาณ  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

8. จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารงาน
โรงเรียนเตรียมพรอม
การกาวเขาสูอาเซียน 

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.96 สอดคลอง 

9. ใหความสําคญัตอการ
จัดสรรงบประมาณ
ดานวิชาการและการ
พัฒนาบุคลากรใน
สัดสวนท่ีเหมาะสม 
เชนเดียวกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และแหลงเรียนรู 

3.94 4.00 0.06 4.41 3.44 0.97 สอดคลอง 

10. การบริหาร
งบประมาณและ
ทรัพยากรมีความเปน
อิสระ คลองตัว  
ยึดหลักการบรหิาร
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิและ
การบริหารแบบ
มุงเนนผลงานเพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา 

3.50 3.50 0.00 4.20 2.80 1.40 สอดคลอง 

11. จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาบุคลากรครู
ดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียน 

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

12. มีการจัดทําแผนการใช
งบประมาณท่ี
สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน 

3.57 3.50 0.07 4.00 2.60 1.40 สอดคลอง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 23 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเชี่ยวชาญ  ดานการบริหารวิชาการอยูในระดับ “มาก” 
(Md.≥3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูในระดับ (Q.R≤1.5)  ทุกขอตัวแปร และ
ความแตกตางระหวาง (Mo.-Md.≥1)  ทุกขอตัวแปร ความคิดเห็นที่มีคาระดับมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ 
การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
(Md.=4.94, Q.R.=-0.97, Mo.-Md.=0.94)  รองลงมาตามลําดับ มีคาระดับความคิดเห็นเทากัน
จํานวนสามตัวแปร คือ จัดสวัสดิการใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี เชน อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา โบนัส เสื้อผา คาครองชีพ เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรไวไดนานจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน ความรูความเชาใจเกี่ยวกับอาเซียน  โดยคํานึงถึงประโยชนที่
โรงเรียนจะไดรับ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงเรียน
เตรียมพรอมการกาวเขาสูอาเซียน (Md.=4.33, Q.R.=-0.96, Mo.-Md.=0.33)  สวนระดับความ
คิดเห็นที่มีคาระดับนอยที่สุดคือ จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมทั้งจัดหารายไดจาก
การบริการมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษาอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอ
ผูเรียน (Md.=3.50 Q.R.=-1.40, Mo.-Md.=0.00)   
 

ตารางที่ 24  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู 
                ประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารทั่วไป 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

1. พัฒนากระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะ
อยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียน
และไดประโยชนสูงสุด
ในการรวมประชาคม
อาเซียน 

4.33 4.00 0.33 4.88 3.92 0.92 สอดคลอง 

2. สงเสริมและจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
อยางตอเนื่องและเปน
ประโยชนแก
สถานศึกษาอยาง
คุมคา 

4.94 4.00 0.94 4.41 3.44 0.97 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู 
                ประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารทั่วไป  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

3. ปรับปรุงโครงสราง
การบริหารการ
ดําเนินงานภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

3.75 3.00 0.75 4.63 3.00 1.63 สอดคลอง 

4. ติดตั้งระบบ
อินเตอรเนต็ความเร็ว
สูง เพื่อใหนักเรียน  
ผูปกครอง  ชุมชน  
 ใชอยางมีคุณภาพ
ความเร็วสูงในการ
คนควาเพื่อการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียน 

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

5. กําหนดนโยบาย  
ยุทธศาสตร  โครงการ
และกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนใหมี
ความชัดเจนเปนกล
ยุทธสูการเรียนรู
ประชาคมอาเซียน 

3.52 3.00 0.52 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

6. ติดตั้งระบบ
อินเตอรเนต็ความ 
เร็วสูง เพื่อใหนักเรยีน  
ผูปกครอง  ชุมชน  
ใชอยางมีคุณภาพ
ความเร็วสูงในการ
คนควาเพื่อการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียน  

4.55 4.25 0.30 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู 
                ประชาคมอาเซียน  ดานการบริหารทั่วไป  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

7. การพัฒนาอาคาร
สถานท่ีใหสะอาด 
ปลอดภัย เชน ปรับ
หองเรียนใหสะอาด  
มีแสงสวางเพียงพอ 
อากาศถายเทไดสะดวก 

3.52 3.00 0.52 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

8. มีการประชาสัมพันธ
การดําเนินงานการ
จัดการการศึกษา
ประชาคมอาเซียนสู
แกสาธารณชนเปน
ระบบในรูปแบบท่ี
หลากหลายและ
แพรหลาย 

4.25 4.25 0.01 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

9. บริการสวัสดิการ
นักเรียนเพื่อรองรับ
การเคลื่อนยาย
ประชากรของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 

3.50 4.00 0.33 4.25 3.00 1.25  

10. ใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรในการ
บริหารจัดการเก็บ
รวบรวมขอมูลทุกดาน
ของอาเซียนใหเปน
ปจจุบันและอยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

4.25 4.25 0.01 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

11. มีระบบการบํารุง 
รักษาและความมั่นคง
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3.67 4.00 0.33 4.25 3.00 1.25 สอดคลอง 

12. มีสนามเด็กเลนท่ี
ปลอดภัย 

3.52 3.00 0.52 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 24 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเชี่ยวชาญ  ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) 
และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูในระดับ (Q.R≤1.5)  ทุกขอตัวแปร และความแตกตาง
ระหวาง (Mo.-Md.≥1)  ทุกขอตัวแปร ความคิดเห็นที่มีคาระดับมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ สงเสริมและ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางตอเนื่ องและเปนประโยชนแก
สถานศึกษาอยางคุมคา (Md.=4.94, Q.R.=-0.97, Mo.-Md.=0.94) รองลงมาตามลําดับ คือ  ติดตั้ง
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  ใชอยางมีคุณภาพความเร็วสูงใน
การคนควาเพ่ือการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  (Md.=4.55, Q.R.=-1.25, Mo.-Md.=0.30)  สวน
ระดับความคิดเห็นที่มีระดับคานอยที่สุด คือ กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  โครงการและกิจกรรมใน
การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหมีความชัดเจนเปนกลยุทธสูการเรียนรูประชาคมอาเซียน
(Md.=3.52, Q.R.=-1.36, Mo.-Md.=0.52)   
 

ตารางที่ 25  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ 
               เขาสูประชาคมอาเซียน  ดานคุณภาพผูเรียน 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

1. นักเรียนฝกทักษะและ
นิสัยในการทํางาน 
การทําโครงงานทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การทํางาน
เชิงวิเคราะห และการ
เรียนรูบนการทํา
กิจกรรม (Activity-
Based Learning) 

4.33 4.00 -0.33 4.88 3.92 0.92 สอดคลอง 

2. สงเสริมนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมคาย
อาเซียน การจัดศูนย 
อาเซียนศึกษาเปด 
วิชาเลือกภาษาอาเซียน 

4.55 4.50 0.05 4.88 3.63 1.25 สอดคลอง 

3. การแนะแนวใหความรู
แกนักเรียนเกี่ยวกับ
โอกาสดานการศึกษา
และการประกอบ
อาชีพเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน  

4.19 4.00 0.19 4.75 3.72 1.03 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25  ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ 
               เขาสูประชาคมอาเซียน  ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 
 

 
ที ่

การบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

มัธยฐาน 
 
 

(Md.) 

ฐาน  
นิยม 

 
(Mo.) 

ฐาน
นิยม- 
มัธยฐาน 
(Mo-
Md.) 

ควอ 
ไทล 3 

 
(Q 3) 

ควอ 
ไทล 1 

 
(Q 1) 

พิสัย 
ระหวาง 
ควอไทล 
(QR=Q3-

Q1) 

  ความ
สอดคลอง 
ของ 
ความคิดเห็น 

4 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาในทุก
ระดับชั้นจากการ
ทดสอบตามมาตร 
ฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

3.58 3.50 0.08 4.21 2.96 1.25 สอดคลอง 

5. ปลูกฝงจิตสํานึกใน
ความเปนชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเปด
ประตสููอาเซยีน 

3.52 3.00 0.52 4.15 2.79 1.36 สอดคลอง 

6. จัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ 
สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ เปนคนดี 
คนเกง และอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 

4.94 4.00 0.94 4.41 3.44 0.97 สอดคลอง 

7. ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมแกผูเรียน 
เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางสันติ อันจะ
สงผลตอการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน 
เปนการเตรียมความ
พรอมในการเปด
โรงเรียนสูสากล 

3.75 3.00 0.75 4.43 3.00 1.63 สอดคลอง 

 
 

 จากตารางท่ี  25 ผลการยืนยันความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเชี่ยวชาญ  ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับ “มาก” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(Md.≥3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูในระดับ (Q.R≤1.5)  ทุกขอตัวแปร และ
ความแตกตางระหวาง (Mo.-Md.≥1)  ทุกขอตัวแปร ความคิดเห็นที่มีคาระดับมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ
จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกง 
และอยูในสังคมอยางมีความสุข (Md.=4.94,Q.R.=-0.97,Mo.-Md.=0.94)  รองลงมาตามลําดับ คือ 
สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายอาเซียน การจัดศูนยอาเซียนศึกษา เปดวิชาเลือกภาษาอาเซียน
(Md.=4.55, Q.R.=-1.25, Mo.-Md.=0.05)  สวนระดับความคิดเห็นที่มีระดับคานอยที่สุด คือ ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสันติ อันจะสงผลตอการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน เปนการเตรียมความพรอมในการเปดโรงเรียนสูสากล (Md.=3.75, Q.R.=-
1.63, Mo.-Md.=0.75)  
 

ตอนที่ 3 ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม 
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 การวิเคราะหขอมูลจากการยืนยันรูปแบบโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยไดนํารางองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห ประมวลขอคนพบ
องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ ดวยวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน    
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงและเปน
ผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 2 คน และ
ผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนที่เปนศูนยอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จํานวน 2 คน พิจารณาความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเปนไปได (Feasibility 
Standards) ความเปนประโยชน (Utility Standards) และความถูกตองครอบคลุม (Accuracy 
standards)  ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังตารางที่ 26 
 

ตารางที่ 26  คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบโรงเรียนเอกชนที่  
                เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

รายการองคประกอบการ
บริหารโรงเรียนเอกชน 

ความคิดเห็น 
ความ 

เหมาะสม 
ความ 

เปนไปได 
ความ 
ถูกตอง 

ความ 
เปนประโยชน 

f % f % f % f % 
1. การบริหารจัดการ 5 100 5 100 5 100 5 100 
2. การบริหารทั่วไป   5 100 5 100 5 100 5 100 
3. การบริหารบุคลากร 5 100 5 100 5 100 5 100 
4. การบริหารงบประมาณ 5 100 5 100 5 100 5 100 
5. การบริหารท่ัวไป 5 100 5 100 5 100 5 100 
6. คุณภาพของผูเรียน   5 100 5 100 5 100 5 100 

รวมเฉลี่ย 5 100 5 100 5 100 5 100 
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 จากตารางที่  26  พบวาผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความเหมาะสม (Propriety 
Standards) จํานวน 5 คน มีความเปนไปได (Feasibility Standards) จํานวน 5 คน มีความถูกตอง 
มีความเปนประโยชน (Utility Standards) จํานวน 5 คน มีความถูกตองครอบคลุม (Accuracy 
Standards) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 สรุปไดวา การยืนยันรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 
มีความคิดเห็นวารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน     
มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองครอบคลุมและมีความเปนประโยชน (Utility 
Standards) โดยผูเชี่ยวชาญยังไดใหเหตุผลและความคิดเห็นเพ่ิมเติมประกอบการยืนยันในแตละดาน 
ดังรายละเอียดตารางที่ 27 
  

ตารางที่ 27  เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานความถูกตองครอบคลุม 
                เชิงทฤษฎี 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ ถูกตองตามหลักการ แนวคิด
ตอรูปแบบโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ เปนองคประกอบท่ีมีความ
จําเปนอยางย่ิงตอการบริหารโรงเรยีนเอกชนพรอมทั้งสงผลให
ผูบริหารมีคณุลักษณะทีด่ี 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบครอบคลมุเนื้อหาในการสราง
ความดีเพื่อใหคณุลักษณะที่ดตีอผูบริหาร 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ ครอบคลุมและเปน
องคประกอบท่ีมีความสําคัญในการบริหารโรงเรียนเอกชนและ 
การบริหารองคกรของผูบรหิารเปนอยางดี 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี 
หลักการ  แนวคิดตามกรอบการวจิัย 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ ครอบคลุมการบรหิารโรงเรยีน
เอกชนและการสรางคุณลักษณะของผูบริหาร สามารถตอยอดไปสู
การสรางความดีใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีองคประกอบ
ทั้ง 6 องคประกอบมีความเหมาะสมพรอมทั้งเปนแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนเอกชนใหเปนที่ยอมรับสูประชาคมอาเซียน 

-   รูปแบบขององคประกอบท่ีผูวิจัยเสนอ
จะสมบรูณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หากมีองคประกอบดานการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ ซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคญัมากพอสมควร 
รวมถึงเมื่อมีการนําไปปฏิบัตติองมีการ
ติดตามและประเมินผล 
-  ควรคํานึงถึงเรื่องความรวมมือท้ังความ
รวมมือภายในองคกร (นําไปสูวัฒนธรรม
องคกร) และความรวมมือกับหนวยงาน/
ชุมชนภายนอก ที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน
เรื่องตาง ๆ ได  
-   การใชหลักการบริหารตามองคประกอบ
ทั้ง 6 องคประกอบ มารวมดวยก็เปน
แนวทางท่ีนาสนใจและมีประโยชนอยางยิ่ง  
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ตารางที่ 28  เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานความเหมาะสม 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชใน 
การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ สอดคลองเหมาะสมกับ 
แนวทางการบริหาร หากผูบริหารมีความต้ังใจและจริงจังในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบท่ีนํามาเปนรูปแบบการบริหาร 
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
ที่ผูบริหารหรือผูนํามีความเหมาะสมมาก เพราะทั้ง  
6 องคประกอบลวนแตเปนปจจัยท่ีสําคัญของการสราง 
คุณลักษณะของผูบริหารเพื่อพัฒนาไปสูการบรหิารโรงเรียนเอกชน
ที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท่ีถูกตอง 

- ในการนําไปใช ควรปรับใหเหมาะสมกับ
ผูบริหารหรือตัวของผูบริหารเอง ตองรูจัก
นําหลักการบริหารมาพัฒนาการบริหารงาน
ในดานงานวิชาการการดําเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียนควรดําเนินการอยางมีหลักการ
โดยมีการจัดองคกรแบงงานดานวชิาการ
ออกเปนงานยอย ๆ จัดบุคลากรรบัผิดชอบ
ในแตละงานยอยตามปริมาณและ
ความสําคญัจําเปนของงานแตละงานการ
วางแผนกําหนดใหแตละงานยอยคิด
กิจกรรมโครงการท่ีจะพัฒนางานของตนเอง
และประชุมรวมกันจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การดานวิชาการโดยเฉพาะ 

 

ตารางที่ 29  เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานความเปนไปได 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบมีความเปนไปได    
- สามารถพัฒนาและทําไดจริงทุกองคประกอบ 
- ผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงสามารถนําองคประกอบท้ัง     
6 องคประกอบน้ีไปใชไดจริง และจะกอใหเกิดประโยชนตอ
สถานศึกษาและบุคลากรเปนอยางมาก 
- องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
การเขาสูประชาคมอาเซียนมีความเปนไปไดเปน อยางมาก เพราะ
ในการบริหารสถานศึกษาน้ันผูบรหิารตองมีความสามารถในการ
บริหารท้ังการบริหารงานและการบริหารคน 

- ตัวแปรหลัก คือ ผูบริหาร ท่ีตองจุด
ประกาย เปนผูนํา และดูแลติดตาม       
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- ควรใหความสําคญักับการบริหาร
ความสามารถพิเศษ และความรวมมือ
ภายในองคกรและนอกองคกร 
 

 

ตารางที่ 30 เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานความเปนประโยชน 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
- องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ จะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง 
ตอผูบริหารท่ีจะบริหารโรงเรยีนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนใหเปนที่ยอมรับตอบุคลากร รวมท้ังชุมชน และ
ประเทศชาติ 
- องคประกอบดานการบริหารจัดการของ  ผูบริหารสถานศึกษา 
เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด จะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ หรือ
ความสามารถในการ  บริหารสถานศึกษา รองลงมาคือ 
องคประกอบดาน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร 
การบริหารท่ัวไป  การบริหารงบประมาณ คุณภาพของผูเรียน 

- รูปแบบขององคประกอบท่ีผูวิจัยเสนอ 
จะสมบรูณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากผูบรหิารนําองคของรูปแบบบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติกจ็ะเกดิ
ประโยชนกับกับตัวผูบรหิารสามารถ
นําไปใชไดจริง 
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 จากตารางท่ี 26-30 พบวา ผู เชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา         
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความถูกตองครอบคลุมเชิง
ทฤษฎี มีความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยมีเหตุผลและความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม กลาวคือ องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบนั้น เปนองคประกอบถูกตองตาม
หลักการ แนวคิดตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและเปน
องคประกอบท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอผูบริหารมีความเปนไปไดสามารถพัฒนาและทําไดจริง       
ทุกองคประกอบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูบริหารท่ีเปนเจาของโรงเรียนวาตองการใหโรงเรียนพัฒนาไปใน
ทิศทางใดเพ่ือที่จะกอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน บุคลากรรวมทั้งชุมชน และประเทศชาติตอไป 
 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
 ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกันวารูปแบบบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความเหมาะสม มีความเปนไปได  มีความถูก
ตองและสามารถนําไปใชประโยชนได ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการ
วิจัย โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นวาแตละองคประกอบมีความเหมาะสมมาก
เพราะเปนองคประกอบท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตางๆภายในโรงเรียนและสามารถตอยอดไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะองคประกอบท่ีหนึ่ง ดานการบริหารจัดการ การทําให
โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู สามารถเปดสอนไดมากกวา 3 ภาษา  นอกจากนี้องคประกอบ   
ทุกองคประกอบเหมาะสมในการผลักดันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาเอกชนของประเทศใหมีการ
พัฒนาเขาสูประชาคมอาเซียนเน่ืองจากมีความครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกดานตั้งแตการบริหาร
จัดการท่ีเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียนจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือกําหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนมีการพัฒนาผูบริหารและการ
บริหารจัดการในโรงเรียนอยางเปนระบบเพื่อการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนโดยเนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน  มีการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลายและมีการพัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนการ
บริหารงานดานวิชาการและการปฏิบัติดานงบประมาณ  การบริหารงานทั่วไป รวมไปถึงคุณภาพของ
ผูเรียนเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  มีความเปนไปไดมากเพราะตัวแปรในแตละองคประกอบเขียน
นําเสนอเปนรูปธรรมงายตอการนําสูการปฏิบัติและองคประกอบทุกองคประกอบจะมาจากพ้ืนฐาน
การดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาอยูแลว  จึงมีความเปนไปไดมากที่จะนําองคประกอบเหลานี้มาใช
แตจะมีเพียงบางประเด็นที่เกี่ยวของกับการประสานงานความรวมมือกับองคกรภายนอกประเทศ 
อาจจะตองมีการประสานงานผานหนวยงานกลางหรือตนสังกัดเพ่ือทําใหเกิดความเปนไปไดมากที่สุด
นอกจากนั้นองคประกอบที่เกี่ยวของกับ “คน” ควรมาเปนลําดับหนึ่งเพราะ “คน” เปนปจจัยหลักใน
การพัฒนาในทุกๆดานแลวจึงมาพัฒนาระบบใหรองรับการเปล่ียนแปลงของปจเจกบุคคลผาน
กระบวนการ/เคร่ืองมือตางๆที่ผานเขามา  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  ครูและผูบริหารจึง
เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเพราะจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่ชัดเจนรวมถึง
กระบวนการนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและการดําเนินงานรวมกันเพ่ือไมใหเกิดความซับซอน
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความถูกตองและมี
ความเปนประโยชนเพราะตัวแปรทุกตัวแปรในแตละองคประกอบเปนตัวแปรที่เปนสวนหนึ่งของการ
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จัดการศึกษาอยูแลว  สามารถนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดแตจะตองดําเนินการอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง  พรอมมีการประเมินผลเปนระยะๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

   การวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  วัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบองคประกอบการ
บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  2) เพ่ือทราบความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  และ 3) เพ่ือ
ทราบผลการยืนยันความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน   
  ประชากร คือ โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 
969 โรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
จํานวน 273 โรงเรียน ผูใหขอมูลแตละโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ผูชวยผูบริหาร 
1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูล 1,365 คน 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Opinionnaires)  เรื่อง การบริหารโรงเรียน
เอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการวิเคราะห สังเคราะห
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และการสังเคราะหขอมูลท่ีจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยนําแบบสอบถามท่ี
สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดวยวิธีการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC ) แลวพิจารณาขอคําถามท่ีมี
คา IOC มากกวา 0.05 ขึ้นไป แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 โรงเรียน  ผูใหขอมูล
แตละโรงเรียนประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ผูชวยผูบริหาร 1 คน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามโดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ .983 
  การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง แลวรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis)   และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิค   อนาคตแบบชาติพรรณวรรณา 
(Ethnographic Future Research : EFR)  ดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และทําการ
วิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และหาคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile 
Range)  
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สรุปผลการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาประชาคมอาเซียน ได
ขอคนพบ  2 สวน คือ  1) เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน  2) เพ่ือทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  และ 3) เพ่ือทราบผลการยืนยันความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.  องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     องคประกอบของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนประกอบดวย 6 องคประกอบ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้  การบริหารจัดการ การบริหาร
ทั่วไป  การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ การบริหารท่ัวไป และคุณภาพของผูเรียนโดยใน
แตละองคประกอบมีจํานวนตัวแปร คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู คาความแปรปรวนของ     
ตัวแปร (Eigenvalues) และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร  (Cumulative 
Percentage of Variance )  ดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรจํานวน 21 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor 
Loading) อยูระหวาง .561-.714 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 52.854 
และคารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) เทากับ 48.939  และคารอยละ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) เทากับ 48.939 
   องคประกอบท่ี 2 การบริหารวิชาการ  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 18 
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .574-.731 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues)  เทากับ 4.120 คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of 
Variance) เทากับ 3.815 (Percentage of Variance)  และคารอยละความแปรปรวนสะสมของตัว
แปร (Cumulative % of Variance) เทากับ 52.754  
  องคประกอบท่ี 3 การบริหารบุคลากร  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 17 
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .562-.666 มีคาความแปรปรวน 
(Eigen Values) เทากับ 2.516 คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) เทากับ 
2.329  และคารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance )  เทากับ  
55.083 
  องคประกอบท่ี 4 การบริหารงบประมาณ  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 12 
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .564-.700 มีคาความแปรปรวน 
(Eigen Values)  เทากับ 2.545 คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) เทากับ  
1.871 และคารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) เทากับ  
60.821 
  องคประกอบท่ี 5 การบริหารท่ัวไป  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 12     
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .556-.598  มีคาความแปรปรวน 
(Eigen Values)  เทากับ 2.363  คารอยละของความแปรปรวน  (Percentage of Variance) เทากับ 
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1.738  และคารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) เทากับ  
62.559 
  องคประกอบท่ี 6  คุณภาพของผูเรียน  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 7    
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .555-.627  มีคาความแปรปรวน 
(Eigen Values)  เทากับ 2.835 คารอยละของความแปรปรวน 1.749 และคารอยละความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance) 63.908   
  2.  ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน   
     ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 17 คน ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาส
เปนไปไดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 
   องคประกอบท่ี 1 การบรหิารจัดการ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวามีความเปนไปได 
   ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพ่ือหาคามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)  เปนรายขอความคิดเห็นเพ่ือพิจารณา
เลือกองคประกอบที่เปนไปไดในระดับมากขึ้นไปซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลรายดานสรุปได   ดานการ
บริหารจัดการอยูในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปร ดานการ
บริหารวิชาการ อยูในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูใน
ระดับ (Q.R.≤1.5) ทุกขอตัวแปร ดานการบริหารวิชาการอยูในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) และมีคา
ความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรดานการบริหารบุคลากรอยูในระดับ (Q.R.≤1.5) ทุกขอตัวแปร และ
ความแตกตางระหวาง (Mo.-Md.≤1) ทุกขอตัวแปร ดานการบริหารงบประมาณ  อยูในระดับ “มาก” 
(Md.≥3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูในระดับ (Q.R.≤1.5) ทุกขอตัวแปร       
ดานการบริหารท่ัวไปอยูในระดับ“มาก”(Md.≥3.50) และมีคาความคิดเห็นสอดคลองในตัวแปรอยูใน
ระดับ (Q.R.≤1.5) ทุกขอตัวแปร 

 3.  ผลการยืนยันความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สามารถสรุปผลการยืนยันไดดังนี้การยืนยันรูปแบบโรงเรียน
เอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยผู วิจัยไดนํารูปแบบโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนไปตรวจยืนยัน (Verification) โดยใชวิธีสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในวงการศึกษาระดับสูงและเปน
ผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิใน
วงการศึกษาระดับสูงและเปนผูรับผิดชอบงานดานอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน จํานวน 2 คน และผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนท่ีเปนศูนยอาเซียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 2 คน พบวาผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน       
มีความเห็นวา การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย
องคประกอบ จํานวน 6 องคประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การบริหารทั่วไป 3) การบริหาร
บุคลากร 4) การบริหารงบประมาณ 5) การบริหารทั่วไป และ  6) คุณภาพของผูเรียน เปนรูปแบบท่ีมี
ความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองครอบคลุม  สอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิด
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ตามกรอบการวิจัยสามารถนําการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนไปใชเปนประโยชนได 

 

อภิปรายผล 
 

 ขอคนพบการวิจัยครั้งนี้  สามารถนํามาเปนประเด็นในการอภิปรายผลเปน 3 ประเด็น
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ  1) องคประกอบการบริหารสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนเอกชน  2) ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับ                     
การเขาสูประชาคมอาเซียน และ 3) ยืนยันความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารตามความ
เหมาะสมสําหรบัการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชน 
 1. องคประกอบการบริหารสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชน ซ่ึง 
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้  การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการ     
การบริหารบุคลากร  การบริหารงบประมาณ  การบริหารท่ัวไป  และคุณภาพของผูเรียน  ดังนี้  
  องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 21    
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .561-.714 มีคาความแปรปรวน 
52.854 และคารอยละของความแปรปรวน 48.936 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 1 
สอดคลองกับ งานวิจัยของ ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การบริหารการ
ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูใน ระดับปฏิบัติปานกลาง มีการปฏิบัติ
ในระดับมาก คือ ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ ไดแก พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมี
ศักยภาพพรอมที่จะอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนและไดประโยชนสูงสุดในการรวมประชาคม
อาเซียน  การเพ่ิมหลักสูตรอาเซียนศึกษา ใหเรียนวิชาเก่ียวกับอาเซียน และประเทศเพ่ือนบาน หรือ
จัดหลักสูตรบูรณาการอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ นําผลการวิจัยทางการศึกษา      
มาใชเพ่ือการพัฒนา การแกปญหาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   
ของนักเรียน และการประสานความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการกับสถานศึกษาและ              
องคกรอ่ืน  สอดคลองกับ ชัยสําราญ พิมณาคุณ ไดศึกษาเร่ือง สภาพความพรอมการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
พบวา สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถ    
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับอาเซียน  การพัฒนาและเสาะแสวงหาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งครูและบุคลากรทุกระดับจะตองมีความรูความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาการมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการกับสถานศึกษา
และองคกรอ่ืน  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาการผานการประเมินมาตรฐานในระดับชาติ 
นอกจากน้ี นักรบ ระวังการณ และนฤนันท สุริยมณี ไดเขียนบทความเร่ือง บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน สรุปได
วา ในยุคของการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน ทําใหประเทศตาง  ๆ เกิดความรวมมือและ
พ่ึงพากัน ซึ่งตองการความเปนหนึ่งเดียว ดวยเหตุนี้การใหการศึกษาแกประชาชน จึงเปนเครื่องมือ  
จะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามตองการได และผูที่มีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมในการ
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กาวเขาสูประชาคมอาเซียน ก็คือ ผูบริหารโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีสมรรถภาพ
หรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและความรูความเขาใจแนวทางการบริหารและการ
จัดการศึกษา  สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ, ที่กลาวถึงการบริหารสถานศึกษาวา ผูบริหารโรงเรียน
จะตองมีสมรรถภาพหรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและความรูความเขาใจแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษา ผูบริหาร เปนผูนําสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนสถานศึกษา โดย
ใชกระบวนการทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
อยางชัดเจน เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทขององคกร โดยการรวมมือกันบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาใหเกิดความพึงพอใจของทุกฝาย   ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนผูนําที่สําคัญที่สุด   
ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเขาสูกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทามกลางความหลากหลาย
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางชัดเจน เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
องคกร โดยการรวมมือกันบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดความพึงพอใจของทุกฝาย 
เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนาประเทศ 

  องคประกอบท่ี 2 การบริหารวิชาการ  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 18 
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .574-.731  มีคาความแปรปรวน 
4.120 และคารอยละของความแปรปรวน 3.815  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 2 
และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading)  สอดคลองกับ กมลวรรณ 
ชัยวานิชศิริ ใหความหมายวางานวิชาการเปนกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซ่ึงเกี่ยวของกับการ
พัฒนาการนักเรียนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพที่สุด สอดคลอง ชัยพฤกษ  เสรีรักษ ไดกลาวถึง
ความหมายของการบริหารงานวิชาการไววางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา คือ การจัดกิจกรรม
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการเรียนและประสบการณตาง ๆ ใหแกนักเรียนตลอดจนการอบรมศีลธรรม
จรรยา และความประพฤติของนักเรียนเพ่ือใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ พอที่จะนํามาหา   
เลี้ยงชีพไดอยางมีความสุข มีความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเปนอยูและชวยเหลือเผื่อแผ
เพ่ือนบานและสังคมตามสมควรและสอดคลองกับ ประกอบ  บุญชู  กลาววา การบริหารงานวิชาการ 
คือกิจกรรมท้ังหลายทั้งมวลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และหลักสูตร เปนงานหลักของโรงเรียน 
การบริหารวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่จะตองใหความสนใจละตระหนักถึง
หนาที่ความรับผิดชอบ เพราะการบริหารเปนเครื่องชี้ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร 
สอดคลองกับ  โสวัฒน  เหลาธรรม กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการดานการ
เรียนการสอนโดยใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามความประสงคของหลักสูตร และ ธีระ 
รุญเจริญ  ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการวาหมายถึงการดําเนินงานทุกชนิดท่ีสงเสริมพัฒนาการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาใหเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพไมวาจะเปนงานที่เกี่ยวของกับครูหรือ
นักเรียนก็ตามการ พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน งานวิชาการจึงเปนหัวใจของการบริหารงานการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับแนวคิดของ รุง ลอยเลิศ ไดใหความหมายของงานวิชาการ
วา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนใหเกิดความรูและ
การศึกษาของเด็ก  และกอรตัน (Gorton) ไดใหความหมายถึง การบริหารงานวิชาการวาหมายถึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 298 

การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุงแกไข การเรียนการสอน
ของนักเรียนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งไดแก งานดานหลักสูตร การจัดแผนการเรียน   
การจัดตารางการเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร
ทางดานวิชาการ การวัดผลและประเมินผล  รวมถึงการนิเทศการสอน    สอดคลองกับ ปรียาพร       
วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึง งานวิชาการไววาความสําเร็จของสถานศึกษาน้ัน อยูที่การบริหารหลักสูตร 
และงานวิชาการ  ซึ่งงานวิชาการจะมีขอบขายที่กวางขวางในดานหลักสูตรและการจัดการเรียน     
การสอน ครอบคลุมตั้งแตการวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียน      
การสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล  และรุจิร ภูสาระ  และจันทรานี   
สงวนนาม ไดใหความหมายของงานวิชาการวา หมายถึง เปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ใหเกิดผลตามเปาหมายของ
หลักสูตร อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวคิดของ กมล  ภูประเสริฐ ไดใหความหมายของ
งานวิชาการวา หมายถึง การบริหารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมาย
สูงสุดของภารกิจ สถานศึกษา สอดคลองกับอุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน กลาววางาน
วิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน จุดประสงคของการจัดการศึกษาในโรงเรียนคือ การจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดพัฒนาความรูทักษะ เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนอยาชัดเจน ภารกิจสําคัญของ
ผูบริหารโรงเรียนทุกระดับ คือ การบริหารงานวิชาการ นักบริหารหลายทานยอมรับวาการบริหารงาน
วิชาการมีความสําคัญมากจนเรียกไดวาเปนปจจัยของโรงเรียนในสายตาของประชาชนผูมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา เห็นวาโรงเรียนจะดีหรือเลวดูที่งานวิชาการในโรงเรียนเปนสําคัญ  และแนวคิดของ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไว ดังนี้ 1) งานวิชาการเปนงานที่
มุงเนนการพัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมเจตนคติและคานิยมใหผูเรียน
เปน คนเกง คนดี และมีความสุขในการดํารงชีวิตตลอดจนเปนผูมีคุณคาในสังคม  2) งานวิชาการเปน
ตัวกําหนดปริมาณงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมากปริมาณงานดานอ่ืน ๆ ยอมมีมาก
ตามไปดวย 3) งานวิชาการเปนเครื่องกําหนดการจัดสรรทรัพยากรใหแกโรงเรียน ไมวาจะเปนในรูป
ของงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑจะจัดใหตามสัดสวนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนจะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากนอยขึ้นอยูกับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณ
งานดานวิชาการ 4 ) งานวิชาการเปนเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของ
โรงเรียนตองอาศัยงานทางดานวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงาน
วิชาการ อันไดแก วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลสําเร็จของครู ทั้งดานผลสําฤทธิ์ 
ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนตน และ 5) งานวิชาการเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ
และความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา   เนื่องจากงานวิชาการเปนงานหลักในสถานศึกษา          
ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการ กระตุนและสงเสริมใหครูรวมมือกัน ในการปรับปรุงงานวิชาการ
ของโรงเรียนอยูเสมอและสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลาววาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
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เพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และ 8) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ จันทรานี  สงวนนาม  กลาวไววากิจกรรม    
ที่เกี่ยวของกับงานบริหารวิชาการประกอบดวย  1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) การวิจัยใน  
ชั้นเรียน 3) การสอนซอมเสริม 4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) การนิเทศภายในสถานศึกษา และ
6) การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดของ โรเบิรต  ฟสค กลาวถึงหนาที่หลักของการ
บริหารงานวิชาการไววา หนาที่หลักของการบริหารโรงเรียนมี 5 ประการ ดังนี้ 1) การใหโอกาส
ทางการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนหรืองานบริหารวิชาการ 2) การบริหารงานบุคลากร
ในโรงเรียน 3) การบริหารงานเกี่ยวกับชุมนุม และการประชาสัมพันธโรงเรียน 4) การบริหารงาน
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน และการใหบริหาร  และ 5) การบริหารงานกิจการนักเรียน 
และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ งานวิชาการที่ผูบริหารตองจัดทําไดแก การวางแผนงาน
วิชาการ  การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
การวัดและประเมินผล การเรียน งานทะเบียนนักเรียน ไมวากิจกรรมใดที่สัมพันธกับการเรียน       
การสอน และทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพถือวางานนั้น เปนงานในขอบเขตหนาที่ของ
ผูบริหารในดานวิชาการ ขอบขายของงานวิชาการจากความหมายของนักการศึกษาท่ีกลาวมาอาจสรุป
ความหมายของงานวิชาการ ไดวาการบริหารกิจกรรมทุกอยางทางดานวิชาการ ในสถานศึกษาที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร การปรับปรุง พัฒนาการเรียนสอน ใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ สงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ อันเปนเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา 

