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 การพัฒนารูปแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	investigate	and	to	explore	a	primary	school	development	model	in	Isan	

Thailand	for	the	preparation	for	ASEAN	community	by	using	a	mixed	methodology.	There	are	4	steps	of	research	:	

first,	 researching	and	analyzing	basic	documents	 to	develop	research	 framework;	second,	 investigating	a	primary	

school	development	model	in	Isan	Thailand	for	preparation	for	ASEAN	community	by	collecting	the	opinion	from	

the	experts;	third,	developing	questionnaires	for	survey	the	primary	school	development	according	to	administrators’	

opinions	 and	 fourth,	 validating	 the	 primary	 school	 development	model	 using	 focus	 groups.	 The	 research	

questionnaires	were	 administered	 to	25	 experts	 and	223	 administrators	 in	 the	 Isan	Thailand	plus	13	 school	

practicalities.	The	research	findings	were;	The	results	showed	that	a	primary	school	development	model	 in	 Isan	

Thailand	for	preparation	for	ASEAN	community	had	3	administrative	tasks,	16	topics	and	43	items,	the	three	tasks	

were	academic	administration,	personnel	administration	and	general	administration.	The	results	of	evaluating	the	

school	development	model	was	that	the	model	was	highly	agreed	(X	=	3.78)	where	academic	administration	was	

ranked	highest,	 then	general	 administration	was	 second	and	personnel	administration	was	 third.	The	 results	of	

validating	the	school	development	model	by	focus	groups	showed	the	suitability	of	the	model	consistent	with	school	

practicalities	best	practices.	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	ตรวจสอบ	และหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ในภาค

อีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	โดยมีขั้นตอนการวิจัย	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	1)	การศึกษาและส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น	

เพื่อศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย	 2)	การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	

การสร้างรูปแบบที่ได้จากขั้นตอนที่	1	โดยประมวลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	3)	การสร้างแบบสอบถามเพื่อส�ารวจการยอมรับรูปแบบ

การพฒันาสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในภาคอสีานเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีนตามทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา	และ	4)	หาความ

เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	โดยการน�าไปปฏิบัติจริงใน

ระดบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดยใช้วธิกีารสนทนากลุม่	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย	ประกอบด้วย	แบบสอบถาม	กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญ	

จ�านวน	25	คน	ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคอีสาน	จ�านวน	 223	คน	และผู้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา	จ�านวน	13	คน	ซึ่งประกอบด้วย	

ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	1	คน	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�านวน	11	คน	ผลการวิจัย	พบว่า	1)	รูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามการประมวล	ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ	จ�านวน	25	คน	

พบว่า	มีการบริหารงาน	3	ด้าน	16	เรื่อง	43	ข้อ	ได้แก่	การบริหารงานวิชาการ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารงานทั่วไป	2)	ผลการ

ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามทัศนะของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.78	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	การบริหารงานวิชาการ	การบริหาร
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งานทั่วไป	และการบริหารงานบุคคล	3)	ผลการหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับ

การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยการน�าไปสอบถามจากผู้ปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม	พบว่า	

รปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคอสีานเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน	ด้านการบรหิารงานทัว่ไป	การบริหารงาน

บุคคล	 และการบริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารงานด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ผู้ปฏิบัติจริงด�าเนินการใน

สถานศึกษา

ค�าส�าคัญ :	การพัฒนา	สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประชาคมอาเซียนความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 นับตั้งแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(ASEAN)	มกีารรวมตวักนัภายหลังการ

ประกาศปฏิญญากรุงเทพ	ทั้งหมด	10	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐ	ฟลิปปนส์	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 มาเลเซีย	

ไทย	บรไูนดารสุซาลาม	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	สหภาพพม่า	และราชอาณาจักรกมัพชูา	

โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัของการก่อตัง้อาเซยีนเพือ่ส่งเสรมิความเข้าใจ

อันดีระหว่างกันในภูมิภาค	 ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ	 เสถียรภาพ	และ

ความมั่นคงทางการเมือง	สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ	

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม	 การกินดีอยู ่ดีบนพื้นฐาน

ของความเสมอภาค	และผลประโยชน์รวมกันของสมาชิก	 และได้

มีการตกลงให้เร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น	

คือภายในปี	พ.ศ.	2558	(ค.ศ.	2015)	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อม

ด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ

ด้านต่างๆ	 เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น

อย่างยิ่ง	

	 การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส�าคัญประการหนึ่ง	 ในการ

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ในสงัคมเพราะ

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้คน	 ได้พัฒนาตนเองในด้าน

ต่างๆ	ตลอดชวีติและสามารถพฒันาศกัยภาพขดีความสามารถด้าน

ต่างๆ	เพื่อที่จะด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประกอบอาชีพได้

อย่างยั่งยืนและมั่นคงซึ่งสิ่งส�าคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนา

ประเทศ	คือ	การพัฒนาด้านการศึกษา	ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญที่สุด	