   องคประกอบท่ี 3 การบริหารบุคลากร มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 17   
ตัวแปร มีคานํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .563 - .666  มีคาความแปรปรวน 
2.516 และคารอยละของความแปรปรวน 2.329 เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3  
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริกาญจน  โกสุมภ เรื่องการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สิ่งสําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุด คือ การกําหนดเปาหมายและ
ความหมายของการมีสวนรวมตรงกันระหวางผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในชุมชนคือผูนําชุมชน 
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู และผูปกครองนักเรียน   สอดคลองกับ อุทัย         
บุญประเสริฐ ไดสรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไวในสวนของหลักการมี
สวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement)  เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมี
สวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียมีทั้งครู 
ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน การท่ีบุคคลเหลานั้นมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน  และปญญา  
แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล  ไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในสวนของหลักการมีสวนรวม (Collaboration) เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษามีการทํางานเปนทีมทุกฝาย
มีสวนรวมในการตัดสินใจ  เกิดความรูสึกมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัดการศึกษา 
รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น สวนการพัฒนาตนเอง บุคลากรทุกคน
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ตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ  ออดเดน และโฮสเตทเตอร (Odden and 
Wohlstetter) ไดกลาวถึงกลยุทธสําคัญที่เอ้ือตอความสําเร็จของบุคลากร โดยเนนท่ีการพัฒนา
วิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จนั้นจะเปนการพัฒนาในภาพรวม      
ทั้งโรงเรียน และเปนการพัฒนาระหวางปฏิบัติงานโดยมีแผนการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนแผน     
ระยะยาวและมีการติดตามผลท่ีแนนอนการพัฒนานั้นอาจเปนการสงครูกลุมหนึ่งไปรับการอบรมเกิด
ความรูสึกมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน   
ในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัดการศึกษา รวมท้ังการปรั บปรุงและพัฒนา
การศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น รุงเรือง  สุขารมย  ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการ
นํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ : กรณีการศึกษานโยบายการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบวา
การนํานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไปปฏิบัติมีปจจัย  
6 ประการ ที่จําเปนมาก ไดแก  ปจจัยดานพัฒนาครู  ความชัดเจนของนโยบาย  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  
ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ  ความพรอมของทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชน   และเทพศักด์ิ     
บุณยรัตนพันธุ  ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสรางประสิทธิภาพของการกําหนดนโยบายการ
ใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร  
รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ  ตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ  ความพรอมของทรัพยากร  รองลงมาเปนความซับซอนของโครงสรางและการมี
สวนรวมของผูรับบริการ   สอดคลองกับ จตุพร ยงศร  ไดศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในประชาคมอาเซียนไดแกราชอาณาจักรไทยสาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐฟลิปปนสสาธารณรัฐสิงคโปรรัฐบรูไนดารุสซาลามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพเมียนมาและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยวิธีการศึกษา
เปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของ จอรช เบอรเรเดย แบงการศึกษาเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ศึกษา
เฉพาะที่โดยที่ยังไมนํา ไปเปรียบเทียบกับประเทศใด ๆ มี 2 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นตอนการบรรยาย
หรือพรรณนาและขั้นตอนการตีความ  สวนที่ 2 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเทศในประชาคม
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศมี 4 ขั้นตอนยอย ไดแก  ขั้นตอนการบรรยายขั้นตอนการแปลความข้ันตอน
การเทียบเคียงและขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการศึกษาพบวานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีจุดรวมคลายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1) การขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง 2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ 3) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเมื่อเปรียบเทียบ
เชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวาการเมืองการปกครองสภาพทางภูมิศาสตรสังคมและ
วัฒนธรรมจานวนประชากรและสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียนสงผลให
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกตางกันสําหรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของราชอาณาจักรไทยพบวาการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบโดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษาพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาจัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี  
15 ป และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39 วา “ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
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ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง รางวัลคุณภาพแหงชาติ
ประเทศสิงคโปร (SQA)  เปนรางวัลที่ประเทศสิงคโปรมององคกรที่มีระบบการบริหารจัดการและมีผล
การดําเนินงานที่เปนเลิศ  และเปนรางวัลที่ไดรับการยอมรับวามีศักดิ์ศรีในระดับมาตรฐานโลก 
(World Class) เชน MBNQA, EQA, SQA และ JQA มีเกณฑในการพิจารณา 7 หมวด หมวดท่ี 4 
เรื่อง ทรัพยากรบุคคล เปนการมุงเนนวาองคกรสามารถนําศักยภาพของพนักงานมาใชในการสราง
ผลงานที่สูงใหกับองคกร และองคกรมีการตระหนักถึงความสําคัญของความตองการในการฝกอบรม
และพัฒนาดานอาชีพ สุขภาพและความพึงพอใจ และพนักงานตองสรางผลงาน และมีความสํานึกใน
การมุงไปสูเปาหมายขององคกร การวางแผนทรัพยากรบุคคล การมีสวนรวมและพันธะผูกพันของ
พนักงาน การใหการศึกษา การอบรม และการพัฒนาบุคลากรความพึงพอใจและสุขภาพของพนักงาน 
ผลการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ เศษฐะพานิช  เรื่อง การพัฒนาระบบการ
บริหารท่ีมุงเนนความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบดานการมุงเนน
ทรัพยากรบุคคลเปน 1 ใน 9 องคประกอบ เปนการพิจารณาวาสถานศึกษามีวิธีการแนวทางอยางไร
กับการสรรหา คัดเลือก พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสรางแรงจูงใจใน
สถานศึกษาและความเปนอยูที่ดีของบุคลากร การสรางบรรยากาศที่เกื้อหนุนการทํางานของบุคลากร 
ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ ความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสถานศึกษา และยัง
สอดคลองกับการวิจัยของ ศานิตย  เชยชุม เรื่อง แนวทางการบริหารงานเพ่ือความเปนเลิศของ
โรงเรียนเอกชน พบวาโรงเรียนเอกชนที่ไดรับรางวัลพระราชทานและนักเรียนเอกชนทั่วไป  มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 องคประกอบ คือ ดานบุคลากรและดาน
ทักษะ  ซึ่งแสดงใหเห็นวา สถานศึกษาเอกชนที่มุงเนนความเปนเลิศตองใหความสําคัญกับ
องคประกอบดานทรัพยากรบุคคลนี้มาก   และสอดคลองกับงานวิจัยของ  รุงรัชดาพร  เวหะชาติ  
ผลการวิจัยพบวา การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนองคประกอบสําคัญของระบบการบริหารท่ีมุงสู
ความเปนเลิศ  ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีมงานคุณภาพ การสนับสนุนใหทํางาน
พรอมกัน การสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร  การสนับสนุนชองทางการสื่อสาร ความรวมมือและ
การแบงปนความรูระหวางแผนกและโรงเรียน การมุงมั่นในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การมอบอํานาจ
ใหครูไดมีสวนรวมและรับผิดชอบในการปรับปรุงโรงเรียนและการใหรางวัลท่ีตอบสนองวัตถุประสงค
ของโรงเรียน  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เอ็ดเวิรด อี. ลอเลอร (Edward E. Lawler) ไดมี
ความเห็นที่สอดคลองและเห็นวาการสรางองคกรที่มุงสูความเปนเลิศเปนเร่ืองที่มีความสําคัญและ
พ้ืนฐานที่สําคัญในการสรางองคกรสูความเปนเลิศ นั่นคือ “ทุนมนุษย” การพัฒนาศักยภาพของ
องคกร และความสามารถในการแขงขันขององคกรตองมุงเนนใหความสําคัญกับบุคลากรขององคกร
ทั้งในเรื่องการสงมอบขอมูลขาวสารความรู อํานาจในการบริหารงานและรางวัลแกบุคลากรการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันเพ่ือกาวสูองคกรที่เปนเลิศ และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ราตรี    
สีงาม  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบวา  มีการดําเนินงานการเตรียมความพรอมท้ังดาน
นโยบายของผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยูในระดับ  
ปานกลาง แตมีบางดานที่อยูในระดับมาก เชน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับ
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อาเซียนสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาสเขารับการอบรมประชุม สัมมนา 
ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ทั้งภายในประเทศ และประเทศ
สมาชิกอาเซียนจากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนจะพบวาแมผลการวิจัยในภาพรวมการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาใน สภาพการปฏิบัติงานโดยรวม     
จะอยูในระดับมาก แตจากผลการวิจัยรายดาน ยังพบวาสภาพการปฏิบัติงานบางดานอยูในระดับ     
ปานกลาง จึงเปนภาระหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองดําเนินการเพ่ือความพรอมสูประชาคม
อาเซียนใหครบถวน สมบูรณในทุกดานเพราะภาระหนาที่ของสถานศึกษา คือ การมีบทบาทในการ
บริหารจัดการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ   
และกฎหมายที่เก่ียวของ โดยรับผิดชอบตอการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ในการมุงเนนใหเยาวชนเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
   องคประกอบท่ี 4 การบริหารงบประมาณ  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 
12 ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .564-.700 มีคาความแปรปรวน 
2.545  และคารอยละของความแปรปรวน 1.871 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 4   
ซึ่งงานงบประมาณหมายถึงผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายให
มีผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุดวยความโปรงใสและกอนดําเนินงานตามโครงการ
ควรขออนุมัติงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาและเปดเผยการใชจายงบประมาณให
ผูเกี่ยวของไดทราบดวยมีแผนการใชจายเงินตามแผนงานโครงการอยางชัดเจนคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดรับรูและอนุมัติงบประมาณแผนงบประมาณมีความสัมพันธกับการใชจายจริงเปดเผย
งบประมาณใหที่ประชุมผูปกครองทราบเปนตนสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ เดวิด (David) ที่กลาว
วา สถานศึกษาเปนฐานในการบริหารการจัดการเปนการกระจายอํานาจใหตัดสินใจเก่ียวกับการใช
ทรัพยากร ไดแก ความรูเทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลาและงบประมาณเปน
การกระจายอํานาจทางการจัดการมากกวาจะเปนอํานาจทางการเมืองและใหเกิดการตัดสินใจใน
ระดับสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่นและของรัฐในขณะเดียวกันในโรงเรียนยังมีความ
รับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในทรัพยากรท่ีจะจัดสรรใหสอดคลองกับ ดิเรก วรรณเศียร ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พบวาดานงบประมาณ โรงเรียนยังไมใชผูตั้งงบประมาณ เปนเพียงผูรับงบประมาณ      
มาบริหารจัดการ โรงเรียนสวนใหญรองบประมาณจัดสรรจากสวนกลาง มีการหาผลประโยชนจาก
สินทรัพยนอยมากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมักไมตรงความตองการและไมเพียงพอ  ซึ่งโรงเรียน   
ควรตั้งงบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียน โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
ภายในไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยสําราญ พิมณาคุณ ในดานงบประมาณใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คือการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน เชนงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ การจัดหาพัสดุครุภัณฑ เพราะผูบริหารมีความ
ตระหนักวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคาตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารจึงตองพิจารณา
อยางรอบคอบในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรตลอดจนกํากับติดตามผลการใชใหเกิดประโยชน
ตอโรงเรียนนักเรียนตลอดจนตอทางราชการใหมากที่สุด  ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีผูบริหารพึง
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พิจารณาจัดสรรใหแกครูอาจารยที่ เกี่ยวของ ทรัพยากรดานงบประมาณมีความสําคัญตอการ
บริหารงานหลายประการดังน้ันการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนหนาที่สําคัญของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองวางแผนจัดสรรดานงบประมาณการเงินทรัพยากรในดานทางกายภาพ
และทรัพยากรในดานวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการบริหารและจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงาน
ดานตางๆของโรงเรียนใหเปนไปอยางราบรื่นคลองตัวตรงตามเปาหมายอยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนเปนสําคัญ  
     องคประกอบท่ี 5 การบริหารท่ัวไป  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 12    
ตัวแปร มีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .556-.598  มีคาความแปรปรวน 
2.363  และคารอยละของความแปรปรวน  1.738 เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 5 
งานบริหารทั่วไปที่ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตางๆเชนการรับนักเรียนเขาเรียนดวยความ
โปรงใส ไมมีอามิสสินบนแจงงบประมาณแกผูปกครองทราบกอนดําเนินการจัดใหมีการประชุม
ผูปกครองนักเรียนแตละภาคเรียน เปนตน  สอดคลองกับแนวคิดของ  วิลเลี่ยม (William) ที่กลาวถึง  
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management : TQM) คือ การจัดการที่เนนในเรื่อง
คุณภาพ การดูแลในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ  การรับประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพใน
ภาพรวม  เพราะเช่ือวาเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพใหดีแลวก็จะทําใหโรงเรียนไดเปรียบในการแขงขัน 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนการบริหารคุณภาพในภาพรวม ที่นําโดยผูบริหารระดับสูงและมี
การดําเนินงานทั่วทั้งโรงเรียนเพ่ือที่จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิด
ของ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ที่กลาววา ความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษา เปนภารกิจ
หลักของผูบริหาร ตองกําหนดแบบแผนวิธีการ และข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ  
เพราะถาระบบการบริหารไมดีจะกระทบกระเทือนสวนอื่น ๆ ของหนวยงานนักวิชาการท่ีดีจะตองรูจัก
เลือกวิธีการบริหารที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เ พ่ือ ใหงานนั้นบรรลุจุดหมายที่วางไว              
การบริหารงานของผูบริหารนั้นจะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะการดําเนินงานตาง  ๆ 
เพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงาน
นั้นประสบความสําเร็จ ผูชวยงานแตละคน มีความแตกตางกันท้ังในดานสติปญญา ความสามารถ 
ความถนัดและความตองการท่ีไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารท่ีจะนําเอาเทคนิค วิธีการ และ
กระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 
สอดคลองกับแนวความคิดของ ยุทธกิจ สัตยาวุธ ที่กลาววา ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูคือ  ผูบริหารการศึกษา ซึ่งรวมถึงผูบริหาร
สถานศึกษาและการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  พบวาบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง  นอกจากน้ี ราตรี  สีงาม  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
ที่ตองดําเนินการเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนใหครบถวน สมบูรณในทุกดานเพราะภาระหนาท่ี
ของสถานศึกษา คือ การมีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยรับผิดชอบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคเปาหมายอยางหนวยงานทางการศึกษา ผูบริหารท่ีดีจะสามารถสรางการทํางานเปน    
หมูคณะอยางมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะและใจกวางจึงจะสามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียน       
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การสอนในโรงเรียนของตนไดอยางมีคุณภาพ  สอดคลองกับ ดาราวรรณ  สุขคันธรักษ ไดวิจัยเร่ือง 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สูประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีตอบทบาททางการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัด
คุณภาพนักเรียน ในดานทักษะ/กระบวนการและเจตคติสรุปไดคือสถานศึกษาควรสรางระบบ
เครือขายเพ่ือฝกใชทักษะทางดานภาษาโดยมีเครือขายกับประเทศสมาชิกติดตอสื่อสารกันผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและโรงเรียนในภูมิภาคของประเทศและตางภูมิภาคของประเทศการประยุกตใช
เครื่องมือทางดานการส่ือสารประเภทโซเชียลมีเดีย ภายใตการแนะนําของครูจะกระตุนความสนใจ
ของผูเรียนและทําใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลายตอเนื่องขึ้นระหวางผูเรียนแตละเครือขาย การเชิญ
วิทยากรภายนอกที่มีภาวะผูนํามีภูมิรู ในเร่ืองของประเทศสมาชิกอาเซียนมาถายทอดคว ามรู
ประสบการณในมุมมองท่ีกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจเชนการประสบความสําเร็จในอาชีพในตางแดน
ความประทับใจในการทองเที่ยวในประเทศสมาชิกการรวม ในพิธีบําเพ็ญบุญกุศลพิธีกรรมตาง ๆ หรือ
การไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นทุรกันดารของประชาคมลวนเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนแนวทางสงเสริมใหเยาวชนไทยมุงมั่นสั่งสมคุณลักษณะตาง  ๆ ตามท่ี
คาดหวัง 
   องคประกอบท่ี 6 คุณภาพของผูเรียน  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองคประกอบ 7   
ตัวแปรมีคานําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง .555-.627  มีคาความแปรปรวน 
2.835 และคารอยละของความแปรปรวน  1.749   เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับที่ 6  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิริกาญจน  โกสุมภ เรื่องการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สิ่งสําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญท่ีสุด คือ การกําหนดเปาหมายและ
ความหมายของการมีสวนรวมตรงกันระหวางผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในชุมชนคือ ผูนําชุมชน 
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและผูปกครองนักเรียน   และงานวิจัยของ วรณิช  
สุวรรณฉิม  ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการมุงเนนใหเยาวชนเปนคนดี     
คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ กรมวิชาการ ไดกลาวถึง การบริหาร
สถานศึกษา คือการดําเนินงานของกลุมบุคคล ในดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป โดยตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนคิดเปน ใฝรู มีน้ําใจ มีจิตวิญญาณ 
รักเพ่ือนมนุษย รักชุมชน รักทองถิ่น และรักชาติ การบริหารสถานศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญใน
การพัฒนาคนใหมีความพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาคนท้ังทางดานรางกาย 
จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยใชกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการ เพ่ือใหการบริหาร
สถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดานการวางแผนพัฒนาครูการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ดานการวางแผนพัฒนาครูในภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลางดานที่มีสภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ครูมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอการเขาสู
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ประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือ ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพรอมสู
ประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก ดานที่มีสภาพการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ครูมีการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และนําผลไปพัฒนาการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง สวน 
แซมมอนด ฮิลแมน และมอติมอร (Sammonds, Hillman and Mortimore) ที่พบวาองคประกอบ
สําคัญอยางหน่ึงที่สงผลถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ประสิทธิผลคือ การมี
ความคาดหวังตอนักเรียนในระดับสูง และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งกําหนดไว 9 มาตรฐาน โดยกําหนดในมาตรฐานท่ี 8 วา 
สถานศึกษามีระบบ การบริหาร และจัดการศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุงผลประโยชนของ
ผูเรียนเปนสําคัญ และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัย ของ ออสติน และเรโนลดส (Austin and 
Reynolds) ที่ไดศึกษาวิจัยลักษณะของโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ 12 
องคประกอบ และองคประกอบดานการมีเปาหมายและความคาดหวังรวมกันที่ชัดเจน เปน
องคประกอบที่สําคัญองคประกอบหน่ึง นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับ  แซมมอนด ฮิลแมน และ     
มอติมอร (Sammond Hillman and Mortimore) ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาองคประกอบที่สงผลตอ
ความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของนักเรียน และพบวา การมีความคาดหวังตอโรงเรียนและ
นักเรียนในระดับสูงซึ่งมีองคประกอบยอยคือ 1) ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูง  รวมกัน  
ทั้ ง โ รง เรี ยน  2 )  มีการ ส่ือสารและเส ริมแรง เ พ่ือใหความคาดหวั งสู ความเปนจริ ง  และ                     
3) มีการคิดการปฏิบัติที่ทําใหไปสูความคาดหวัง 
 2. ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพ่ือหาคามัธยฐาน (Median)      
ฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) เปนรายขอความคิดเห็นเพ่ือ
พิจารณาเลือกองคประกอบท่ีเปนไปไดในระดับมากขึ้นไป ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับ “มาก” 
(Md.≥3.50) สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ นักรบ ระวังการณ และ นฤนันท สุริยมณี ไดเขียน
บทความเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน สรุปไดวา ในยุคของการเปล่ียนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน ทําให
ประเทศตาง ๆ เกิดความรวมมือและพ่ึงพากัน ซึ่งตองการความเปนหนึ่งเดียว ดวยเหตุนี้การให
การศึกษาแกประชาชน จึงเปนเครื่องมือจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามตองการได และผูที่มี
บทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  ก็คือ ผูบริหารโรงเรียน 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีสมรรถภาพหรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและ
ความรูความเขาใจแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา สวนงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต   
กลาววา เงื่อนไขของการมีสวนรวมในการบริหารขึ้นอยูกับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  ซึ่งทั้งสองฝาย
จะตองมีความปรารถนารวมกันที่จะใหเกิดการมีสวนรวม และการมีสวนรวมมีอยู 2 ประเภท คือ    
การมีสวนรวมโดยตรงกับการมีสวนรวมโดยออม การมีสวนรวมโดยตรงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ     
มีการแบงภาระหนาท่ีภายใน มีการกําหนดตําแหนงตามลําดับขั้น กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม กําหนดภาระหนาที่ อํานาจ แบบอยางหรืองานท่ีกําหนดไว
อยางเปนแบบแผน เพ่ือเปนกรอบใหสมาชิกใหเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง สมาชิกที่ไดรับแตงตั้งจะตองมีการกําหนดวาระหรือระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  และเพ่ือ              
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การดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเครือขายสถานศึกษา ตองมีทรัพยากรตางๆ ไดแก งบประมาณ 
ความตั้งใจ การเสียสละ รวมทั้งขอมูลขาวสาร/ประสบการณ วัสดุครุภัณฑ เทคโนโลยีที่สามารถใช
รวมกันในเครือขายถือเปนการพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมคุณคาใหกับเครือขาย สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ ์ คือ การรับรูมุมมองรวมกัน ( Common Perception) สมาชิกที่เขามาอยูในเครือขาย
ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูรวมกัน ถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย มีความเขาใจในปญหา
และมีสํ า นึกในการแก ไขปญหารวมกันมีประสบการณ ในปญหารวมกันมีความตองการ                     
ความชวยเหลือในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันใน
การดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือแกปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของ
เครือขายที่ทําใหเครือขายมีความตอเนื่องเพราะหากสมาชิกไมมีความเขาใจในการเขารวมเปน
เครือขายจะทําใหการประสานงาน และการขอความรวมมือในการดําเนินการเปนไปอยางยากลําบาก 
เพราะตางคนตางมองโลกคนละกรอบเหมือนใสแวนตากันคนละสี ยอมมองปญหาหรือความตองการท่ี
เกิดข้ึนไปคนละทิศคนละทาง แตมิไดหมายความวาสมาชิกของเครือขายไมสามารถจะมีความคิดเห็น
แตกตางกัน เพราะมุมมองท่ีแตกตางยอมมีประโยชนชวยใหเกิดการสรางสรรคในการทํางาน          
แตความคิดที่แตกตางนี้สมาชิกเครือขายยอมรับกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) 
วิสัยทัศนรวม เปนการมองเห็นภาพของจุดมุงหมายในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม  การรับรู
เขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายท่ีจะไปดวยกันจะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง 
เกิดเอกภาพและชวยบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกตางลงไปไดในทาง      
ตรงขาม เมื่อใดท่ีวิสัยทัศนหรือเปาหมายสวนตัวขัดแยงกับวิสัยทัศนหรือเปาหมายของเครือขาย 
พฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะเริ่มแตกตางกัน สมาชิกเครือขายควรมีวิสัยทัศนยอยสวนตัวท่ี
สอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศนของเครือขาย หรือสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน การเกิดผลประโยชน
และความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือขายเกิดจากที่สมาชิกแตละคนท่ีมีความ
ตองการของตนเอง แตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดหากสมาชิกตางคน    
ตางอยู ความจํากัดน้ีทําใหเกิดการรวมตัวกับบนฐานของผลประโยชนรวมที่มากเพียงพอจะดึงดูดใจ  
ใหรวมเปนเครือขาย ดังนั้น การรวมเปนเครือขายจึงตองตั้งอยูบนฐานของผลประโยชนที่มีรวมกัน       
ซึ่งผลประโยชนนี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชนที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน เกียรติยศ ชื่อเสียง    
การยอมรับโอกาสในความกาวหนา และความสุขความพึงพอใจ ฯลฯ กลาวคือ การที่จะดึงใครเขามามี
สวนรวมในขบวนการเครือขายจําเปนที่จะตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ควรจะไดรับ  อาจมากนอย
แตกตางกัน แตทุกคนไดรับผลประโยชน เมื่อใดสมาชิกเสียประโยชนมากกวาได  เขาก็จะเริ่มถอย
ตัวเองออกจากเครือขายไป ประเด็นสําคัญ คือ ผลประโยชนที่เขาจะไดรับตองเพียงพอสําหรับเขาใน
การที่จูงใจใหเขามามีสวนรวมในทางปฏิบัติจริง โดยไมไดมีสวนรวมแบบประดับที่มีเพียงตําแหนงหรือ
รายชื่อในเครือขาย การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง  (All Stakeholders 
Participation) การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย นับเปนกระบวนการที่สําคัญมากในการพัฒนา
ความเขมแข็งของเครือขาย เพราะกระบวนการมีสวนรวมทุกฝายในเครือขาย (All Stakeholders in 
Network) ยอมเปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจและรวมลงมือกระทําอยาง
เขมแข็ง ดังน้ัน สถานะของสมาชิกในเครือขายจึงควรเปนไปในลักษณะของความเทาเทียมกัน           
(Equal Status) ในฐานะของ “หุนสวน  (Partner)”  ของเครือขายซ่ึงเปนความสัมพันธในแนวราบ  
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(Horizontal Relationship) ที่เทาเทียมกันแทนความสัมพันธในแนวด่ิง (Vertical Relationship) 
หมายความวา หากการรวมตัวเปนเครือขายเกิดขึ้นระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ        
ก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขาย มิใชการวางตัวเปน
เจานายเหนือประชาชนอยางไรก็ตามแมจะยากในทางปฏิบัติในหลาย ๆ กรณี เพราะตองอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายและการสรางบริบทแวดลอมอ่ืน  ๆ เขามา
ประกอบดวย แตก็ยังเปนสิ่งที่จําเปนตองกระทําหากตองการสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง การเสริมสราง
ซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) องคประกอบที่จะทําใหเครือขายดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง ก็คือ การที่สมาชิกของเครือขายตางก็ตองเสริมสรางซ่ึงกันและกัน โดยที่จุดแข็งของฝายหน่ึง
ไปชวยเสริมจุดออนของอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนเครือขาย
มากกวาการไมสรางเครือขาย เชน นักวิชาการที่เขาใจสภาพทองถิ่นเขาไปทําการวินิจฉัยรวมกับ
ประชาชนในทองถ่ิน ก็จะชวยใหเกิดการสะสมองคความรูของทองถิ่นอยางเปนระบบอันเปนประโยชน
ตอชุมชน ในขณะที่ประชาชนในทองถ่ินก็ใหขอมูลและความรวมมือในการศึกษาวิจัย หรือการท่ีมูลนิธิ
ขององคกรธุรกิจชวยสนับสนุนดานเงินแกองคกรประชาชน  ขณะเดียวกันความสําเร็จขององคกร
ประชาชนก็สรางชื่อเสียงแกองคกรธุรกิจนั้นดวย การพ่ึงพิงอิงรวมกัน (Interdependence) เนื่องจาก
ธรรมชาติความจํากัดของสมาชิกในเครือขายท้ังดานทรัพยากร ความรูเงินทุน และกําลังคน ฯลฯ 
สมาชิกของเครือขายจึงไมสามารถดํารงอยูไดอยางสมบูรณดวยตัวเอง  การจะทําใหเปาหมายรวม
สําเร็จไดนั้น สมาชิกจําเปนตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในเครือขายเพ่ือใหเกิดการ
เสริมสรางซึ่งกันและกันการจะทําใหสมาชิกหรือหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันใหแนนหนา  หากเอา
หุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทาใหเครือขายลมลงไปได การดํารงอยูของหุนสวนแตละคนจึงจําเปน
ตอการดํารงอยูของเครือขายตามมาดวย ปฏิสัมพันธดังกลาวจะเปนลักษณะความสัมพันธเชิง
แลกเปล่ียนระหวางกัน  (Reciprocal Exchange) มิใชปฏิสัมพันธฝายเดียว (Unilateral Exchange) 
ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธกันมากเทาใดก็จะยิ่งเกิดความผูกพันภายในระหวางกันมากขึ้นเทานั้น 
(Highly Integrated)  นอกจากน้ีการปฏิสัมพันธยังชวยใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากขึ้น จะชวยให
เครือขายเขมแข็งยิ่งขึ้น องคประกอบขางตน ไมเพียงจะเปนประโยชนในการนําไปชวยแสดงใหเห็นถึง
ปจจัยที่จะมีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดวย 
  2.1 ดานการบริหารวิชาการ อยูในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) กอรตัน (Gorton)   
ไดใหความหมายถึง การบริหารงานวิชาการวาหมายถึง การดําเนินกิจกรรม ทุกชนิดในสถานศึกษาท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุงแกไข การเรียนการสอนของนักเรียนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพ    
มากที่สุด ซึ่งไดแกงานดานหลักสูตร การจัดแผนการเรียน การจัดตารางการเรียนการสอน การจัดครู
เขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ การวัดผลและประเมินผล 
ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการไววางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา คือ  การจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการเรียนและประสบการณตาง ๆ ใหแก
นักเรียนตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติของนักเรียนเพ่ือใหเปนคนดี มีความรู 
ความสามารถ พอท่ีจะนํามาหาเลี้ยงชีพไดอยางมีความสุข มีความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความ
เปนอยูและชวยเหลือเผื่อแผเพ่ือนบานและสังคมตามสมควร  และ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ได
กลาวถึง งานวิชาการไววาความสําเร็จของสถานศึกษาน้ัน อยูที่การบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ  
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ซึ่งงานวิชาการจะมีขอบขายที่กวางขวางในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุม
ตั้งแตการวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล สอดคลองกับ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ  ไดกลาวถึง 
สถานศึกษาที่มีคุณภาพวาจะตองเปนสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ             
มีสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มีบรรยากาศท่ีเปนระเบียบเรียบรอย สิ่ งแวดลอมในการทํางาน     
ดึงดูดใจ  มีการเรียนการสอนที่เขมแข็ง กําหนดเวลาเรียนไวสูง เนนความสําเร็จมีการสอนที่มีความ    
มุงหมาย การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคชัดเจน จัดบทเรียนอยางมีรูปแบบ มีการ
ปฏิบัติที่ปรับตัวยืดหยุน  สอดคลองกับท่ี สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  ที่กลาววา โรงเรียนที่มีคุณภาพ       
จะแสดงออกใหเห็นถึง  “มิติแหงคุณภาพ” (Quality Dimensions) ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้           
มีความสามารถในการจัดการศึกษา (Performance) โรงเรียนมีความสามารถที่จะจัดการศึกษาได
มาตรฐานตามที่มุงหวัง และเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  โรงเรียนใชสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ 
อาคารสถานท่ีมั่นคงถาวร (Durability) สามารถใชในกิจกรรมการเรียนการสอนไดเต็มศักยภาพ 
เหมาะกับวัย สะดวกและปลอดภัย  สวน ราตรี สีงาม  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบวา    
มีการดําเนินงานการเตรียมความพรอมทั้งดานนโยบายของผูบริหารโรงเรียนและดานการจัด         
การเรียนรูระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตมีบางดานที่อยูในระดับมาก  เชน 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอาเซียน และ จตุพร ยงศร  ไดศึกษานโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน ไดแก ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร รัฐบรูไนดารุสซาลาม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของ จอรช  เบอรเรเดย         
แบงการศึกษาเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ศึกษาเฉพาะท่ี โดยที่ยังไมนําไปเปรียบเทียบกับประเทศใด ๆ 
มี 2 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นตอนการบรรยายหรือพรรณนา และขั้นตอนการตีความ และสวนท่ี 2 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มี 4 ขั้นตอนยอย ไดแก 
ขั้นตอนการบรรยาย ขั้นตอนการแปลความ ขั้นตอนการเทียบเคียง และขั้นตอนการเปรียบเทียบ    
ผลการศึกษาพบวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน          
ทั้ง 10 ประเทศ มีจุดรวมคลายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง      
2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเมื่อเปรียบเทียบเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบวา การเมืองการปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม จํานวนประชากร 
และสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียนสงผลใหนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีความแตกตางกันสําหรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของราชอาณาจักรไทย 
พบวา การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนา
ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ ปรับปรุงระบบการบริหาร
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จัดการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู
อยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้คือ 
แนวทางสําคัญของการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยทาใหเกิดกระบวนการเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษาใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ใหโอกาสอยางเทาเทียม พัฒนาสังคมไปสูฐานความรู สามารถประกอบอาชีพของ
ตนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคประชาคมอาเซียน และตองมุง พัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาท่ีเปนบริบทเฉพาะของประเทศไทย โดยเนนใหความใหความสําคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูใหรองรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มุงพัฒนาและสราง
เครือขายความรวมมือเพ่ือใหเกิดการวิจัยและสรางสรรคองคความรูใหมในภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ
ในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขั้นสูง 
   2.2 ดานการบริหารบุคลากรอยูในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) สอดคลองกับเทิดพงษ       
ศรีวิเศษ ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2   ผลการวิจัยพบวา การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับดังนี้   การสงเสริมทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู และการนิเทศภายในสถานศึกษา  ผูบริหาร และครูมี
การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง คือ การจัดต้ังเครือขายและการวางแผนพัฒนาครู  ชัยสําราญ  
พิมณาคุณ  ไดศึกษาเรื่อง สภาพความพรอมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พบวา การเสริมสรางความตระหนัก ความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู ในระดับมาก  และสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถและสามารถสื่อสารไดอยางนอย  2 ภาษา
อยูในระดับมาก  2) ดานงานวิชาการภาพรวมอยูในระดับมากคือ การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษารองรับอาเซียนอยูในระดับมาก การพัฒนาและเสาะแสวงหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยูในระดับมาก การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
หรือองคกรอ่ืนหรือสถานศึกษาระหวางประเทศอยูในระดับปานกลาง การจัดทําหลักสูตรท่ีสงเสริม
การเรียนรูภาษาอังกฤษภาษาจีน หรือภาษาของประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับ สมศักดิ์  รอบคอบ ไดทําวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา 1) ประสิทธิภาพการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ในดานการบริหารตนเองอยูในระดับสูงสุด 
ควรพัฒนาผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวม ปรับปรุงระบบ
การวางแผน การสรางทีม และการมอบหมายงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ บุญกะนันท 
ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการท่ีสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในองคการ
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เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะในดานตาง  ๆ เชน เปนบุคคลที่มีความเปนเลิศ มีรูปแบบในการคิด            
มีวิสัยทัศนรวม มีการเรียนรูกันเปนทีม และมีการคิดอยางเปนระบบ  และออดเดน และโฮสเตทเตอร 
(Odden and Wohlstetter) ไดกลาวถึงกลยุทธสําคัญที่เอ้ือตอความสําเร็จในการบริหารโดยใช
โรงเรียน  ในสวนของการบริหารบุคลากร ใหประสบความสําเร็จอีกดานหน่ึง คือ การใหรางวัลการให
รางวัลแกบุคคลและกลุมตาง ๆ ในโรงเรียนอยางเหมาะสมอาจจัดไดหลากหลาย เชน การใหรางวัล
เปนตัวเงิน เชน คาตอบแทนการใหเปนเงินคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรบางโรงเรียนให
คาตอบแทนแกคณะกรรมการโรงเรียนดวยรางวัลที่ไมเปนตัวเงินที่อาจจัดได เชน การใหคําปรึกษา 
(Mentoring) แบบกันเองบันทึกแสดงความซาบซ้ึงจากผูบริหารโรงเรียน สอดคลองกับ มายเออร และ 
สโตนฮิล  (Myers and Stonehill)  ไดศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไป
ใชในการบริหารโรงเรียน  ไดพบวามีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาโดยขวัญและ
กําลังใจของครูดีข้ึน เนื่องจากมีสวนรวมและรับผิดชอบในการบริหารและจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  
ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิดรวมทํามากข้ึน สวน ปารค จอง ปว  
(Park, Jong  Pil)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุมชนโรงเรียนท่ีปกครองตนเอง : การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในเกาหลี (Creating an Autonomous School Community : School–based 
Management  in  Korea) การวิจัยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงดานบทบาทของครู 
ผลการวิจัยยังระบุวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อครูมี      
สวนรวมในการตัดสินใจสั่งการมากที่สุดบทบาทหนาที่เหลานี้ตองถูกกําหนดไวในนโยบายทุกระดับ  
    2.3 ดานการบริหารงบประมาณ อยู ในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) ชัยสําราญ   
พิมณาคุณ  ไดศึกษาเรื่อง สภาพความพรอมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา ดานงบประมาณภาพรวมอยูในระดับ
มาก คือ การสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน เชนงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ 
เอกสารตาง ๆ อยูในระดับมาก  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
ครุภัณฑเปนปจจุบันอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ คาลดเวล (Caldwell) ที่กลาววา 
สถานศึกษาเปนฐานในการบริหารการจัดการเปนการกระจายอํานาจใหตัดสินใจเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากร ไดแกความรูเทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลาและงบประมาณเปนการ
กระจายอํานาจทางการจัดการมากกวาจะเปนอํานาจทางการเมืองและใหเกิดการตัดสินใจในระดับ
สถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่นและของรัฐในขณะเดียวกันในโรงเรียนยังมีความ
รับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในทรัพยากรที่จะจัดสรรใหสอดคลองกับ ดิเรก วรรณเศียร ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พบวาดานงบประมาณ โรงเรียนยังไมใชผูตั้งงบประมาณ เปนเพียงผูรับงบประมาณมาบริหาร
จัดการ โรงเรียนสวนใหญรองบประมาณจัดสรรจากสวนกลาง มีการหาผลประโยชนจากสินทรัพยนอย
มากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมักไมตรงความตองการและไมเพียงพอ  ซึ่งโรงเรียนควรต้ังงบประมาณ
เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียน โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานภายในไดอยาง
เหมาะสม และมีความยืดหยุนสูง การบัญชี การเงินและพัสดุ มีระบบที่ตรวจสอบงายและเบ็ดเสร็จที่
โรงเรียน Rob Cuthbert ไดใหกลยุทธกวาง ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การศึกษามี 2 แนวทาง คือ 1) การลดคาใชจายตอหนวยในการดําเนินการโดยไมเปลี่ยนรูปแบบของ
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องคกร  และ  2) การเปล่ียนโครงสรางองคกรเพ่ือลดคาใชจาย World Bank ไดใหแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา คือ 1) ใหครู อาจารย 1 คน รับผิดชอบนักเรียน 20-
25 คน 2) กําหนดมาตรฐานของหองเรียนและรายวิชา 3) ลดอัตราบุคลากร 4) เพ่ิมจํานวนชั่วโมงสอน
ของอาจารย 5)  ใชวิธีการศึกษาดวยตัวเอง 6) ตองหาแหลงเงินทุนเพ่ิมขึ้น และ 7) ตองจํากัดและ
ควบคุมคาใชจายตอหนวยงานสอดคลองกับ Jamil Salmi ไดใหแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรทางการศึกษาดังนี้ 1) การบริหารสถานศึกษาตองเนนประสิทธิภาพมากขึ้นและตองให
ความมั่นใจวาทรัพยากรถูกใชออกไปอยางคุมคา 2) ควรเปลี่ยนแปลงการบริหารแบบเดิมท่ีรวมอํานาจ
ไวที่สวนกลางมาเปนการกระจายอํานาจ 3) นําเอาระบบงบประมาณและวิธีการเงินที่ยืดหยุนมาใช   
4) จัดตั้งระบบ MIS ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและ
สถานการณทางทรัพยากร 5) มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมเพื่อไมใหศูนยเปลาจากการ
เรียนไมจบหรือลาออกกลางคัน  6) มีการยุบรวมภาควิชาคณะหรือโปรแกรมที่ไมคุม 7) ลดความ
ซับซอนของการใชทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ 8) หาแหลงเงินภายนอกเพ่ิม และ 9) สนับสนุนให
เอกชนเขามามากข้ึนหลักในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 1) หลักความเสมอภาคในการบริหาร
ทรัพยากรตองถือหลักความเสมอภาคอยางเครงครัดคือตองมีความเสมอภาคในดานคุณภาพและความ
เสมอภาคในดานโอกาสความเสมอภาค แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1.1) ความเสมอภาคในแนวราบ 
ไดแกนักเรียนกลุมและภาวะเหมือนกันจะไดรับการปฏิบัติทัดเทียมกัน และ 1.2) ความเสมอภาคใน
แนวต้ัง ไดแกการกระทํากับนักเรียนที่แตกตางกันออกไป  2) หลักประสิทธิผลหลักการดําเนินงานของ
หนวยงานก็คือการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ๆ ไดกําหนดไวการใชหรือการ
บริหารทรัพยากรก็คือพยายามหาสิ่งมาชวยเหลือสนับสนุนใหการดําเนินงานของกิจกรรมตางๆบรรลุ
เปาหมาย และ 3) หลักประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพในการบริหารจะรวมทั้งประสิทธิภาพในการ
จัดสรรประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน คน เงิน วัสดุ อาคารสถานท่ีหรือที่ดินการ
วางแผน ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชยสถาน 2542 หมายถึงการกําหนดแผนหรือโครงการที่จะ
ดําเนินการตอไปการวางแผนเปนกระบวนการหน่ึงที่ทําใหการปฏิบัติภารกิจสามารถดําเนินไปอย างมี
ทิศทางและบรรลุผลตามวัตถุประสงคการวางแผนการใชทรัพยากรทางการศึกษาเปนจุดเริ่มตนของ
กิจกรรมทางหารศึกษาท่ีสําคัญยิ่งผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทภารกิจในการวางแผนและการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ 1) กําหนดนโยบายและแผนของสถานศกึษาโดยการรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานตาง ๆ ทั้งปจจัยภายนอก ปจจัยภายในมาวิเคราะหกําหนดเปนนโยบายและแผนของ
สถานศึกษาใหสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งในแผนงานควรมีรายละเอียดดังตอไปน้ีวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงานระยะเวลาของการดําเนินงานทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินงาน  
2) การบริหารทรัพยากรโดยการรวบรวมทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองใชในการดําเนินงานจากแผนงาน
นํามาจัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลังเพ่ือจัดสรรและใชทรัพยากรท่ีไดมาอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด 3) การประเมินผลการใชทรัพยากรเพ่ือตรวจสอบความสามารถ
ในการนําทรัพยากรไปใชวาตรงกับความตองการหรือไมเพียงไรเกิดผลสําเร็จอยางไร  และ 4) การนํา
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ผลการประเมินไปใช เมื่อประเมินผลการใชทรัพยากรจะไดรับขอมูลยอนกลับซ่ึงสามารถนําไป
ปรับปรุง พัฒนาบริหารทรัพยากรในดานตาง ๆ เชน การจัดสรรการใชและควบคุม ตรวจสอบเปนตน 

  2.4 ดานการบริหารท่ัวไปอยูในระดับ “มาก” (Md.≥3.50) สอดคลองกับงานวิจัย
ของ โคลแมน (Coleman)  ที่เนนความสําคัญของเครือขายทางสังคม (Social Network) วาเปน
แหลงของทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน โดยสถานศึกษาท่ีมีเครือขายทางสังคม
เขมแข็งก็มีแนวโนมที่จะไดรับความชวยเหลือดานทรัพยากรจากเครือขายของตนไดมากกวา
สถานศึกษาท่ีไมมีเครือขายและการประสานความรวมมือดําเนินการจะตองใหสมาชิกเครือขายเขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  โดยการเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน การท่ีคนมีประสบการณ
มารวมกันแกปญหา  ทั้งยังมีการรวมกลุมปฏิบัติงาน รวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกันยอมจะเกิดความ
เขมแข็งมีพลังในตัวเองสามารถเรียกไดวาเปนสังคมแหงการเรียนรู สามารถพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือ
ตนเองไดดําเนินการไปสูสิ่งที่พึงปรารถนาเปนความรวมมือหรือการมีสวนรวม (Participation) ของ
สมาชิกในเครือขายที่มีเปาหมายคือ การรวมคิดรวมตัดสินใจและรวมดําเนินกิจกรรม สอดคลองกับ
แนวคิดของ ลอวเลอร (Lawler) กลาววา สถานศึกษาที่มีเครือขายเขมแข็งจะมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจขององคกรจากแนวคิดของ ลอวเลอร (Lawler) สอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ  อภิญญา เวชยชัย และผลการวิจัยของ ทิศนา แขมมณี ที่สรุปวา  ผูบริหารโรงเรียนท่ี
สามารถสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการ  วิธีการและ
เทคนิคในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของพอแมผูปกครองในการพัฒนา
ผูเรียนของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งไดวิเคราะหสรุปเปนรูปแบบการสรางระบบและ
กลไกการสงเสริมบทบาทการมี  สวนรวมของพอแม  ผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนจากรณีศึกษา 5 
ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุน  เพ่ือเทียบเคียงแนวทางการดําเนินการของประเทศไทย
เกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
ประเทศไทย 