เมือ่คนได้รบัการพฒันาด้านการศกึษาจะท�าให้มคีวามรู	้ความเข้าใจ

บทบาทหน้าที	่และแสดงบทบาทของตนเองในสงัคมได้อย่างถกูต้อง

เหมาะสม	การให้ความส�าคญัด้านการศกึษาจงึถอืว่าเป็นความจ�าเป็น

เร่งด่วนส�าหรับทุกประเทศ	 (ฉลาด	 จันทรสมบัติ,	 2553)	 ทั้งน้ี	

ในปีพ.ศ.	2558	จะเกิดการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้หรืออาเซียน	การศึกษาจึงมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน

และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทัน

ตามก�าหนดเวลา	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,	

2554)	โดยเน้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ส่งเสรมิความเป็นอยูแ่ละ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 โดยส่งเสริมและลงทุนในด้านการ

ศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 ฝึกอบรม	 เสริมสร้างขีดความ

สามารถ	การใช้นวัตกรรม	ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ	 เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมการ

พัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 (กองอาเซียน,	 2552)	ซึ่งจาก

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน

กลุม่อาเซยีนของส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา	พบว่าประเทศ

อาเซียนทุกประเทศให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยให้

ความส�าคญักบับทบาทของการศกึษา	ในการขจดัความยากจนและ

การก้าวพ้นจากความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและมุ่งหวังให้การ

ศึกษาเป็นเครื่องมือ	 ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศในระดับสากล	(ปรีชา	หมั่นคง,	2554)	เห็นได้ว่าการศึกษา

จัดอยู่ในเสาหลักในด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

ซ่ึงให้ความส�าคัญด้านการศึกษา	 โดยเน้นการบูรณาการด้านการ

ศึกษาให้เป็นวาระการพัฒนาของอาเซียน	การสร้างสังคมความรู้	

ส่งเสรมิการเข้าถงึการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถงึ	ส่งเสรมิการเลีย้ง

ดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ปรับปรุงคุณภาพความเหมาะสม	และ

การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี	พ.ศ.	 2558	 เพื่อขจัดการไม่รู้

หนังสือ	 ให้หลักประกันทางการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกัน	

ทุกเพศ	 โดยเปดโอกาสอย่างเท่าเทียม	 โดยไม่ค�านึงถึงสถานะทาง

สังคมเช้ือชาติหรือชาติพันธุ์	หรือความพิการ	 รวมทั้งฝึกอบรมด้าน

เทคนคิ	วชิาชพีและทกัษะในการศกึษาในภมูภิาคอาเซยีน	โดยพฒันา

โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ	 ฝึกอบรมครูผู้สอน

และจัดโครงการแลกเปล่ียนเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาระดับสูง	

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ	

(กองอาเซียน,	2552)	ดังนั้น	ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องเตรียมความ

พร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ตลอดจนการบริหารจัดการ

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	เพื่อให้การ

บริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายในการ
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พัฒนาเด็กไทยให้มีศักยภาพและคุณลักษณะท่ีจะด�ารงชีวิตใน

ประชาคมอาเซียนได้อย่าง	 มีความสุข	 หน่วยงานด้านการศึกษา

ทุกระดับ	ตลอดจน	 ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมมือกัน	ตั้งแต่

การบรหิารจดัการของส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	

การบริหารงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา	 การบริหารจัดการของ

สถานศึกษา	การส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน	องค์กร	เครือข่าย	

อื่นๆ	และการนิเทศภายใน	ติดตาม	การประเมินผลการด�าเนินงาน	

ซึง่การพฒันาการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนในสถานศกึษาท้ังระบบ

นั้น	 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความส�าเร็จท่ีตัวนักเรียนอย่าง

มีประสิทธิภาพและเพื่อความส�าเร็จที่ยั่งยืนทั้งตัวนักเรียนเองและ

สถานศึกษา	จ�าเป็นจะต้องด�าเนินงานตามหลักการพัฒนาโรงเรียน	

ทั้งระบบโดยบูรณาการในทุกด้าน	 ท้ังด้านการบริหารงานวิชาการ	

การบริหารงานงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหาร

งานทัว่ไป	โดยให้ทุกคนมส่ีวนร่วมคดิร่วมท�า	ทัง้นี	้การบรหิารจัดการ

ถอืเป็นองค์ประกอบส�าคญัทีจ่ะผลกัดนัให้การด�าเนนิงานบรรลตุาม

เป้าหมาย	ปัจจัยส�าคัญ	ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส�าเร็จ	

คือ	 ผู ้บริหารที่ต ้องรับรู ้	 เข้าใจและยอมรับงานนี้อย่างจริงใจ	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2554)	

	 สถานศึกษาในประเทศไทยก�าลังเผชิญกับความท้าทายกับ

การก้าวเข้าไปสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีนในปี	2558	สถานศึกษา

จึงจ�าเป็นต้องปรับตัว	 เพื่อให้มีความพร้อมในสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป	 เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	 เราต้อง

มีความเข้าใจ	 และมีการเตรียมการด้านคุณภาพของครู	 นักเรียน	

ตั้งแต่ปัจจุบันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความสามารถ

ในการจัดการกับความท้าทายในเวทีโลกได้ทั้งในปัจจุบัน	 และใน

อนาคตการวจิยัในเร่ืองความพร้อมด้านการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคม

อาเซียนของครู	 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการเตรียม

ความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	ให้ได้รับการพัฒนา	และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป	(ส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน,	2554)	กล่าวไว้ว่า	อาเซยีนเป็นภมูภิาคทีม่กีาร