  2.5 ดานคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับ“มาก” (Md.≥3.50) สอดคลองกับแนวคิดของ 
จตุพร ยงศร ที่ไดศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 
ประเทศ ผลการวิจัยพบวา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ันมีจุดรวมที่คลายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1) การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  2)  การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ 3) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาการศึกษาหรือการพัฒนานักเรียนให
มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของสังคมเพ่ือเปนกําลังของการพัฒนาประเทศ 
สวน เอรวรรณ  สมรักษา  ที่วิจัยสํารวจความพรอมและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนในระดับประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สรุปไดวา มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาความรูและเสริมสรางความเปนพลเมืองอาเซียนใหผูเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูให
ผูเรียน อันจะเปนพลังการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในทุกพ้ืนที่ จัดการเรียน
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลาง สอดคลองกับแนวคิดของ กรมวิชาการ ไดกลาวถึงการ
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บริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่คิดเปน ใฝรูมีน้ําใจ มีจิต
วิญญาณ รักเพ่ือนมนุษย รักชุมชน รักทองถิ่นและรักชาติเพ่ือใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่พึงประสงค
ของนักเรียน และตองสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม  นอกจากนี้ 
เอรวรรณ สมรักษา ยังไดศึกษาวิจัยความพรอมและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เขาสูประชาคมอาเซียนในระดับประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา การเพ่ิมศักยภาพในการ
เรียนรูใหผูเรียนจะเปนพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนโดยการจัด       
การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหรือสอดแทรกเพ่ือใหเกิดความคุนเคย สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานการพัฒนามาตรฐาน
และยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวาในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน คือ 1) ผูเรียนตองมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ และ 2) โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนนักเรียนกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียนถึงแมจะมีความยากลําบากเพราะมีคาใชจายสูงแตเปนการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือทราบผลการยืนยันความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน    

  จากขอคนพบของโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ประกอบดวย องคประกอบท่ีสําคัญจํานวน 6 องคประกอบ คือ การบริหารจัดการ การบริหาร
วิชาการ  การบริหารบุคลากร  การบริหารงบประมาณ  การบริหารท่ัวไป  และคุณภาพของผูเรียน  
เปนพหุองคประกอบมีความสัมพันธกัน ดังนี้ องคประกอบดานการบริหารจัดการ มีอิทธิพลโดยตรง
ตอองคประกอบดานความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียน และมีอิทธิพลโดยออมตอองคประกอบ
ดานการบริหารทั่วไป  การบริหารบุคลากร  การบริหารงบประมาณ  การบริหารท่ัวไป ซึ่งหาก
พิจารณาในภาพรวมจะพบวา เปนรูปแบบท่ีมุงเนนเรื่อง คุณภาพของผูเรียน เปาหมายปลายทางของ
ทุกองคประกอบจะเปนไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน หมายความถึง ความคาดหวังตอ
ความสําเร็จของผูเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการ
บริหาร 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารบุคลากร  และการบริหาร
ทั่วไปไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งทําใหสถานศึกษาหรือโรงเรียนมี
ความคลองตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับการบริหารโรงเรียนในระบบของการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
กลาววา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาเปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบ
แผน วิธีการ และขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ นักบริหารที่ดีตองรู จักเลือก 
วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหงานน้ันบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว  สอดคลองกับ ธีระ   
รุณเจริญ กลาววา การจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพจึงจะทําใหการบริการและการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จและเปนไปตาม
แนวทางท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะประสบ
ผลสําเร็จจะตองอาศัยองคกรปฏิบัติ คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดีและผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําการปฏิรูปที่มี
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ประสิทธิภาพตองดําเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย และยังสงผลตอ
องคประกอบดานความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียน จะเห็นวารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ สอดคลองกับ สมศักดิ์ 
สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพวาจะตองเปนสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ คือ ผูบริหารตองมีความม่ันคง มีความมุงหวัง ใชยุทธศาสตรการบริหารท่ีสงเสริม
การมีสวนรวม และเปนมืออาชีพระดับแนวหนา  มีเปาประสงคและวิสัยทัศนรวมกัน มีวัตถุประสงค    
ที่ เปนเอกภาพ มีการปฏิบัติอยางคงที่สม่ําเสมอ เปนลักษณะขององคกรแหงความรวมมือ               
มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มีบรรยากาศท่ีเปนระเบียบเรียบรอย สิ่งแวดลอมในการทํางาน
ดึงดูดใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเขมแข็ง มี  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค
ชัดเจน จัดบทเรียนอยางมีรูปแบบ มีการปฏิบัติที่ปรับตัวยืดหยุน มีความทาทายทางปญญา  มีการ
เสริมแรงในเชิงบวก มีระเบียบ กฎเกณฑที่ชัดเจนและเปนธรรม มีขอมูลยอนกลับ  มีการติดตาม
ความกาวหนา ติดตามการปฏิบัติงานของผูเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  สงเสริม
ความรับผิดชอบของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนเคารพนับถือตนเอง สงเสริมความรับผิดชอบตาม
ตําแหนงหนาที่ ควบคุมการปฏิบัติงาน  มีความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน ผูปกครองมีสวนรวม
ในการเรียนของผูเรียน และมีการจัดการเรียนที่เปนระบบ ใชสถานศึกษาเปนฐานสําคัญสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาแตละแหง สอดคลองกับรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสิงคโปร 
(Singapore Quality Award : SQA) ซึ่งเปนรางวัลที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางคือ MBNQA, 
EFQM และ AEA วามีศักดิ์ศรีในระดับมาตรฐานโลก (World Class) มีเกณฑการพิจารณา 7 หมวด 
ดังนี้ 1) ภาวะผูนํา 2) สารสนเทศ  3) การวางแผน 4) ทรัพยากรบุคคล 5) การจัดการกระบวนการ  
6) การมุงเนนลูกคา และ  7) ผลลัพธการปฏิบัติงานและคุณภาพองคประกอบดานกระบวน 
การจัดการเรียนรูของครู  ซึ่ง วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ไดศึกษาวิจัยพบวา คุณภาพการสอนของครูเปน    
ตัวแปรที่สําคัญ สัมพันธกับความสําเร็จในกระบวนการบริหารของโรงเรียน พฤติกรรมการสอนของครู
มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน ครูเปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จ ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จะตองสนับสนุนใหครูเปนผูปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ ใหการสนับสนุนความคิด อารมณ การนับถือ 
การยอมรับฟงความคิดเห็น ทําใหเกิดขวัญกําลังใจและการปฏิบัติงานสํา เร็จมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยา  ดวงสําราญ พบวา การวางแผนกลยุทธเปนองคประกอบหนึ่งใน
รูปแบบของการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนมีความพรอมของบุคลากร 
บุคลากรมีความรูความสามารถ โดยพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ และมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู มีสวนไดสวนเสียเพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคตอไป กลยุทธที่ดีนั้นบรรลุผลสําเร็จได ปจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ คุณภาพทรัพยากรบุคคลและความเหมาะสมของระบบ กระบวนการ
เหลานี้ตางก็เปนเครื่องมือใหผูบริหารสถานศึกษาไดใชบริหารจัดการสําหรับการทํางานรวมกัน  เพ่ือ
มุงสูเปาหมายคือ ความสําเร็จของผูเรียน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เปนอีกองคประกอบหน่ึง
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสูความ
เปนเลิศ พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมถือตัว ทํางานเปนไปตามระบบราชการ 
ยืดหยุนในการทํางานและเกิดความผูกพันระหวางผูบริหารกับครู โรงเรียนมีประชากรครูและบุคลากร
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ที่ทําหนาที่หลายฝายงาน ครูผูสอน มีความรูความสามารถหลายดานจะตองปฏิบัติหนาที่อ่ืน ควบคูกับ
การสอนนักเรียนและทํางานเต็มศักยภาพในดานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Ka-ho 
Mok ที่กลาวถึง การสนับสนุนใหบุคลากรมีการทํางานรวมกัน การสนับสนุนชองทางการส่ือสาร 
การมุงมั่นในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การมอบอํานาจใหกับพนักงานไดมีสวนรวมและรับผิดชอบใน
ระบบการปรับปรุงโรงเรียน เนื่องจากผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนใหสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศ ดานกระบวนการบริหารจัดการ ก็เปนอีกองคประกอบ
หนึ่งที่สําคัญ เพราะวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหมีการจัดทําแผนกล
ยุทธเปนกระบวนการทํางาน ดําเนินตามการวางแผนเพ่ือใหไดกลยุทธในการบริหารของหนวยงาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ  เรือนทอง  พบวา  การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนที่   
ทําใหสภาพแวดลอมของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปและมีผลถึงความกดดันตอโรงเรียน ซึ่งเปน
องคประกอบระบบเปดใชกระบวนการบริหารงานที่ตองปรับเปลี่ยนและยืดหยุนเพ่ือความอยูรอดของ
โรงเรียนใหคงอยูได โรงเรียนจึงตองตระหนักถึงบริบทของสังคมที่นักเรียนไดสัมผัสอยูตลอดเวลา     
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการใหสอดคลองกับเปาหมายและความตองการของทุกฝายที่มี
สวนเก่ียวของ ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือโรงเรียนไดรับการ
พัฒนาจนไดมีมาตรฐาน โดยการปรับระบบภายในใหมีความพรอมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
โดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศของสถานศึกษา  
เพ่ือนําไปสูผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณภาพ คุณสมบัติที่พึงประสงคของหลักสูตร ซึ่งทุกกระบวนการ
ดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหผลงานบรรลุเปาหมาย และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล เซ็นนอก ที่ไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการเปน
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอําเภอลาทะเมนชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบวา ระดับการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
เพ่ือกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาดานตาง ๆ 5 ดาน ดังนี้คือ 1) ดานการเตรียมความพรอมดานคุณภาพผูเรียนอยูในระดับ
มาก 2) ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอยูในระดับ
มาก  3) ดานหลักสูตรอยูในระดับมาก สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย มีความยืดหยุนเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของ
ผูเรียนอยูในระดับปานกลาง 4) ดานการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง  สถานศึกษามีการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเรียนรูอาเซียนอยูในระดับปานกลาง   การมีการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง  ๆ เกี่ยวกับอาเซียนอยูในระดับมาก 
สถานศึกษาสรางเครือขายการดําเนินการกับผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนอยูในระดับปานกลาง  และ 5) ดานการพัฒนาครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง ครู
บูรณาการประชาคมอาเซียนเขาไปในการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ครูใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ICT ในการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาราชการของประเทศในกลุมอาเซียนไดอยูในระดับปานกลาง ครูใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาเซียนอยูในระดับปานกลาง ครูมีการวิจัยและ
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พัฒนาการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนอยูระดับปานกลาง และผูศึกษาไดศึกษาและเสนอปญหาและ
ขอเสนอแนะ ดังนี้คือ 1) ขาดงบประมาณในการดาเนินงาน 2) การสนับสนุนจากชุมชนไมเพียงพอ     
3) หลักสูตรไมไดกําหนดรายวิชาเก่ียวกับอาเซียนเปนรายวิชาเพ่ิมเติม 4) นักเรียนขาดทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ 5) จัดอบรมใหครูมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการจัดการเรียน
การสอน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ
โรงเรียน มีแผนกลยุทธที่จะเปนเหมือนทิศทางไปสูเปาหมายพรอมดวยกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งทําใหทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ซึ่งเปนเปาหมาย
สุดทายทีค่าดหวังที่จะพัฒนาสูประชาคมอาเซียนไดเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 3 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนกับการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 2.  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
 3.  ควรศึกษาวิจัยติดตาม ประเมินผลการบริหารโรงเรียนเอกชน เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย     
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 การบริหารเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

   The Appropriate Private School Administration for ASEAN Community 
-------------------------------------- 

 
เรียน.................................. 
 

 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการ
เก็บรวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตางๆ สําหรับดุษฎีนิพนธ  เรื่อง “ การบริหารเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน”  (The Appropriate Private School Administration  for ASEAN 
Community) ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณของทานนั้นมีคายิ่งตอการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ และ
จะเปนประโยชนอยางมากตอการบริหารเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชน ผูวิจัยจะไดนําไปสังเคราะหและ
กําหนดเปนกรอบในการวิจัยตอไป 

  แบบสัมภาษณนี้  ประกอบดวย 2  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
  ตอนท่ี 2   ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพื่อเปนกรอบ
ในการวิจัย 

 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณ และขอขอบพระคุณ
อยางสูงมา  ณ  โอกาสน้ี  
 
 
 

                       .................................................. 
                  นางสาวพิมลพรรณ    ดุษิยามี 
       นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
        ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 :  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
คําชี้แจง :   โปรดเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของทาน 
 
ชื่อผูใหสัมภาษณ              นาย            นาง      นางสาว................................................. 
ตําแหนง .................................................................................................... ............................................. 
สถานที่ทํางาน ................................................................................................................ ........................ 
................................................................................................................................................ ................ 
วัน /เดือน /ป /เวลา      วันที่............เดือน.................................พ.ศ. ................เวลา.... ..................น. 
ลงชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................................................................................................  
 
ตอนที่ 2 :  ขอคําถามในการสัมภาษณเพ่ือการพิจารณากําหนดตัวแปร 
คําชี้แจง :   โปรดตอบคําถามอยางละเอียด 
เกริ่นนํา 
 ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียน  ไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญในการ
เปนประชาคมอาเซียน  เพ่ือสรางความแข็งแกรงของตนในเวทีโลก  โดยเฉพาะการใชความรวมมือ
ดานการศึกษาเพ่ือนําพาไปสูการเปนประชาคมที่มีความมั่นคงทุกภาคสวนตางเห็นพองตองกันวา
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศไปสูความเปนประชาคมได เพราะการศึกษาเปน
รากฐานของการพัฒนาในทุกดาน ดังนั้นในการปรับตัวและการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวกับสถาบันศึกษาควรมีการบริหารจัดการอยางไร เพ่ือรองรับความพรอม
ของการศึกษาไทยในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนรูปธรรม 
 ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญการบริหารองคกร มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูความเปนประชาคมอาเซียน  ทานคิดวาการบริหารสถานศึกษาควรมี
รูปแบบและแนวปฏิบัติอยางไร 
 

ประเด็นการสัมภาษณ 
 ในมุมมองของทาน  ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคุณลักษณะและกระบวนการ
บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 1.  การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูประชาคม
อาเซียน ควรเปนอยางไร 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 2.  กระบวนการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนใน 
กรอบงาน 4  ดาน ควรเปนอยางไร 
     2.1  การบริหารงานวิชาการ 
..................................................................................................................... ........................................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
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  2.2 การบริหารงานบุคคล  
..................................................................................................................... ........................................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
     2.3  การบริหารงานงบประมาณ 
..................................................................................................................... ........................................... 
.......................................................................... ...................................................................................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
     2.4  การบริหารงานทั่วไป 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
  
 
     ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหเปนอยางสูง 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ที ่ศธ 0520.203.2 / 181                                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 

 
               31  มกราคม  2557 

 
เรื่อง        ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
เรียน         
สิ่งที่สงมาดวย       แบบสอบถาม    จํานวน  1  ฉบับ 
 

 ดวย  นางสาวพิมลพรรณ   ดุษิยามี  รหัสนักศึกษา  53252931  นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง“การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน”  ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยท่ีแนบมาพรอมหนังสือ   
ฉบับนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสน้ี 
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                      
                                                (อาจารย  ดร.สายสุดา   เตียเจริญ) 
                                       รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
 
ฝายธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร  034-219136 
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รายช่ือผูตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
............................. 

 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.ธรนินทร  เกตุทอง 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย   ศรีนอก 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาติชาย  พิทักษธนาคม 
 4.  อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรือง 
 5.  นางสาวยุพิน  ดุษิยามี 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ที ่ศธ 0520.203.2 / 257                                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม73000 

 
            10 กุมภาพันธ  2557 

 
เรื่อง        ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
เรียน         
สิ่งที่สงมาดวย       แบบสอบถาม    จํานวน  ฉบับ 
 

 ดวย  นางสาวพิมลพรรณ   ดุษิยามี  รหัสนักศึกษา  53252931  นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง“การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน”ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความ
อนุเคราะหใหนักศึกษาทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือในหนวยงานของทาน  เพ่ือนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                      ขอแสดงความนับถือ 
 
      
 
          (ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร) 
                 หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
ฝายธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร  034-219136 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 
........................... 

 
1.  โรงเรียนดรุณาราชบุรี        สังกัด สช.  
                                       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
2.  โรงเรียนธรรมาภิสมัย   สังกัด สช. 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 
 
3.  โรงเรียนประชาสงเคราะห สังกัด สช. 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
4. โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม สังกัด สช. 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
5. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สังกัด สช. 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
   Scale          ScaleCorrected 
     Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 
    Deleted        DeletedCorrelation      Deleted 

VAR00001     460.6000      4204.4552        .6621           .9948 
VAR00002     460.5667      4200.4609        .7124           .9948 
VAR00003     460.4667      4218.0506        .5616           .9949 
VAR00004     460.5333      4209.2230        .5589           .9949 
VAR00005     460.5333      4200.9471        .6535           .9949 
VAR00006     460.8333      4190.4195        .7096           .9948 
VAR00007     460.8333      4196.6954        .6892           .9948 
VAR00008     460.7333      4187.9954        .8143           .9948 
VAR00009     460.7667      4179.3575        .8058           .9948 
VAR00010     460.7667      4177.2195        .8279           .9948 
VAR00011     460.7333      4177.7195        .8688           .9948 
VAR00012     460.6667      4182.8506        .8610           .9948 
VAR00013     460.7333      4184.4092        .8561           .9948 
VAR00014     460.8667      4166.3264        .8714           .9948 
VAR00015     460.6333      4190.7920        .7149           .9948 
VAR00016     460.7667      4177.0816        .7435           .9948 
VAR00017     460.8000      4181.0621        .8519           .9948 
VAR00018     460.9000      4162.1621        .8789           .9948 
VAR00019     460.6333      4195.8954        .7086           .9948 
VAR00020     460.7333      4194.4092        .6877           .9948 
VAR00021     460.7333      4185.9264        .7797           .9948 
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  Scale          ScaleCorrected 
    Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 
    Deleted        DeletedCorrelation      Deleted 

VAR00022     460.7667      4178.1161        .8734           .9948 
VAR00023     460.8333      4180.4885        .8143           .9948 
VAR00024     460.8667      4173.6368        .8470           .9948 
VAR00025     460.7667      4184.0471        .8083           .9948 
VAR00026     460.8667      4178.8092        .7947           .9948 
VAR00027     460.7333      4179.7885        .8463           .9948 
VAR00028     461.0000      4180.9655        .7885           .9948 
VAR00029     460.9000      4170.2310        .8466           .9948 
VAR00030     460.8667      4167.2230        .8628           .9948 
VAR00031     460.9333      4154.8920        .9162           .9948 
VAR00032     461.0667      4155.5816        .8938           .9948 
VAR00033     460.8000      4171.9586        .8413           .9948 
VAR00034     460.8333      4186.6954        .8018           .9948 
VAR00035     460.7333      4178.7540        .8576           .9948 
VAR00036     460.9000      4159.2655        .8645           .9948 
VAR00037     461.1000      4163.7483        .8816           .9948 
VAR00038     460.7333      4172.6161        .8675           .9948 
VAR00039     460.9667      4181.5506        .8135           .9948 
VAR00040     460.6333      4205.0678        .6041           .9949 
VAR00041     460.5667      4205.7023        .5969           .9949 
VAR00042     460.9000      4200.5069        .6253           .9949 
VAR00043     460.7667      4196.8057        .7858           .9948 
VAR00044     460.8333      4195.8678        .7559           .9948 
VAR00045     460.8000      4178.2345        .8267           .9948 
VAR00046     460.6333      4187.8954        .8000           .9948 
VAR00047     460.6000      4186.3172        .8861           .9948 
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Scale          ScaleCorrected 
    Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 
    Deleted        DeletedCorrelation      Deleted 

VAR00048     460.7333      4172.8920        .8646           .9948 
VAR00049     460.5667      4193.5644        .7976           .9948 
VAR00050     461.0000      4165.5862        .7763           .9948 
VAR00051     460.8333      4165.3851        .8691           .9948 
VAR00052     460.9333      4165.6506        .8600           .9948 
VAR00053     460.7667      4172.2540        .8791           .9948 
VAR00054     460.9000      4155.5414        .8599           .9948 
VAR00055     460.7667      4178.9437        .8643           .9948 
VAR00056     460.7333      4184.1333        .8594           .9948 
VAR00057     460.9000      4171.4724        .8836           .9948 
VAR00058     460.8333      4174.3506        .8277           .9948 
VAR00059     460.7667      4180.7368        .7916           .9948 
VAR00060     460.9000      4173.6793        .7724           .9948 
VAR00061     461.0333      4180.5851        .6909           .9949 
VAR00062     461.0667      4147.1678        .7395           .9949 
VAR00063     461.1333      4146.0506        .7282           .9949 
VAR00064     460.9333      4163.9264        .8762           .9948 
VAR00065     460.8000      4172.7172        .8338           .9948 
VAR00066     460.8000      4172.7172        .8338           .9948 
VAR00067     460.8000      4177.8207        .8310           .9948 
VAR00068     460.7667      4182.4609        .7739           .9948 
VAR00069     460.8000      4171.7517        .8433           .9948 
VAR00070     460.9333      4177.6506        .8362           .9948 
VAR00071     460.8333      4184.1437        .8305           .9948 
VAR00072     460.8000      4172.3724        .8878           .9948 
VAR00073     460.8000      4175.2690        .8576           .9948 
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 Scale          ScaleCorrected 
  Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 

   Deleted        DeletedCorrelation      Deleted 
VAR00074     460.9000      4162.3000      .8776           .9948 
VAR00075     460.9000       4174.0931        .8566           .9948 
VAR00076     460.8333       4200.6264        .6450           .9949 
VAR00077     460.7333       4200.5471        .8056           .9948 
VAR00078     460.7333       4203.8575        .7594           .9948 
VAR00079     460.7667       4192.3230        .7731           .9948 
VAR00080     460.7333       4187.5126        .8200           .9948 
VAR00081     460.7333       4181.5816        .8269           .9948 
VAR00082     460.6667       4192.4368        .7510           .9948 
VAR00083     460.7667       4178.4609        .8151           .9948 
VAR00084     460.9667       4162.6540        .7323           .9949 
VAR00085     460.7667      4173.3575        .8677           .9948 
VAR00086     460.8333       4175.5230        .8667           .9948 
VAR00087     460.9333       4168.8920        .8747           .9948 
VAR00088     460.8333       4197.3161        .6822           .9948 
VAR00089     460.7333      4188.0644        .7565           .9948 
VAR00090     460.7333       4207.3747        .7103           .9948 
VAR00091     460.9000       4186.8517        .7740           .9948 
VAR00092     460.8333       4185.3161        .8173           .9948 
VAR00093     460.7000       4201.3207        .7845           .9948 
VAR00094     460.7667       4175.4954        .8456           .9948 
VAR00095     460.6667       4192.8506        .8933           .9948 
VAR00096     460.6667       4192.5747        .8135           .9948 
VAR00097     460.6667       4180.6437        .8864           .9948 
VAR00098     460.7667       4165.9782        .8912           .9948 
VAR00099     460.7000       4198.1483        .8283           .9948 
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Scale          ScaleCorrected 
 Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 

    Deleted        DeletedCorrelation      Deleted 
VAR00100     460.8333      4173.3851        .8374           .9948 
VAR00101     460.8000      4179.2690        .8159           .9948 
VAR00102     460.8000      4179.4069        .8145           .9948 
VAR00103     460.8000      4177.6138        .8332           .9948 
VAR00104     460.8000      4173.0621        .8806           .9948 
VAR00105     460.8333      4164.6954        .8756           .9948 
VAR00106     460.8333      4158.0057        .8944           .9948 
VAR00107     460.7333      4173.3747        .8124           .9948 
VAR00108     460.6667      4184.7816        .7816           .9948 
VAR00109     460.9667      4162.6540        .7323           .9949 
VAR00110     460.7667      4173.3575        .8677           .9948 
VAR00111    460.8333      4175.5230        .8667           .9948 
VAR00112     460.9333      4168.8920        .8747           .9948 
VAR00113     460.8333      4197.3161        .6822           .9948 
VAR00114     460.7333      4188.0644        .7565           .9948 
VAR00115    460.7333      4207.3747        .7103           .9948 
VAR00116     460.9000      4186.8517        .7740           .9948 
VAR00117     460.8333      4185.3161        .8173           .9948 
VAR00118    460.7000      4201.3207        .7845           .9948 
VAR00119     460.7667      4175.4954        .8456           .9948 
VAR00120     460.6667      4192.8506        .8933           .9948 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =120 
Alpha =    .983 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ที ่ ศธ0520.107 (นฐ) / พิเศษ                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 

 
                                                         13  กุมภาพันธ  2557 
 
เรื่อง        ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เรียน         
 

 ดวย นางสาวพิมลพรรณ  ดุษิยามี  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทํา
วิทยานิพนธ  เรื่อง  “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน”  มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจาก  ผูบริหาร  รองผูบริหาร  ครูผูสอน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในโรงเรียนของทาน  เพ่ือประกอบการทําวิยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงรองผูบริหาร  ครูผูสอน    และ
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ  เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 
                       รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยนครปฐม 
โทร. 08-1259-4329, 0-3421-8788 
 
 ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงสงเสริม  สนับสนุน  เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 

สําเนา 
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
หัวขอ  “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

 

ภาค จังหวัด ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  45 เกษมพิทยา    ดรุณณาลัย    วิศาลวิทย  

ศรีวิกรม        ศิริธนศึกษา   ภาษานุสรณ ธนบุรี 
พัฒนาวิทยา   บํารุงวิชา       สมบุญวิทย  
แสงโสม        จินดามณ ี     ธนินทรวิทยาบํารุง
รวิวรรณวิทยา   อยูเย็นวิทยา   เกื้อวิทยา    
พรอมพรรณวิทยา  กันตทาราราม   วาสุเทว ี        
นฤมลทิน ธนบุรี   ทอสี           เอกวิทยา        
จารุวัฒนานุกูล   จารุวรรณ      เพาะปญญา    
จิตตานนท       พรประสิทธิ์     พิริยะโยธิน      
ประภามนตรี    อรรถวิทย       ดรุณวัฒนา      
พิมลวิทย      สัจจพิทยา    อนุบาลจิดาภา   
ธํารงวิทย      รุจิเสรีวิทยา      พิมานวิทย       
สตรีวรนาถ    ชาญวิทย         ปยะจิตวิทยา    
วิทยปญญา    เจริญผลวิทยา    เกษมพิทยา   

ภาคกลาง กําแพงเพชร     ชัยนาท 
นครนายก       นครปฐม  
นครสวรรค      นนทบุรี  
ปทุมธานี   
พระนครศรีอยุธยา    
พิจิตร           พิษณุโลก  
 เพชรบูรณ      ลพบุรี   
สมุทรปราการ  
สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม  สิงหบุรี   
สุโขทัย           
สุพรรณบุรี 
 สระบุรี          อางทอง  
 อุทัยธานี    

เทพผดุงศิษยศึกษา   วรรณวฒันศึกษา  
วรรณวัฒนศึกษา     วัฒนศิริวิทยา   
อนุบาลธรรมรัตน     เทพผดุงศิษยศึกษา  
อนุบาลกิตติกร        ตันติวัฒน       
สุวรรณประสิทธิ์      บํารุงวิทยา   
หอเอกวิทยา           เทพนิมิตวัฒนา 
จันทรสวางกูล         สวางวิทยา    
ไผทวิทยา              บูรพาศึกษา    
ยุวบัณฑิตวิทยา       อนุชนวฒันา   
 สหวิทยานุสรณ      พรหมอนุสรณ    
วรนาถพิทยา          พิพัฒนศึกษา                     

   ส
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
หัวขอ  “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

 

ภาค จังหวัด ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
  อรุณประเสริฐ       เทพประสิทธิ์วิทยา   

ราษฎรบํารุง          ผดุงราษฎร 
บูรณวิทยา            ศิริวัฒนวิทยา  
สหวิทยศึกษา         ประสิทธิ์วิทยา  
บัณฑิตศึกษา          วรพิทยา   
ทรงวิทยา              ทอรัก    
สุขเจริญผล            สันตเสรมิวิทย      
อุดมทรัพย             อักษรบัณฑิต   
ถาวรวิทยา             วิจิตรศึกษา 
สหวิทย                 วัฒนานกุูลวิทยา  
ทองประสาทเวทย    พิทักษศิษยวิทยา       

ตะวันออก จันทบุรี         ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี           ตราด 
ปราจีนบุรี      ระยอง  
สระแกว 

อํานวยวิทยพัฒน     อํานวยศึกษา  
 ตากสินศึกษา         อนันทวิทยา   
ภูมิงามโนนสะอาด    นคราศึกษา 
ประภัสสรวิทยา       ประชาสงเคราะห   
บุญสมวิทยา           วัฒนดรุณวิทย      
เจริญสุขวิทยา         สถาพรวิทยา    
บรรณพันธศึกษา      กิตติวิทยา    
ดาราจรัส               วัฒนาลยั 
ศรีวิทยา                รุงโรจนวิทยา   
โชติพิทยากร           ฉัตรลิตราศึกษา  
หทัยชาติ               อนุบาลอุดมวิทย    
กิตติวิทยา             จงหมิน    
อนุบาลวัฒนานคร    จันทรกระจางศึกษา     
บานคิดดี         ผะดุงศิษยพิทยาประจันตคาม 
ตรีวิทยศึกษา          มณีวรรณวิทยา  
ศิริพรระยอง           บวรรัตนศาสตร   
อนันตศึกษา           สมคิดวทิยา      
อารียวัฒนา            วุฒินันท       
อุดมวิทยานุกูล        รุงนภาพิทยา   
จินดาวัฒน             อนุบาลวัฒนานคร   
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
หัวขอ  “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

 

ภาค จังหวัด ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
ตะวันตก กาญจนบุรี   ประจวบคีรีขันธ  

เพชรบุรี      ราชบุรี  
ตาก  

ฐิติวิทยา                ถาวรวทิยา  
ศิริวิทยานุบาล         ศิริวิทยา    
ดรุณศึกษา              กําเนิดวิทยา     
แยมสะอาดหัวหิน     อรุณประดิษฐ   
แกนจันทรวิทยา       ดุสิตวิทยา   
 สมศักดิ์วิทยา          ราษฎรบํารุงวิทย        

ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

  

กาฬสินธุ       ขอนแกน  
ชัยภูมิ          นครพนม  
นครราชสีมา  บึงกาฬ  
บุรีรัมย         มหาสารคาม  
มุกดาหาร     ยโสธร  
รอยเอ็ด        เลย  
สกลนคร       สุรินทร  
ศรีสะเกษ      หนองคาย  
หนองบัวลําภู อุดรธานี  
อุบลราชธานี  

สตรีชาญยุทธวิทยา     อนุบาลพรประดิษฐ     
เอกปญญา               ดรุณาลัย    
 วรรณรัตนศึกษา       ญาณไพศาลวิทยา   
 พัฒนาเด็ก              อนุบาลอินทร   
อนุบาลไพศาลวิทย     อนุบาลสุรีพร      
อนุบาลวรวิมล          อนุบาลศักดิ์ปทุม       
อนุบาลหนองบัวแดง   อนุบาลเชษฐานงนุช    
สมบูรณวิทยานุกูล      รวมมิตรวิทยา           
สุรนารายณวิทยา       สงเสริมวิทยา          
เหรียญทองวิทยา       ปลูกปญญา             
บุญเจริญวิทยา          อนุบาลธารทิพย       
วัฒนวิทยา               แสงสุริยาวิทยา        
อนุบาลนวรัตน          อนุบาลทรัพยปญญา   
เกียรติขจรวิทยา        สันติธรรมวิทยาคม     
เจริญศึกษา              อนุบาลอุดมพันธ       
แสงตะวันพัฒนา        วรราชวิทยา             
อนุบาลแสงอรุณ        วาณิชยนุกูล             
มารดาทรงธรรม         โพธิเสนวิทยา           
สันติรักษ                  อนุบาลสมบูรณวิทย    
เทพปญญา   

   ส
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
หัวขอ  “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

 

ภาค จังหวัด ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
  

 
 
 

กระจางวิทย             อนุบาลวรสุเมธาวิทย   
ทวีวัฒนศึกษา           วฒุิศึกษา    
สัมฤทธิ์วิทยา            สีทองอุปถัมภ  
สันติธรรมวิทยาคม     เทพพิทักษพิทยา   

เหนือ อํานาจเจริญ  
เชียงราย  
เชียงใหม  
นาน พะเยา  
แพร  
แมฮองสอน  
ลําปาง  
ลําพูน  
อุตรดิตถ 

เจริญวิทยา              ปติศึกษา   
บัณฑิตศึกษา            กิตติคุณเทิงวิทยา    
บุญพิทักษ               มานิตวิทยา    
 เอกทวีวิทย             วรรณศรวิทยา             
ขาลสุวรรณอนุสรณ    อนุบาลพิมานเด็ก  
 เทพบดินทรวิทยา      ปราณีวิทยา    
  วชิราลัย                พงษพิกุลเชียงใหม   
ลักษณพงศวิทยา        ฉัตรพฤกษวิทยา  
 พันธสัญญา              อนุบาลอยูวิทยา   
พระคุณานุบาลแมจริม  อนุบาลประภาพรรณ  
อนุบาลดรุณวิทยา       บุญสิษฐวิทยา            
อนุบาลคุณากรวิทยา    อักษรศิลป      
บุญเกิดวิทยาแสงสองหลา    เจริญศิลป    
เจริญราษฎร              ระเบียบวิทยา  
อนุบาลธารทิพย          รพีเลิศวิทยา   
 ดรุณพัฒนา               อนุบาลอรุณรัตน  
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
หัวขอ  “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

 

ภาค จังหวัด ชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
ใต 
 

กระบี่          ชุมพร  
ตรัง            นครศรีธรรมราช  
นราธิวาส     ปตตานี  
พังงา          พัทลุง  
ภูเก็ต          ระนอง  
สตูล            สงขลา  
สุราษฎรธานี    ยะลา 
 
 

อิศรานุสรณ                เจรญิวิชช  
 สังขทองวิทยา            รุงอรุณศึกษา   
บุญสมบูรณศึกษา         สหศึกษา    
อนุบาลปานฤทัย          วัฒนาศึกษา   
พรศิริกุล                    โพธิว์ิเชียรชัย   
บุญเหลือเกื้อคง            ปญญาวิทย  
สวางราษฎรวิทยา         ธาดาอนุสรณ    
ชูศิลปวิทยา                 ตันติวัตร    
พรหมประสาทวิทย        อักษรวิทย  
 รัตนศึกษา                 เสรมิปญญา   
 กาญจนศึกษา             อนุบาลพลพันธ   
 เลิศปญญาวิทย           เกียรติขนอมศึกษา    
เรืองดรุณีวิทยา            ศรสมบูรณ               
สวนสวรรควิทยา          วุฒิศาสนวิทยา          
ธํารงวัฒนา                 ประชานุเคราะห        
แหลมทองอุปถัมภ        บุญมีวิทยา         
โคกกลอยวิทยา            สุทธินอนุสรณ          
ศิริราษฎรวิทยา            บุญแสวงวิทยา    
อนุบาลเสริมปญญา       เรวดีพัทลุง   
อารียาศึกษา               เพชรผดุงเวียงชัย       
อนุบาลธรรมรัตน          สุขเกษมวิทยา    
บุญเลิศอนุสรณ            เทพอํานวยหาดใหญ 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
         เรื่อง      การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

……………………………………………………………………………………. 
 