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็	และเป็นตวัอย่างของการรวม

ตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ	

ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งประชาคม

อาเซยีน	ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน	และ

การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน	 โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดย

ก�าหนดให้สาขาการศึกษาตอบสนองการสร้างประชาคมการเมือง	

และความมั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมภายในปี	2558	ซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดบทบาทการด�าเนินงานด้านต่าง

ประเทศเชิงรุก	 โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์	 และการขยาย

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และในภูมิภาคเอเชียภายใต้

กรอบความร่วมมอืด้านการศกึษา	ทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏริปู

การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน	 และเพื่อเป็นการตอบรับ

นโยบายดังกล่าว	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง

ได้จดัท�าโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซยีน	:	Spirit	of	ASEAN	ตาม

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา	 ในภูมิภาค	

(Education	Hub)	 เพ่ือผลักดันการด�าเนินงานด้านการศึกษาของ

ประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน	และพัฒนา

เยาวชนไทยให้มีสมรรถนะ	 ที่ส�าคัญส�าหรับการด�าเนินชีวิตใน

ประชาคมอาเซียน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	

2553	:	1)

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ภาคอีสาน)	ประกอบด้วย	20	

จังหวัด	 ได้แก่	 กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	

บึงกาฬ	 บุรีรัมย์	 มหาสารคาม	 มุกดาหาร	 ยโสธร	 ร้อยเอ็ด	 เลย	

ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวล�าภู	อ�านาจเจริญ	

อุดรธานี	 อุบลราชธานี	 ได้มีการตื่นตัวในเรื่องอาเซียนทุกระดับ

การศึกษา	 โดยในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	 ได้ด�าเนินการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับครู	

อาจารย์	 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 จากนั้นให้ครู	

อาจารย์	 ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลส่งเสริมให้เยาวชนใช้ภาษา

อังกฤษ	ในการสื่อสารในสถานศึกษาทุกวันจันทร์สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	

(ธญันร	ีขนัยากร,	2555)	ส่วนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	

จงัหวดัมหาสารคามมสีถานศกึษาในสงักดั	20	แห่ง	ได้ท�าการจัดการ

ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมนักเรียนทั้งสิ้น	7,703	คน	

ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งได้จัดการศึกษาตามแนวนโยบาย	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 (องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมหาสารคาม.	2556)	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ยังตื่น

ตัวและเตรียมความพร้อมเปดประตูสู่อาเซียนโดยร่วมมือกับกรม

อาเซียน	 และสถานศึกษาในท้องถิ่นจัดเวทีสัมมนา	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมบุคลากรในจังหวัด	 และบุคลากรทางการศึกษาใน

ภาคอีสานรองรับการเปดเสรีอาเซียน	โดยกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบ

ด้วย	หัวหน้าส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หอการค้า	

สภาอุตสาหกรรม	คณะผู้บริหาร	ครู	อาจารย์	และบุคลากรทางการ

ศึกษา	จ�านวน	500	คน	(ปานชนะ	รัตนกิจ,	2558)	

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู ่

ประชาคมอาเซยีน	โดยใช้วธิกีารวจิยัแบบผสม	ประกอบด้วยการวจิยั

เชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 การวิจัยเชิงส�ารวจโดยส�ารวจความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

และการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 การใช้เทคนิคเดลฟาย	 (Modified	

Delphi)	 ในการสร้างรูปแบบ	 และใช้การสนทนากลุ่ม	 (Focus	

Group)	ในการปรบัปรงุรปูแบบทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	รวมถงึการหาความ

เหมาะสมของรูปแบบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาคอีสาน	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาพัฒนา

นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน	มีศักยภาพในการ

ตดิต่อสือ่สารการด�าเนนิชวีติและมทีกัษะในการท�างานร่วมกนั	และ

เพื่อให้การจัดการศึกษาในประเทศไทยสามารถรองรับการผลิต

ประชากร	ที่มีคุณภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

	

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาคอีสาน	เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	

	 2.	 เพ่ือตรวจสอบรปูแบบการพฒันาสถานศกึษา	ขัน้พืน้ฐาน

ในภาคอีสาน	 เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามทัศนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา	

	 3.	 เพื่อหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสาน	 เพ่ือรองรับการพัฒนา	สู่ประชาคม

อาเซยีนโดยการน�าไปสอบถามจากผูป้ฏบิตัจิรงิในระดบัสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	 โดยการ

วเิคราะห์เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง	และได้น�าหลกัการ	แนวคดิ	

ทฤษฎี	มาเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา	 ในด้าน		

1)	พ.ร.บ.	การศกึษาแห่งชาติ	2)	พ.ร.บ.	การบรหิารราชการกระทรวง	

3)	 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ�านาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา	4)	นโยบายของรัฐบาลในการขับ

เคลื่อนสู ่ประชาคมอาเซียน	 (SBM)	 5)	 ASEAN	 Community	

6)	 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน	 7)	 การ

ศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี	(Good	Practice)	8)	กระบวนการ

บริหารตามแนวคิดของ	Koontz	and	O’	Donnell	

	 2.	 สังเคราะห์และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา	สรุปเป็นรูปแบบการบริหารสถาน

ศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	

	 3.	 น�ารปูแบบการบรหิารสถานศกึษาเพือ่รองรบัประชาคม

อาเซยีนไปใช้และประเมนิผลสรปุความสมัพนัธ์ของกรอบแนวคิดใน

การวจิยัดงักล่าวข้างต้นกับการพฒันารปูแบบการบรหิารสถานศกึษา

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	น�าเสนอเป็นแผนภาพกรอบแนวคิด

ในการวิจัย	ดังภาพที่	1

 การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
	1)	พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
	2)	พ.ร.บ.การบริหารราชการกระทรวง
	3)	กฏกระทรวงก� าหนดหลัก เภณฑ ์และวิ ธีการ
		 การกระจายอ�านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา
	4)	นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสู่ประชาชน
		 อาเซียน	(SBM)
	5)	ASEAN	Community
	6)	การบรหิารสถานศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน
	7)	การศกึษาโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏบัิตทิีด่	ี(Good	Practice)
	8)	กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ	Koontz	and	
		 O'	Donnetl

 รูปแบบที่ได้
	รปูแบบการบรหิาร
	สถานศึกษา	 เพื่อ
	รองรับประชาคม
	อาเซีนย

 ผลการใช้รูปแบบและผลการประเมินรูปแบบ
	1.	 ผลการใช้รูปแบบ
		 -	 ผลการด�าเนินงานตามรูปแบบของ
		 	 สถานศึกษา
	2.	 ผลการประเมินรูปแบบ
		 -	 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
		 	 รูปแบบ
		 -	 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของ
		 	 รูปแบบ

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย 
	 ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของงานวิจัย	 ดังนี้	 การศึกษาคร้ังนี้	

ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค

อีสานเพื่อรองรับพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยด�าเนินการ	ดังนี้	

1)	วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย	ที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาแนวคิดในการ

บริหารงานตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 (Spirit	 of	

ASEAN)	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2553)	ประยุกต์

รวมกับแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในฝัน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	

2554)	 ตลอดจนวิเคราะห์การบริหารจัดการสถานศึกษา	ที่ได้รับ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนซิสเตอร์สกูล	 (Sister)	ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

(Best	Practice)	แล้วน�ามาก�าหนดตามกรอบการกระจายอ�านาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา	

และสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	พ.ศ.	2550	โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น	4	ด้าน	ประกอบ

ด้วย	การบรหิารงานวชิาการ	การบรหิารงานงบประมาณ	การบริหาร

งานบุคคล	และการบริหารงานทั่วไป	(จิระ	งอกศิลป,	2	(2552)	วิธี

วิทยาการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสม	 (Mixed	Methodology)	

ประกอบด้วย	1)	เทคนคิ	เดลฟายแบบปรบัปรงุ	(Modified	Delphi)	

จากผู้เชีย่วชาญ	จ�านวน	25	คน	ในการสร้างรปูแบบการพฒันาสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค	อีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซยีน	2)	น�ารปูแบบทีไ่ด้มาปรบัปรงุเป็นแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจ

การยอมรบัรปูแบบตามทศันะของผู้บรหิารสถานศึกษาในภาคอสีาน	

20	จังหวัด	จ�านวน	223	คน	 ได้มาโดยใช้เกณฑ์การก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี	และมอร์แกน	 (Krejcie	&	Morgan,	

1970,	P.	3)	เทคนคิการวจิยัภาคสนาม	(Field	Research)	และการ
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สัมภาษณ์กลุ่ม	(Focus	Groups)	ใช้ศึกษาจากผู้ปฏิบัติจริงในระดับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้แก่	ผู้บริหาร	ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 โรงเรียนตัวอย่าง	1	 โรงเรียน	จ�านวน	13	คน	 เพื่อ

หาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนา	สู่ประชาคมอาเซียน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู ้วิจัยได้สร้าง

เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยมี	ดังนี้	

	 1.	 แบบสอบถามการวิจัยส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ	เรื่อง	รูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับ	 การ

พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

	 2.	 แบบสอบถามการวิจัยส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา	

เรื่อง	 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในภาคอีสานเพื่อ

รองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	

	 3.	 แบบสอบถามการวิจัยส�าหรับผู้ปฏิบัติจริง	เรื่องรูปแบบ

การพัฒนาสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในภาคอสีานเพือ่รองรบัการพฒันา

สู่ประชาคมอาเซียน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 ขัน้ตอนในการด�าเนนิการวจิยั	ประกอบด้วย	4	ขัน้ตอน	ดงันี้

	 ขัน้ตอนที	่1	การศกึษา	และส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้น	เพือ่ศกึษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย	 โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 (Spirit	 of	 ASEAN)	 และ

วเิคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีน	(ASEAN)	และแนวทางการ

บริหารงานโรงเรียน	 ในฝันสู่ประชาคมอาเซียน	 ตลอดจนศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน

ซิสเตอร์สกูล	(Sister	School)	ในภาคอีสาน

	 ขั้นตอนที่	2	การน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซียน	การสร้างรปูแบบ

ทีไ่ด้จากขัน้ตอนที	่1	เป็นการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัร่างรปูแบบ

การพัฒนาสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในภาคอสีานเพือ่รองรบัการพฒันา

สู่ประชาคมอาเซียน	 โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	

ทั้งสิ้น	 19	คน	ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาจากส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคอีสาน	 จ�านวน	 10	คน	และ

คณาจารย์หรอืนกัวชิาการจากสถาบนัอดุมศกึษาภาครฐัและเอกชน	

จ�านวน	9	คน	โดยใช้เทคนคิเดลฟายแบบปรบัปรงุ	3	รอบ	ชนดิเลือก

ตอบแบบประเมินค่า	 (Rating	Scale)	5	ระดับ	เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	 ประมวลความคิดเห็นเพื่อ

ให้แนวคิดเกี่ยวกับต้นแบบของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนา	สู่ประชาคมอาเซียน	

และสรุปเป็นต้นแบบของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

	 ขั้นตอนที่	 3	 การสร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการ

ยอมรับรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อ

รองรบัการพัฒนาสูป่ระชาคมอาเซยีน	ตามโครงสร้างการบริหารงาน	

4	 งาน	ภายในสถานศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	223	คน	ได้มาโดยอาศัย

หลักการสุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,	

1970)	ขั้นตอนที่	4	หาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสาน	 เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน	 โดยน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค

อีสานเพื่อรองรับการพัฒนา	 สู่ประชาคมอาเซียนท่ีได้จากผลการ

วิเคราะห์การส�ารวจการยอมรับรูปแบบตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 ไปสอบถามจากผู ้ปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	13	คน	โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	

	 1.	 หารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในภาค

อีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	ประมวลความคิด

เห็นของผู้เช่ียวชาญ	 โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง	 โดย

วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน	และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	

	 2.	 การตรวจสอบรปูแบบการพฒันาสถานศึกษา	ข้ันพ้ืนฐาน

ในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามทัศนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยใช้ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และล�าดับที่	

	 3.	 หาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	

โดยการสอบถามจากผู้ปฏิบัติจริง	 โดยใช้การสนทนากลุ่ม	 โดยใช้

การวิเคราะห์เนื้อหา	และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
		 1.	 ได้แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในภาค

อีสาน	เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน	ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง	

	 2.	 สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน	 ส�าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยงานภาคอื่นๆ	ได้	
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	 3.	 เป็นรปูแบบในการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาค

อีสานเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน	ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ของรัฐและเอกชนได้

สรุปผลการวิจัย 
		 1.	 รปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ในภาคอสีาน

เพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีนตามการประมวลความคดิ

เห็นของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	25	คน	พบว่า	มีการบริหารงาน	3	ด้าน	

16	เรือ่ง	43	ข้อ	ได้แก่	การบรหิารงานวชิาการ	การบรหิารงานบุคคล	

และการบริหารงานทั่วไป

		 2.	 ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	3.84	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้	 การ

บรหิารงานวชิาการ	การบรหิารงานทัว่ไป	และการบรหิารงานบคุคล

	 3.	 ผลการหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสาน	 เพ่ือรองรับการพัฒนา	สู่ประชาคม

อาเซยีน	โดยการน�าไปสอบถามจากผู้ปฏิบตัจิรงิในระดบัสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	โดยใช้วธิกีารสนทนากลุม่	พบว่า	รปูแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน	ด้านการบริหารงานทั่วไป	การบริหารงานบุคคล	และการ

บริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารงาน

ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ผู้ปฏิบัติจริงด�าเนินการในสถานศึกษา

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา	 ข้ันพื้นฐาน

ในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 ผู้วิจัยมี

ประเด็นอภิปราย	ดังนี้	

	 1.	จากผลการวจิยั	พบว่า	การศกึษารปูแบบการพฒันาสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน	 ผู ้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ	 ประกอบด้วย	

ด้านการบริหารงานวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความ

ส�าคัญที่สุด	ทั้งนี้	 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าการบริหาร

งาน	 ในแต่ละงานในสถานศึกษาในภาคอีสานน้ันมีความส�าคัญ	

โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการนั้นเป็นหัวใจส�าคัญหลักและมี

บทบาทโดยตรงในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาด้านผูเ้รยีน	กจิกรรม

การเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้	 และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ	ซึ่งจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ	รู้เท่าทัน	และพัฒนาตนเอง	

เพือ่เตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	พ.ศ.	2558	

โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความส�าคัญกับการบริหารงานวิชาการในภาค

อีสาน	 และเน้นในเรื่องการวางแผนงานด้านวิชาการการเรียน

การสอนในสถานศึกษา	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การพัฒนา

และส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู	้การนเิทศการศกึษา	และการประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น	

ทั้งนี้	เนื่องจากการวางแผนงานด้านวิชาการเปน็ตัวก�าหนดแนวทาง

ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในภาคอสีาน

ว่าสถานศึกษาควรจะมกีารด�าเนนิการพฒันาไป	ในทศิทางใดเพือ่ให้

เท่าทนักบัคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในกลุม่ประเทศ

อาเซียน	

	 ซ่ึงไปสอดรับกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	

เพราะในการจัดการเรียนการสอนนั้น	 สถานศึกษาในภาคอีสาน

จะต้องก�าหนดคณุลักษณะด้านความรู้	ด้านทกัษะกระบวนการ	และ

เจตคติของผู้เรียน	 เพ่ือให้คณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และ

แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกับอาเซยีนทีค่รอบคลมุ	สอดคล้องกบัคณุลกัษณะ

ของเด็กไทย	 ในประชาคมอาเซียนทั้งด้านความรู้	 ด้านทักษะ

กระบวนการ	 และเจตคติของผู้เรียนให้ตรงตามตัวชี้วัดคุณภาพ

นักเรียน	ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก�าหนด	

ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าสถานศกึษาในภาคอสีานควรจะด�าเนนิการผ่าน

การพฒันากระบวนการเรยีนรู	้และการพัฒนาและส่งเสรมิให้มแีหล่ง

เรียนรู้	 เพราะทั้งสองเรื่องมีความสอดคล้องกัน	ทั้งนี้	 เนื่องจากการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้วิธีการ

วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู ้	 มีการบูรณาการกิจกรรมการ

เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 อีกทั้งยังจัดสภาพ

แวดล้อม	สื่อ	เทคโนโลยี	และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนให้

นกัเรยีน	ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาได้ศกึษาการนเิทศ

การศกึษาเป็นอกีส่วนทีผู่เ้ชีย่วชาญเห็นว่าควรใช้การนเิทศการศกึษา

เพราะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน

ศึกษาในภาคอีสาน	 เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน	ทั้งนี้	 การนิเทศการศึกษามี

เทคนิควิธีที่หลากหลาย	ควรเลือกใช้การนิเทศที่เหมาะสม	จะส่งผล

ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ในส่วนของการประสานความ

ร่วมมือ	 ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน

ผูเ้ชีย่วชาญเห็นว่าเป็นอกีปัจจยัทีส่�าคญัในการบรหิารงานวชิาการใน

สถานศึกษาในภาคอีสาน	 เนื่องจากจะท�าให้เกิดการสร้างเครือข่าย

เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการอื่นๆ	 ท้ัง

ของภาครัฐ	เอกชน	องค์กรอสิระ	สถาบนัการศกึษา	ตลอดจนเป็นการ

สร้างความช่วยเหลือ	 	 ให้ค�าน�าและปรึกษาทางวิชาการ	 ซึ่งเป็น

ทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่ง	 ด้านการ

บริหารงานทั่วไป	ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความส�าคัญล�าดับ

ที่สอง	 ทั้งนี้	 การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาในภาคอีสาน	
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มีขอบข่ายงานที่กว้าง	 และเป็นการบริหารงานที่ส่งเสริม	 อ�านวย

ความสะดวก	และเกีย่วข้องกบัการบรหิารงานในด้านอืน่เพือ่เตรยีม

ความพร้อมในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยผู้เช่ียวชาญให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องการวางแผนการบริหารงานการศึกษา	การจัดระบบ

การบริหารและพัฒนาองค์กร	การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน	

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพ

แวดล้อม	การทศันศกึษา	การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา	และการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน	 เพราะการ	วางแผนการบริหารงานการ

ศึกษา	 ในสถานศึกษาในภาคอีสานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนน้ัน	 สถานศึกษาควรก�าหนด	การวัดและประเมินผลการ

ปฏบิติังานตามมาตรฐานงานว่าบรรลตุามตวัช้ีวดัทีเ่กีย่วข้องกบัการ

พัฒนา	สู่ประชาคมอาเซียนท่ีก�าหนดไว้หรือไม่	 การจัดระบบการ

บรหิารและพัฒนาองค์กรเป็นอกีส่วนทีผู่เ้ชีย่วชาญเห็นว่าสถานศึกษา

ในภาคอีสานควรมีการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครูและ

บคุลากรทางการศกึษา	จดัเตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวก	บรรยากาศ

การเรยีนรู	้และสร้างวฒันธรรมการท�างานให้เหมาะสมกบัมาตรฐาน

การปฏิบัติงานและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ตลอดจนจัดหา

สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จดัการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีนให้เป็น	ไปตามแนวทางทีส่�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก�าหนดไว้กับสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานในภาคอสีานและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง

ไปของการจัดการศึกษาในขณะนั้น

	 จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานในภาคอีสานมุ่งหมาย	 ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	 ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่เห็น

ว่าการพฒันาบคุลากรเป็นกลไกส�าคญัในการด�าเนนิการพฒันาสถาน

ศึกษาในภาคอีสานเพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 ซึ่ง

หากพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัดคุณภาพครูตามแนวทาง

ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดไว้	 การ

พัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

จะส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	เพราะฉะนั้น	ผู้เชี่ยวชาญ	จึงให้

ความส�าคัญกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องการประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน	และการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	

เพราะทั้งสองเรื่องมีความสอดคล้องกัน	กล่าวคือ	การประเมินผล

การปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีการก�าหนดเกณฑ์	 วิธีการประเมินที่

ชัดเจนมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา	 ซ่ึงเม่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 เข้ารับการพัฒนาแล้วจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม

ที่ต้องการ	

	 2.	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 การวิเคราะห์การตรวจสอบ

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับ

การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา

ประกอบด้วย	 ด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในล�าดับแรก	 ท้ังนี้	

เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารสถาน

ศึกษา	ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในภาคอีสานทุกแห่งให้ความส�าคัญ	