คําชี้แจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลสําหรับ
งานวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน   ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   และ ครู 2 ทาน 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้   แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
               ตอนท่ี  1  คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  5  ขอ 
  ตอนท่ี  2  คําถามเก่ียวกับโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน จํานวน  120  ขอ    
 4. เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดสงแบบสอบถามฉบับนี้คืนเจาหนาที่       
ผูประสานในโรงเรียนของทานเพ่ือรวบรวมใสซองที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวให แลวจัดสงคืนผูวิจัยทาง
ไปรษณียตอไป 
 

 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความ   
เปนจริง  เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถามที่จะใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป และขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงในความอนุเคราะหดวยดี 

 
 

 

               นางสาวพิมลพรรณ  ดุษิยามี 
                นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาการบริหารการศึกษา 

  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 

สําเนา 
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ตอนที่  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ขอ โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับ 

 สถานภาพจริงของทาน 

 

1.  ตําแหนงหนาที่ 
  ผูบริหารโรงเรียน    ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 
   คร ู       คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

2.  เพศ 
   ชาย                  หญิง  
 

3.  อายุ 
   ต่ํากวา  30  ป    30-40  ป   
             41–50  ป     51ป ขึ้นไป 
 

4.  วุฒิการศึกษา 
   ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี   

   ปริญญาโท                    ปริญญาเอก 
 

5.  ประสบการณในการทํางานปจจุบัน 
   ต่ํากวา  5  ป      5–10  ป   

             11–15  ป               มากกวา  15  ป 
 
 

ตอนที่  2   การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

คําชี้แจง  

 1.  แบบสอบถามทั้งหมดมี  140  ขอ 

 2.  ผูวิจัยตองการทราบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนที่ทานบริหารอยูในปจจุบัน จํานวน 120 ขอ  โดยแตละขอเปนแบบสอบถามชนิด
มาตรสวนประมาณคา  5 ระดับ โปรดพิจารณาขอความในแตละขอแลวเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง
ระดับท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 3.  ความหมายของคาคะแนนในแตละระดับ 

   5    หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

       4    หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 

       3    หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

       2    หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับนอย 

       1    หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาซึง่เปนไปตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

     

2. โรงเรียนสามารถท่ีจะกําหนดหลักสูตร เนื้อหาการจดัการเรียนการสอน 
เพื่อรองรับความตองการเขารับการศึกษาจากชนชาติอื่นได มีจุดขาย
เฉพาะตัว มีความเปนอิสระ และมคีวามเปนสากลเพื่อเปนจุดขายของ
โรงเรียน 

     

3. เนนการพัฒนาสาระการเรยีนรู ทกัษะและสมรรถนะสําคัญของการเรียนรู
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาที่จะตองมีการแขงขันดานคณุภาพมาก
ขึ้น 

     

4. โรงเรียนกาํหนดวสิัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกฝาย ท่ีเปนพลังในการขับเคลื่อน พรอมกับมคีวามมุงม่ันใน 
การทํางานเชิงรุก 

     

5. คํานึงถึงหลักการ inclusive education ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนที่มี
ความแตกตางและความหลากหลายทางพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ภาษา 
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ศาสนา ฯ 

     

6. นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

     

7 สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของผูเกี่ยวของท้ังผูบรหิาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน 

     

8 ใชศิลปะ  วัฒนธรรม  และสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรม
ของประเทศตาง ๆ ในภูมภิาคอาเซียน 

     

9 มีการ  มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูอาเซยีนในสถานศึกษา      
 

10 
มีทรัพยากร บุคลากรที่มคีุณภาพเพียงพอ สามารถรองรับนักเรียนไทยและ
นักเรียนแลกเปลีย่นจากประเทศในกลุมอาเซยีน 

     

 
11 

มีเครือขายโรงเรียน หรือโรงเรยีนในกลุมที่เขมแข็ง เปนท่ียอมรับ และรูจัก
ในประเทศกลุมอาเซียน 

     

12 
 

เปดสอนไดมากกวา 3 ภาษา เพื่อการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซยีน 
ในป 2558 

     

13 โรงเรียนมีความพรอม มีความเขมแข็งทั้งในเรื่องของภาษา  
และ ICT                

     

14 โรงเรียนติดตามตรวจสอบความกาวหนา และผลการเรียนของนักเรยีน
อยางสมํ่าเสมอดวยความเอาใจใส 

     

15 โรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู มีบรรยากาศนาอยูนาเรียน และเปน
แหลงประเทืองปญญาที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
16 มุงเนนทักษะการคิดชั้นสูง เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการเรยีนรู และการบรหิารจัดการตาม
มาตรฐานสากล 

     

17 จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ เปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

     

18 โรงเรียนมีการกํากับติดตามระบบประกันคณุภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกจากองคกรอิสระที่เชื่อถือได 

     

19 โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ เนนใหทุกคนเขามามี
สวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรยีน 

     

20 ปลูกฝงสํานึกในความเปนชาตไิทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดประตูสูอาเซียน 

     

21 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรยีน เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมโลกไดอยางสันติอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืนเปน
การเตรียมความพรอมในการเปดโรงเรียนสูสากล 

     

22 เปดกวางในเรื่องการศึกษาเพื่อใหนักเรียนสามารถรับเอาวัฒนธรรมใหม ๆ 
แตยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติไว ไดแก เอกลักษณไทย 
เชน การแตงกาย การใชภาษา วัฒนธรรมไทย  ไดแก ประเพณีตาง ๆ ชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย          

     

23 สรางภาคีเครือขายเปนเครื่องมือสาํคัญเพื่อการระดมสรรพกําลังในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาไปสูความสําเร็จในอนาคต 

     

24 ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership) มีผลงาน
ปรากฏเปนที่ยอมรับ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

     

25 ผูบริหารมีประสบการณอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด
การศึกษานานาชาติ 

     

26 ผูบริหารมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีทักษะ 
ทักษะในการใชเทคโนโลยีการสื่อสารและบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ 

     

27 ผูนําที่มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในดานการบริหารการศึกษาใน
ภาวะแหงความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะไดรับจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

28 ครูและบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางดานวิชาการผานการประเมินมาตรฐานในระดับชาติ 

     

29 ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลและการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (Online) และ
ออฟไลน (Offline) 

     

30 ใชการวิจัยสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเสรมิสรางสมรรถนะและพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

     

31 ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 

     

   ส
ำนกัหอ
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
32 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรอาเซียนเพื่อเปน

กรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารการคิด
การแกปญหาการใช เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตผู เรียนมีศักยภาพ
เทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ 

     

33 จัดทําแผนพัฒนาวิชาการท่ีมุงความเปนเลิศ พรอมทั้งวางแผนนิเทศติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     

34 ใหความรูความเขาใจในเปาหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรูอยางถองแท สามารถนําไปถายทอดแกผู เรียน และสามารถ
ประยุกตใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ เอื้อ
ตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

     

32 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรอาเซียนเพื่อเปน
กรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารการคิด
การแกปญหาการใช เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตผู เรียนมีศักยภาพ
เทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ 

     

33 จัดทําแผนพัฒนาวิชาการท่ีมุงความเปนเลิศ พรอมทั้งวางแผนนิเทศติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     

34 ใหความรูความเขาใจในเปาหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรูอยางถองแท สามารถนําไปถายทอดแกผู เรียน และสามารถ
ประยุกตใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เอื้อ
ตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

     

35 เพิ่มหลักสูตรอาเซียนศึกษา ใหเรียนวิชาเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศ
เพื่อนบาน หรือจัดหลักสูตรบูรณาการอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรู 
ทุกกลุมสาระ 

     

36 นําผลการวิจัยทางการศึกษามาใชเพื่อพัฒนา การแกปญหา ปรับปรุง
คุณภาพการสอนของครู และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน 

     

37 พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) ซึ่งเปนหองเรียน
อิเลคทรอนิกสทีส่ามารถเชื่อมโยงการเรยีนการสอนไดอยางหลากหลาย 
เชนการสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

     

38 ผูบริหารใหอํานาจในการบริหารจดัการ ในการตัดสินใจและรับผดิชอบ 
(Autonomy and Accountability) และมุงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน 
มีการกําหนดเปาหมายและภาพงานความสําเร็จรวมกัน การมีสวนรวม มี
ความโปรงใส และตรวจสอบได 

     

39. เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึง่ครูจะตองจัดทําแผนการเรียนรูทีส่นอง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

     

 
 
 
 

   ส
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
40 นักเรียนฝกทักษะและนสิัยในการทํางาน การทําโครงงาน ทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร การทํางานชิงวิเคราะห และการ 
เรียนรูบนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 

     

41 โรงเรียนจะเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Centre of Excellent) 
เนนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตั้งแตชั้นอนุบาล ประถม มัธยมใน 
แตละดานท่ีโดดเดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 

     

42 การประสานความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอื่น  

     

43 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวมวางแผนใน 
การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 44 พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพื่อใหนักเรียนไดใชใน 
การเรียนรู และสืบหา/ คนควาหาความรูไดดวยตนเอง 

     

45 เนนการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการของประเทศอาเซียน 
รวมทั้งภาษาของประเทศในอาเซียน เชน ลาว พมา เวียดนาม เพื่อใชใน
การสื่อสาร 

     

46 บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต และ
นันทนาการท่ีครอบคลมุทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา 
ประชาธิปไตย ความเปนไทย  และเรื่องอาเซียนศึกษา 

     

47 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพพรอมที่จะอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียนและไดประโยชนสูงสุดในการรวมประชาคมอาเซียน 

     

48 สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายอาเซียน การจัดศูนยอาเซียนศึกษา 
เปดวิชาเลือกภาษาอาเซียน 

     

49 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในทุกระดับชั้นจากการทดสอบตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

     

50 การแนะแนวใหความรูแกนักเรยีนเกี่ยวกับโอกาสดานการศึกษาและ 
การประกอบอาชีพเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  

     

51 มีการวางแผนการรับบุคลากร จัดบุคลากรรับผิดชอบในแตละงานตาม
ความสําคัญจําเปนตามสภาพของโรงเรียนและจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานได
เหมาะสมกับความรูความสามารถ 

     

52 ผูบริหารจะกระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยใชหลักธรรมตามศาสนาท่ีบุคลากรนับถือ 

     

53 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให เปนวิชาชีพช้ันสูง และมีคุณภาพทัดเทียม
นานาชาติ 

     

54 กํากับการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
ระยะๆเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานและเปนขอมูลในการกําหนด
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

     

55 พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโยใชการประเมินเชิงประจักษที่อิงขีด
ความสามารถ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
56 โรงเรียนสามารถดึงบุคลากรในชุมชนหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศใหมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

     

57 สงเสริมใหบุคลากรมคีวามรู ความสามารถในหนาท่ีการงานท่ีตน
รับผิดชอบและสิ่งตาง ๆ รอบตัวทัง้ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน เพื่อสามารถปรับใหเขากับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงได 

     

58 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะวิชาชีพ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในระดับทองถ่ิน 
ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 

     

59 สนับสนุนใหครู บุคลากร เขารวมกิจกรรมระดับประเทศ และรวมมอืกับ
โรงเรียนในประเทศอื่น ๆ อยางตอเนื่อง 

     

60 สรางความรวมมือในการแลกเปลีย่นบุคลากรโดยมีเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศโดยจัดทําโครงการรวมกัน 

     

61 ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศ 
และในกลุมประชาคมอาเซียนใชประสบการณการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

     

62 บุคลากรภายในโรงเรียนจาํเปนที่จะตองมีความรูทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร เพื่อท่ีจะสามารถใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาขอมูล ขาวสาร 
และตดิตอสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางแพรหลาย 

     

63 สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  เปนการเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

     

64 ครูสามารถใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน ชุมชน
และสูโลกกวาง จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะใน
การเรียนรู และเพ่ิมประสิทธิภาพสูความเปนเลิศในระดับสากล 

     

65 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโรงเรียน ใหมีความเปนผูนํา
ทางวิชาการ มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) ในการพัฒนาครูใหม 

     

66 บํารุงขวัญกําลังใจบุคลากรใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน มองเห็นคุณคา
ของบุคลากรโดยยึดคติที่วาคนถือวาปจจัยทางการบริหารท่ีสําคัญที่สุด 

     

 67 จัดสวัสดิการใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี เชน อาหาร
กลางวัน ทุนการศึกษา โบนัส เสื้อผา คาครองชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากร
ไวไดนาน 

     

 68 พัฒนาความเปนอยูของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนใหมคีุณภาพชีวิตที่ดี
สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

     

 69 ผูบริหารและบุคลากรทุกคนตองสือ่ถึงกันในทุกบริบทเพื่อพัฒนาความเปน
ปกแผนของโรงเรยีน 

     

 70 กําหนดสดัสวนครูไทย และครูตางชาติที่เปนคนจากประเทศอาเซียนให
เพียงพอ เพื่อใหเด็กมีโอกาสเรียนรูโดยตรงจากครูในประเทศนั้น ๆ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 71 จัดทําโครงการรวมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรโดยมีเครอืขาย

ทั้งในและตางประเทศ 
     

 72 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากรใหมากขึ้น      
 73 จัดทําแผนงบประมาณการใชจายใหเพียงพอตอการพัฒนาโรงเรียนเพื่อ

กาวสูประชาคมอาเซียน เชน แผนการพัฒนาครู นักเรียน อาคารสถานที่ 
สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ  

     

 74 การบริหารงบประมาณและทรัพยากรมีความเปนอิสระคลองตัว ยึด
หลักการบริหารมุงเนนผลสมัฤทธ์ิและบรหิารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานเพื่อประโยชนทางการศึกษา 

     

 75 กําหนดแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพไวใน
แผนพัฒนาโรงเรียน 

     

 76 จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมท้ังจัดหารายไดจากการ
บริการมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาอันจะสงผล
ใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 

     

 77 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการอานบัญชีข้ันพ้ืนฐาน เพื่อรูวา 
การทุมเทคาใชจายพอกับการเตรียมการสูอาเซียนในระดับสากล 

     

 78 เนนกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในรูปแบบองคคณะบุคคล  
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

     

 79 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ   การตรวจสอบติดตามและ
รายงานผลการใชจายงบประมาณ  

     

 80 จัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ใหเพียงพอ 

     

 81 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน ความรูความ
เชาใจเก่ียวกับอาเซียน  โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีโรงเรียนจะไดรับ 

     

82 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงเรียน
เตรียมพรอมการกาวเขาสูอาเซียน 

     

83 ใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรในสัดสวนท่ีเหมาะสม เชนเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และแหลงเรียนรู 

     

84 จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมท้ังจัดหารายไดจากการ
บริการมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาอันจะสงผล
ใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 

     

85 มีการตรวจสอบและรายงานการใชงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ี
โปรงใส สามารถติดตามและตรวจสอบได 

     

86 โรงเรียนเอกชนตองใจถึง กลาลงทุนในการจัดหาครูที่เปนเจาของภาษา      
87 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินงบประมาณ      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
88 มีการจัดแผนการใชงบประมาณท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบัน      
89 มีการปฏิบัติตามนโยบายการเงินท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด      

 90 มีการจัดหาแหลงงบประมาณทั้งภายในและภายนอก      
91 มีการจัดทําเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงวัตถุประสงค เปาหมายเก่ียวกับ

งบประมาณของแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน 
     

 92 มีอิสระอยางเพียงพอในการตัดสินใจ  และไมมีขอผูกมดัใดมาเกี่ยวของกับ 
การบริหารการเงินโรงเรียน 

     

 การบริหารงานทั่วไป      
 93 กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  โครงการและกิจกรรมในการจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนใหมีความชัดเจนเปนกลยุทธสูการเรียนรูประชาคม
อาเซียน 

     

 94 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการดําเนินงานภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

     

95 สงเสริมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรยีนกับชุมชนอยาง
ตอเนื่องและเปนประโยชนแกสถานศึกษาอยางคุมคา 

     

96 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  
ใชอยางมีคุณภาพความเร็วสูงในการคนควาเพื่อการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 

     

97 สรางศาลาศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน ใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
นักเรียน  ผูปกครองและบุคคลท่ัวไป   

     

98 ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการเก็บรวบรวมขอมูล 
ทุกดานของอาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

     

99 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการการศึกษาประชาคม
อาเซียนสูแกสาธารณชนเปนระบบในรูปแบบที่หลากหลายและแพรหลาย  

     

100 มีการจัดหอง / มุมอาเซยีนศึกษาเปนแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

     

101 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  
ใชอยางมีคุณภาพในการคนควาเพือ่การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

     

102 บริการสวัสดิการนักเรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนยายประชากรของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 

     

103 มีการบรหิารงานท่ัวไปที่มีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

     

104 การพัฒนาอาคารสถานท่ีใหสะอาด ปลอดภยั เชน ปรับหองเรยีนใหสะอาด 
มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก 

     

105 ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม เชน สวนหยอม พันธุไม สถานท่ีพักผอน      
106 มีสนามเด็กเลนท่ีปลอดภัย      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
107 มีระบบการบํารุงรักษาและความม่ันคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
     

108 สรางฐานขอมลูเพื่อเช่ือมโยงขอมลูกับประเทศตาง ๆ      
109 มีสถานท่ีพักผอนและจัดใหมีมุมสําหรับผูปกครอง      
110 พัฒนาหองสมุด ใหมีหนังสือที่หลากหลายและเพียงพอ โดยเฉพาะความรู

เกี่ยวกับอาเซียน 
     

111 จัดมุมหนังสือที่มีการหมุนเวียนทุกสัปดาห เพื่อใหนักเรียนเขามาศึกษา
คนควาดวยตัวเองหรืออาจใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 

     

112 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับเอเซียนที่มีประสิทธิผล      
113 จัดทําแผนการประชาสัมพันธดานการศึกษา และรายงานผลการปฏบิัติงาน

ของโรงเรียน  
     

114 ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

115 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน สถานศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 
ในลักษณะเครือขาย (Network) ใหมีความเขมแข็งมากย่ิงข้ึน 

     

116 จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมอาเซียนในสถานศึกษาเพ่ือเผยแพรกิจกรรมและ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

     

117 สรางเครือขายการดําเนินงานการศึกษารวมกับผูนําชุมชน ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

     

118 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนท่ีประสบความสําเร็จ      
119 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการเรียนการสอนในกลุมประเทศอาเซียน      
120 สงเสริมโรงเรียนใหเปนสื่อกลางในการถายทอดความแตกตางทาง

วัฒนธรรมประเทศอาเซียนสูระดับชุมชน 
     

 
 

 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญยืนยันงานวิจัย 
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ที ่ศธ  0520.203.2 / 1542                                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                               พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 
                                                         1  ธันวาคม  2557 
 
เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญยืนยันงานวิจัย 
เรียน         
สิ่งที่สงมาดวย       แบบยืนยัน       จํานวน     1   ฉบับ 
  

 ดวย  นางสาวพิมลพรรณ   ดุษิยามี  รหัสนักศึกษา  53252931  นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง“การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน”ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความ
อนุเคราะหจากทานเปนผูเชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซีย  เพื่อประโยชนในการวิจัยตอไป 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห ของทานมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

            (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
                  หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ฝายธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร  034-219136 
 

สําเนา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญยืนยันงานวิจัย 
เรื่อง  การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

The Appropriate Private School Administration for ASEAN Community 
…………………………………………………………………… 

 
1. นายชินวรณบุญยเกียรติ   อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายชาญวิทย  ทับสุพรรณ  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
3. มล.ปนัดดา  ดิศกุล    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4. ดร.อุบล เลนวาร ี     อดีตที่ปรึกษา ระดับ 10 สํานักงานคณะกรรมการ 
       การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ดร.รังสรรค  อวนวิจิตร   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษานครปฐม เขต1 
6. นางเสาวนีย  พนัสสรณ   ผูชวยฝายนโยบายและแผน สช. 
7.  นางสาววิมลพร พันธุมนตรี  ผูเชี่ยวชาญ สช. 
8.  รศ.ดรสุขุม  เฉลยทรัพย   ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
9.   นางสาววีณา  นําเจริญสมบัติ  นักวิชาการอิสระ 
10.  นางสาววงเดือน  สุวรรณศิริ นักวิชาการอิสระ  
11.  ดร.เกรียงศักดิ์  สังขชัย   ศึกษานิเทศก 
12.  ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ   ผูจัดการโรงเรียนจีระศาสตร จ.พระนครศรีอยุธยา 
13.  ดร.ศุภลักษณ  สระแกว  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ 
14.  ดร.ปลัญ ปฏิพิมพาคม          ผูอํานวยการโรงเรียนโกวิทธํารง  กรุงเทพมหานคร 
15.  ดร.อิทธิพล  ศรีรัตนะ   ผูอํานวยการโรงเรียนกุหลาบวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
16.  ดร.สุนีรัตน  มิตรเจริญถาวร   ผูอํานวยการโรงเรียนบอสโกพิทักษ จังหวัดนครปฐม 
17. อาจารยแนงนอย   ตราชู   ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย  จังหวัดนครปฐม 
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      แบบยืนยันความเหมาะสมขององคประกอบ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

The appropriate Private School Administration for ASEAN Community 
******************************** 

 
คําชี้แจง    แบบยืนยันความเหมาะสมขององคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม 
 สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนฉบับนี้ ประกอบดวย 2 ตอน  ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1    ขอมูลของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
ตอนท่ี 2    ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอ “การบริหารโรงเรียนเอกชน 
 ที่เหมาะสมสําหรับการเขา สูประชาคมอาเซียน” 
 

 แบบยืนยันความเหมาะสมขององคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ฉบับนี้เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งตอการวิจัย ซึ่งเปนการยืนยัน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดขององคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน หลังจากที่ทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว การให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในอัน
ที่จะเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพสูประชาคม
อาเซียนตอไป 
 ขอกราบขอบพระคุณท่ีทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการยืนยันความเหมาะสมของ
รูปแบบมา ณ  โอกาสนี้  
 
            . .......................................... 
           (นางสาวพิมลพรรณ   ดุษิยามี) 
        นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต                                        
 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
โทร. 087-6241969  
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ตอนที่ 1  ขอมูลของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
ชื่อผูใหสัมภาษณ            นาย       นาง        นางสาว....................................................................... 
ตําแหนง ............................................................................................................................. .................... 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................. ........................      
.................................................................................................................................... ............................ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)............................................... 
 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม 
 สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนที่ผูวิจัยไดศึกษาและคนพบ จํานวน 6 องคประกอบ  ดังนี้ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
 การเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

โรงเรียนเอกชนท่ี
เหมาะสมสําหรับ
การเขาสูระชาคม

อาเซียน 

การบริหารจัดการ 
factor 1 

  คุณภาพผูเรียน 
      factor 6 
 

การบริหารทั่วไป 
      factor5 
 

การบริหารงบประมาณ 
         factor  4 

การบริหาร
วิชาการ 

factor  2 

การบริหาร
บุคลากร 
     factor  3 
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 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนมีองคประกอบท้ังหมด 6 องคประกอบ ดังนี้ 
  องคประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
  องคประกอบที่ 2  การบริหารวิชาการ 
  องคประกอบที่ 3  การบริหารบุคลากร 
  องคประกอบที่ 4  การบริหารงบประมาณ 
  องคประกอบที่ 5  การบริหารท่ัวไป 
  องคประกอบที่ 6  คุณภาพผูเรียน 

 

 องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ประกอบดวย  21  ตัวแปร ดังนี้ 
 1. คํานึงถึงหลักการ inclusive education ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนที่มีความแตกตาง
และความหลากหลายทางพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ภาษา ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ  
ศาสนา ฯ 
 2.  เนนการพัฒนาสาระการเรียนรู ทักษะและสมรรถนะสําคัญของการเรียนรูเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท่ีจะตองมีการแขงขันดานคุณภาพมากข้ึน 
 3.  เปดสอนไดมากกวา 3 ภาษา เพ่ือการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 
 4.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ เนนใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 
 5.  โรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู มีบรรยากาศนาอยูนาเรียน และเปนแหลง
ประเทืองปญญาที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 6.  ใชศลิปะ  วัฒนธรรม  และสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
 7.  โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนารวมกันของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
ทุกฝาย ที่เปนพลังในการขับเคล่ือน พรอมกับมีความมุงม่ันในการทํางานเชิงรุก 
 8.  โรงเรียนมีความพรอม มีความเขมแข็งทั้งในเร่ืองของภาษา และ ICT                
 9.  นําเรื่องอาเซียนเขาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
             10. สรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ของผูเกี่ยวของท้ังผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน 
             11.  ผูนํามีความรูความเขาใจ และมีทักษะในดานการบริหารการศึกษาในภาวะแหงความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะไดรบัจากการเขาสูประชาคมอาเซียน    
             12.  ปลูกฝงสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดโรงเรียนสูสากล 
             13.  มีเครือขายโรงเรียน หรือโรงเรียนในกลุมที่เขมแข็ง เปนที่ยอมรับ และรูจักในประเทศ
กลุมอาเซียน 
             14. มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูอาเซียนในสถานศึกษา 
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             15. โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
             16.  โรงเรียนมีการกํากับติดตามระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาภายนอกจากองคกรอิสระท่ีเชื่อถือได 
             17. มุงเนนทักษะการคิดชั้นสูง เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
             18.  มีทรัพยากร บุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ สามารถรองรับนักเรียนไทยและนักเรียน
แลกเปลี่ยนจากประเทศในกลุมอาเซียน 
             19.  มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียนสูสาธารณะ
ชนเปนระบบในรูปแบบที่หลากหลายและแพรหลาย 
             20.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกได
อยางสนัติอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืนเปนการเตรียมความพรอมในการเปดโรงเรียนสู
สากล 
              21.  เปดกวางในเรื่องการศึกษาเพ่ือใหนักเรียนสามารถรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ แตยังคง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติไว ไดแก เอกลักษณไทย เชน การแตงกาย การใชภาษา 
วัฒนธรรมไทย  ไดแก ประเพณีตาง ๆ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย   
 องคประกอบท่ี 2 การบริหารวิชาการ ประกอบดวย 18  ตวัแปร ดังนี้ 
 1. เนนการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งครูจะตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล 
 2. นําผลการวิจัยทางการศึกษามาใชเพ่ือการพัฒนา การแกปญหาปรับปรุงคุณภาพ  
การสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
 3.  พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพพรอมท่ีจะอยูรวมกันในประชาคม
อาเซียนและไดประโยชนสูงสุดในการรวมประชาคมอาเซียน 
 4. เพ่ิมหลักสูตรอาเซียนศึกษา ใหเรียนวิชาเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศเพ่ือนบาน 
หรือจัดหลักสูตรบูรณาการอาเซียนในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
 5.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  
 6.  บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต และนันทนาการที่
ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเปนไทย  และเร่ืองอาเซียน
ศึกษา 
 7. เนนการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการของประเทศอาเซียน รวมท้ังภาษา
ของประเทศในอาเซียน เชน ลาว พมา เวียดนาม เพื่อใชในการสื่อสาร 
 8. พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพ่ือใหนักเรียนไดใชในการเรียนรู และ 
สืบหา/คนควาหาความรูไดดวยตนเอง  
 9.  โรงเรียนสามารถที่จะกําหนดหลักสูตร เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
ความตองการเขารับการศึกษาจากชนชาติอ่ืนได มีจุดขายเฉพาะตัว มีความเปนอิสระ และมีความเปน
สากลเพื่อเปนจุดขายของโรงเรียน 
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             10.   สรางศาลาศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน ใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน  
ผูปกครองและบุคคลท่ัวไป   
             11. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการที่มุงความเปนเลิศ พรอมท้ังวางแผนนิเทศติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
             12. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรอาเซียนเพื่อเปนกรอบทิศทางใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการส่ือสารการคิดการแกปญหาการใชเทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิตผูเรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ 
             13.  ใหความรูความเขาใจในเปาหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูอยาง
ถองแทสามารถนําไปถายทอดแกผู เรียน และสามารถประยุกตใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ตลอดจน
นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
             14.  ครูและบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน
วิชาการผานการประเมินมาตรฐานในระดับชาติ     
             15.  สรางเครือขายการดําเนินงานการศึกษารวมกับผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
             16.  พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) ซึ่งเปนหองเรียนอิเลคทรอนิกสที่
สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย เชนการสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
             17.  ใชการวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาผู เรียนใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
             18.  ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและ 
เผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) 
 องคประกอบท่ี 3 การบริหารบุคลากร ประกอบดวย 17  ตัวแปร ดังนี้ 
 1.  จัดสวัสดิการใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยา งมีศักดิ์ศรี เชน อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา โบนัส เสื้อผา คาครองชีพ เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรไวไดนาน 
 2.  บํารุงขวัญกําลังใจบุคลากรใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน มองเห็นคุณคาของ
บุคลากรโดยยึดคติที่วาคนถือวาปจจัยทางการบริหารที่สําคัญที่สดุ 
 3.  พัฒนาความเปนอยูของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับการ
ดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
           4.  ผูบริหารใหอํานาจในการบริหารจัดการในการตัดสินใจและรับผิดชอบ (Autonomy 
and Accountability) และมุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มีการกําหนดเปาหมายและภาพงานของ
ความสําเร็จรวมกันการมีสวนรวม มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
 5.  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวมวางแผนในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.  สงเสริมการเรียนรูและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เปนการเรียนรูวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง 
 7.  ครูสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ ในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศ และในกลุม
ประชาคมอาเซียนใชประสบการณการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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 8. สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบและ     
สิ่งตาง ๆ รอบตัวทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน เพ่ือสามารถปรับใหเขากับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงได 
 9.  สรางความรวมมือในการแลกเปล่ียนบุคลากรโดยมีเครือขายทั้งในและตางประเทศ
โดยจัดทําโครงการรวมกัน 
             10. บุคลากรภายในโรงเรียนจําเปนท่ีจะตองมีความรูทางดานภาษา อังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เพ่ือที่จะสามารถใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาขอมูล ขาวสาร และติดตอสื่อสารกับ
ชาวตางชาติไดอยางแพรหลาย 
             11. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 
             12.  สนับสนุนใหครู บุคลากร เขารวมกิจกรรมระดับประเทศ และรวมมือกับโรงเรียนใน
ประเทศอ่ืน ๆ อยางตอเน่ือง 
             13.  โรงเรียนสามารถดึงบุคลากรในชุมชนหรือหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
             14.  ครูสามารถใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน ชุมชนและสู
โลกกวาง จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการเรียนรู และเพ่ิม
ประสิทธิภาพสูความเปนเลิศในระดับสากล 
             15.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโรงเรียน ใหมีความเปนผูนําทางวิชาการ 
มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) ในการพัฒนาครูใหม 
             16.  ผูบริหารจะกระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช
หลักธรรมตามศาสนาบุคลากรนับถือ 
             17. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง และมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ 
 องคประกอบท่ี 4 การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 12 ตัวแปร ดังนี้ 
 1.  มีการปฏิบัติตามนโยบายการเงินที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2.  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช
จายงบประมาณ  
 3. การบริหารงบประมาณและทรัพยากรมีความเปนอิสระ คลองตัว ยึดหลักการบริหาร
มุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหารแบบมุงเนนผลงานเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 
          4. โรงเรียนเอกชนตองใจถึง กลาลงทุนในการจัดหาครูที่เปนเจาของภาษา 
 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ 
 6. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการอานบัญชีขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรูวาการทุมเท
คาใชจายพอกับการเตรียมการสูอาเซียนในระดับสากล 
 7. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน ความรูความเชาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน  โดยคํานึงถึงประโยชนที่โรงเรียนจะไดรับ 
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 8. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงเรียนเตรียมพรอม
การกาวเขาสูอาเซียน 
 9. ใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรใน
สัดสวนที่เหมาะสม เชนเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และแหลงเรียนรู 
             10. จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมท้ังจัดหารายไดจากการบริการมาใช
ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษาอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 
             11. จัดทําเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค เปาหมายเก่ียวกับงบประมาณของ
แผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน 
             12. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากรมากข้ึน 
 องคประกอบท่ี 5 การบริหารทั่วไป ประกอบดวย 12 ตัวแปร ดังนี้ 
 1.  สรางภาคีเครือขายเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือระดมสรรพกําลังในการขับเคลื่อน
การศึกษาไปสูความสําเร็จในอนาคต 
 2.  สงเสริมและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางตอเนื่อง
และเปนประโยชนแกสถานศึกษาอยางคุมคา 
 3. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการดําเนินงานภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 4.  ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  ใชอยางมี
คุณภาพความเร็วสูงในการคนควาเพ่ือการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
 5. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากรมากข้ึน 
 6. มีอิสระอยางเพียงพอในการตัดสินใจ  และไมมีขอผูกมัดใดมาเกี่ยวของกับ          
การบริหารการเงินโรงเรียน 
 7.  กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  โครงการและกิจกรรมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนใหมีความชัดเจนเปนกลยุทธสูการเรียนรูประชาคมอาเซียน 
 8.  จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมท้ังหารายไดจากการบริการมาใช
ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา อันจะสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 
 9.   ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการ เก็บรวบรวมขอมูลทุกดานของ
อาเซียนใหเปนปจจุบันและอยูในสภาพพรอมใชงาน 
             10.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรครูดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน 
             11. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและครูตางชาติมารวมวางแผนในการจัด     
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
             12. พัฒนาระบบ ICT  ของโรงเรียนใหทันสมัย เพ่ือใหนักเรียนไดใชในการเรียนรู และ 
สืบหา/คนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
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 องคประกอบที่ 6 คุณภาพของผูเรียน  ประกอบดวย 7 ตัวแปร ดังนี้ 
 1.  บูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต และนันทนาการที่
ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเปนไทย  และเร่ืองอาเซียน
ศึกษา 
 2.  โรงเรียนติดตามตรวจสอบความกาวหนา และผลการเรียนของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอดวยความเอาใจใส 
 3. นักเรียนฝกทักษะและนิสัยในการทํางาน การทําโครงงานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การทํางานเชิงวิเคราะห และการเรียนรูบนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 
 4. โรงเรียนจะเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Centre of Excellent) เนนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการตั้งแตชั้นอนุบาล ประถม มัธยมในแตละดานที่โดดเดนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู 
 5. สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายอาเซียน การจัดศูนยอาเซียนศึกษา เปดวิชา
เลือกภาษาอาเซียน 
 6.  การแนะแนวใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับโอกาสดานการศึกษาและการประกอบ
อาชีพเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  
 7.  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในทุกระดับชั้นจากการทดสอบตามมาตร ฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

คําชี้แจง 
 ภายหลังที่ทานไดพิจารณาองคประกอบของโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น   ในฐานะท่ีทานมีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารการศึกษา
สูประชาคมอาเซียนทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียนอยางไรบาง  
 

ตอนที่ 2.1   แบบแสดงความคิดเห็น ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองครอบคลุมและ 
 การใชประโยชน ขอใหทานทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง ที่ทานมีความคิดเห็นตอ 
 องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ 
 

รายการ
องคประกอบ
ของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง การใชประโยชน 

เหมาะสม ไม
เหมาะสม 

เปนไป
ได 

เปนไป
ไมได 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

1. การบริหาร
จัดการ 

        

2. การบริหาร
วิชาการ 

        

3. การบริหาร
บุคลากร 
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รายการ
องคประกอบ
ของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง การใชประโยชน 

เหมาะสม ไม
เหมาะสม 

เปนไป
ได 

เปนไป
ไมได 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

เปน
ประโยชน 

ไมเปน
ประโยชน 

4. การบริหาร
งบประมาณ 

        

5. การบริหาร
ทั่วไป 

        

6. คุณภาพของ
ผูเรยีน 

        

 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพิ่มเติม) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ตอนที่ 2.2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 1.  จากองคประกอบของโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
ทานมีความคิดเห็นวาองคประกอบท่ีนํามาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  จากองคประกอบของโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ทานมีความคิดเห็นวาองคประกอบใดบางที่มีความสําคัญตอโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมสําหรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน (ตอบไดมากกวา 1 องคประกอบ) 
.................................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ............................................................................... ................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 382 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ยังไมมีในรางองคประกอบที่นําเสนอ 
............................................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................ ............................................................................ ............ 
 
     ลงชื่อ.......................................................... 
          (..........................................................) 
                  ผูใหขอมูล 
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