โดยการด�าเนินงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน	

จะประสบความส�าเร็จและเห็นผลชัดเจนจากตัวผู้เรียน	 จึงส่งผลให้

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในภาคอสีาน	มคีวามคดิเหน็และให้ความส�าคญั

กับการบริหารงานวิชาการเป็นพิเศษ	 ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน

ด้านวิชาการ	 เนื่องจากเป็นตัวก�าหนดทิศทางในการบริหารและ

ก�าหนดสิ่งที่สถานศึกษาในภาคอีสาน	 ต้องด�าเนินการให้ผู ้เรียน

มีคุณลักษณะ	ทักษะพื้นฐาน	และมีเจตคติที่ดี	เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนตามเป้าหมายที่ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้	 ในส่วนของการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษาในภาคอีสานผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

ก�ากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาโดยให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ	 เลือกใช้หนังสือเรียน	สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ

อาเซียนที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการจัดการเรียนการสอน	 โดย

เฉพาะการพฒันากระบวนการเรยีนรู้	และการพฒันาและส่งเสรมิให้

มแีหล่งเรยีนรูข้องสถานศกึษาในภาคอสีาน	เนือ่งจากการจดักจิกรรม	

การใช้วิธีการวิจัย	 การเตรียมส่ือ	 เทคโนโลยี	 จัดบรรยากาศ	และ

การจดัให้มแีหล่งเรยีนรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัประชาคมอาเซยีนให้นกัเรยีน

ได้ศกึษาค้นคว้าเป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะช่วยพฒันาผู้เรยีนให้มีคณุลกัษณะ	

ทักษะพื้นฐาน	และเจตคติตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	พื้นฐาน	และเจตคติ

ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้	และการนเิทศการศกึษา	ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในภาคอีสาน	มีความคิดเห็นว่า	การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกหนึ่ง

ในการพฒันางานวชิาการและการเรยีนการสอนภายในสถานศึกษา

เพราะในแต่ละสถานศึกษา	ผู้บรหิารสถานศึกษาในภาคอสีานแต่ละ

แห่งจะใช้วิธีการนิเทศที่แตกต่างกัน	แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ	และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

การประชาคมอาเซียนในปี	2558	นอกจากนี้	ผู้บริหารสถานศึกษา

ในภาคอีสาน	 ยังให้ความส�าคัญในการประสานความร่วมมือใน

การพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอืน่	ทัง้นีเ้นือ่งจากเป็น

การสร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมอื	มกีารระดมทรพัยากร	วิทยากรภายนอกและภมูปัิญญา

ท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาในภาคอีสาน

รองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 จากที่กล่าวมาจึงส่งผล

ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาในภาคอีสานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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การบริหารงานวิชาการในล�าดับแรก	 ด้านการบริหารงานทั่วไป	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสอง	ทั้งนี้	 เน่ืองจากขอบข่ายการบริหารงาน

ทั่วไป	 มีขอบข่ายกว้าง	 และเป็นการบริหารงานท่ีคอยสนับสนุน	

ส่งเสริม	 และอ�านวยความสะดวกให้กับการบริหารงาน	ด้านอื่นๆ	

โดยผูบ้รหิารสถานศึกษาในภาคอีสานให้ความส�าคญั	เพราะเกีย่วข้อง

กับงานหลายด้าน	 เริ่มตั้งแต่การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

เพือ่รองรับการพัฒนา	สูป่ระชาคมอาเซียน	โดยผูบ้ริหารสถานศกึษา

ในภาคอสีานต้องระดมข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษามา

ร่วมกันก�าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานให้บรรลตุามตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา	สูป่ระชาคม

อาเซียน	 โดยอ�านวยความสะดวกในเรื่องข้อมูล	 เอกสารสิ่งอ�านวย

ความสะดวกอื่นที่ใช้ในการประเมินทุกรอบปีการศึกษา	ทั้งนี้ต้อง

บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย	 ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	

และสอดรบักบัความต้องการ	ในอนาคตเพือ่พฒันาคณุภาพของการ

ศึกษาให้เท่าทันกับประชาคมอาเซียน	 โดยน�าผลการประเมินมาใช้

ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน	ประสิทธิภาพของ

สถานศึกษาให้สูงขึ้น	 โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้	 ในการ

จัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในภาคอีสานจึงต้องส�ารวจความ

ต้องการความรู้ความสามารถของบุคลากร	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีมาบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การประชาสมัพันธ์งานการศกึษา	และรายงานผลการปฏบิตัิ

งานด้านการพัฒนาสู ่ประชาคมอาเซียนเป็นอีกส่วนที่ผู ้บริหาร

สถานศึกษาในภาคอีสานให้ความส�าคัญ	ทั้งนี้	เนื่องจากเป็นการน�า

เสนอผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาด้านการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียนตลอดปีการศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ	ซึ่งผู้บริหาร

สถานศึกษาในภาคอีสานเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

เพราะจะได้น�าเสยีงสะท้อนและความคดิเหน็ทัง้ทางบวกและทางลบ

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาของตนเอง	 ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	เห็นได้ว่าการบริหารงานทั่วไปนั้นกว้าง	ซึ่งงาน

บางอย่างอาจไม่สอดคล้องกันแต่มีความจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่

ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคอีสานต้องด�าเนินการในงานส่วนนี้ให้

ส�าเร็จลุลวง	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดการศึกษารองรับ

ประชาคมอาเซยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ดังนัน้ผู้บรหิารสถานศึกษา

ในภาคอีสาน	จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปอยู่ในล�าดับ

สอง	บริหารงานทั่วไปอยู่ในล�าดับสอง	ด้านการบริหารงานบุคคล	

อยู่ล�าดับท้ายสุด	 ทั้งน้ี	 เน่ืองจากขอบข่ายการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษาทุกแห่งในภาคอีสานเป็นขอบข่ายงานที่กว้าง	

แต่สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้	 เพียงสองเรื่อง	 ประกอบด้วย	

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	

	 3.	 จากผลการวิจัย	พบว่า	 การวิเคราะห์ความเหมาะสม

ของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อ

รองรับการพัฒนาสู ่ประชาคมอาเซียน	 โดยน�าไปสอบถามจาก	

ผู้ปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยใช้วิธีการสนทนา

กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 ด้านการบริหารงานทั่วไป	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ล�าดบัแรก	ทัง้นี	้เนือ่งจากการบรหิารงานทัว่ไปของโรงเรียนซสิเตอร์

สกูลในภาคอีสาน	 เป็นงานที่อ�านวยความสะดวกช่วยส่งเสริมให้

กับ	การบริหารงานด้านอื่นๆ	ซึ่งมีขอบข่ายงานกว้าง	เริ่มตั้งแต่การ

วางแผนบริหารงานการศึกษา	 จัดระบบองค์กร	พัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติงานเทคโนโลยี	 อาคารสถานที่	 การทัศนศึกษา	 งาน

ประชาสัมพันธ์	และการรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	

	 ล�าดับแรก	ด้านการบริหารงานบุคคล	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับ

ที่	2	ทั้งนี้	เนื่องจากกรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

นั้น	มีขอบข่ายงานที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติน้อย	 โดยงานส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา	 	แต่ทั้งน้ี	 ตัวอย่างที่เป็นโรงเรียน

ซิสเตอร์สกูลในภาคอีสานนั้น	 ได้น�าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ

บริหาร	ท�าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

มีความรู้ความสามารถ	มีการพัฒนาตนเองอยู่	สามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ตลอดจนร่วมกันก�าหนดการประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน	โดยจดัท�ามาตรฐานภาระงาน	ก�าหนดเกณฑ์	และวิธกีาร

ประเมินผลงานสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินการพัฒนา

สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในภาคอีสาน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้	

		 	 1)		การน�ารปูแบบการพฒันาสถานศึกษา	ขัน้พืน้ฐานใน

ภาคอสีานเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน	ด้านการบรหิาร

งานวิชาการ	ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	เพื่อใช้

เป็นแนวทางส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษา	ข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา	 ในการก�าหนดคุณลักษณะ	 ทักษะพลเมืองและ

ปลกูฝังเจคตทิีด่ขีองนกัเรยีนในการเตรยีมตวัเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	

ตลอดจนคัดเลือกหนังสือเรียน	สื่อการเรียนการสอน	ที่เกี่ยวข้องกับ

อาเซยีนโดยตรงทีเ่หมาะสมกบัหน่วยการเรยีนรูท้ีก่�าหนดไว้	เป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาด้านวิชาการแก่สถานศึกษาต่อไป

	 	 2)	การน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคอสีานเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน	ด้านการบรหิาร

งานบุคคล	ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ไปใช้เป็นแนวทาง

ให้ผู้บริหารสถานศึกษา	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ร่วมกันก�าหนด	 เกณฑ์	 วิธีการประเมินผลงาน	 โดยพิจารณาทั้ง

คุณสมบัติและคุณลักษณะให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษา	

สู่ประชาคมอาเซียน	ตลอดจนก�าหนดให้มีการก�ากับ	ติดตามความ

คืบหน้าในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษารองรับการพัฒนาสู่

ประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา

	 	 3)	การน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคอสีานเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีนด้านการบรหิาร

งานทั่วไป	 เรื่องการทัศนศึกษา	 ไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันด�าเนินการ

จดักจิกรรม	ทศันศกึษาทีเ่น้นส่งเสรมิความรูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัประชาคม

อาเซียน	และควรจัดการประเมินผลส�าเร็จของโครงการตลอดจน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และรายงานผลการทัศนศึกษาให้

ผู ้เกี่ยวข้องทราบ	 ซึ่งการด�าเนินการทัศนศึกษาดังกล่าวจะต้อง

สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมาย	ที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษา

	 2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

		 	 1)	 ควรหารูปแบบการบริหารงาน	ด้านการบริหารงาน

งบประมาณที่สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนา	สู่ประชาคมอาเซียน	

		 	 2)	 ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนระหว่าง

โรงเรียนภายในประเทศ	หรือระหว่างโรงเรียนในประเทศไทยกับ

โรงเรียนในต่างประเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย	

		 	 3)	 ควรมกีารวจิยัเรือ่งรูปแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้

พื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนา	 สู่ประชาคมอาเซียน	

โดยศึกษาให้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อหา

ข้อมูลเชิงลึกมาใช้แก้ไขปัญหาต่อไป
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