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Abstract

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

eastern 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 eastern 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; fourth, validating the primary school development model using focus groups. Research 

questionnaires were administered to 19 experts and 317 administrators in the eastern Thailand plus 10 school  

practicalities.

 The research findings were;

  The results have shown a primary school development model in eastern Thailand for preparation for ASEAN 

community have 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  = 3.84) 

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

ตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้การวิจัยแบบผสม ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา

และส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการ

พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างรูปแบบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยประมวลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 3) การสร้างแบบสอบถามเพื่อ

ส�ารวจการยอมรับรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามทัศนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) หาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่

ประชาคมอาเซียน โดยการน�าไปปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
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ด้วย แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 19 คน ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก จ�านวน 317 คน และ 

ผู้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา จ�านวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 1 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ�านวน 9 คน

 ผลการวิจัย พบว่า

  1) รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามการประมวล 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 19 คน พบว่า มีการบริหารงาน 3 ด้าน 16 เรื่อง 43 ข้อ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร

งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

  2) ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตาม 

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหาร

งานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล

 3)  ผลการหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน โดยการน�าไปสอบถามจากผู้ปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบการพัฒนา 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และ

การบริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารงานด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ผู้ปฏิบัติจริงด�าเนินการในสถานศึกษา

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ, การพัฒนา, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประชาคมอาเซียน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การศึกษานับเป็นรากฐานท่ีส�าคัญประการหนึ่งในการ

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม 

เพราะการศกึษาเป็นกระบวนการทีจ่ะช่วยให้คน ได้พฒันาตนเองใน

ด้านต่างๆ ตลอดชวีติและสามารถพฒันาศกัยภาพขดีความสามารถ

ด้านต่างๆ เพือ่ทีจ่ะด�าเนนิชวีติได้อย่างมคีวามสุขและประกอบอาชพี

ได้อย่างยัง่ยนืและม่ันคงซ่ึงสิง่ส�าคญัทีส่ดุทีเ่ป็นพืน้ฐานในการพฒันา

ประเทศ คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญที่สุด 

เมือ่คนได้รบัการพฒันาด้านการศกึษาจะท�าให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ

บทบาทหน้าที ่และแสดงบทบาทของตนเองในสงัคมได้อย่างถกูต้อง

เหมาะสม การให้ความส�าคญัด้านการศกึษาจงึถอืว่าเป็นความจ�าเป็น

เร่งด่วนส�าหรับทุกประเทศ (ฉลาด จันทร- สมบัติ, 2553) ทั้งนี้ ในปี 

พ.ศ. 2558 จะเกดิการรวมตัวกนัของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หรืออาเซียน การศึกษาจึงมีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนและ

เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันตาม

ก�าหนดเวลา (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554) 

โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยส่งเสริมและลงทุนในด้านการ

ศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ฝึกอบรม เสริมสร้างขีดความ

สามารถ การใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อด�าเนินกิจกรรมการ

พัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (กองอาเซียน 4, 2552) ซึ่งจาก

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียนของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า 

ประเทศอาเซยีนทกุประเทศให้ความส�าคญักบัการพัฒนาการศึกษา 

โดยให้ความส�าคญักบับทบาทของการศกึษาในการขจดัความยากจน

และการก้าวพ้นจากความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและมุ่งหวัง

ให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศในระดับสากล (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)

 ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก

อาเซียน เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทรีะหว่างประเทศในทกุด้าน รวมถงึความสามารถในการรบัมอื

กับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ซ่ึงประชาคม

อาเซยีน คอื การท�าให้ประเทศสมาชกิรวมเป็น “ครอบครวัเดยีวกนั” 

โดยถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 

2546 จากการที่ผู ้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามใน

ปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอืทีเ่รยีกว่า “ข้อตกลงบาหล ี2” เหน็ชอบ

ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในพุทธศักราช 2563 แต่ต่อมาได้

ตกลงร่นระยะเวลาการจัดตั้งให้แล้วเสร็จในพุทธศักราช 2558 

ประชาคมอาเซยีน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ซึง่เปรยีบเสมอืน

สามเสาหลักที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ ประชาคม 

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security  

Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN 
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Socio Cultural Community) ซึ่งมุ่งหวังประโยชน์ในการพัฒนา

ให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อม

ทีด่แีละมคีวามรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว โดยมกีารร่วมมอืเฉพาะด้าน 

(Functional Cooperation) ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่

ครอบคลุมในหลายด้าน เช่น เยาวชน การศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น (ปรีชา หมั่นคง, 2554)  

เห็นได้ว่าการศึกษาจัดอยู่ในเสาหลักในด้านประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงให้ความส�าคัญด้านการศึกษา โดยเน้นการ 

บูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นวาระการพัฒนาของอาเซียน  

การสร้างสังคมความรู้ ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปรับปรุง

คุณภาพความเหมาะสม และการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในป ี

พ.ศ. 2558 เพื่อขจัดการไม่รู้หนังสือ ให้หลักประกันทางการศึกษา

ภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศ โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม 

โดยไม่ค�านึงถึงสถานะทางสังคม เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือความ

พิการ รวมทั้งฝึกอบรมด้านเทคนิค วิชาชีพและทักษะในการศึกษา 

ในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้าน

วิชาการ ฝึกอบรมครูผู้สอนและจัดโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่

ด้านการศึกษาระดับสูง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในอาเซียนให้

เกิดประสิทธิภาพ (กองอาเซียน 4, 2552) ดังน้ัน ประเทศไทยจึง

จ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตลอดจนการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 เพือ่ให้การบรหิารจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน

ให ้บรรลุเป ้าหมายในการพัฒนาเด็กไทยให ้มีศักยภาพและ

คุณลักษณะที่จะด�ารงชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 

หน่วยงานด้านการศกึษาทกุระดบั ตลอดจนทกุภาคส่วนในสงัคมจะ

ต้องร่วมมอืกนั ตัง้แต่การบรหิารจดัการของส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

การบริหารจัดการของสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนของ 

หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายอื่นๆ และการนิเทศภายใน ติดตาม  

การประเมินผลการด�าเนินงาน ซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซยีนในสถานศกึษา ทัง้ระบบนัน้ ในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้เกดิ

ความส�าเร็จที่ตัวนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความส�าเร็จ 

ทีย่ัง่ยนืทัง้ตวันกัเรยีนเองและสถานศกึษา จ�าเป็นจะต้องด�าเนนิงาน

ตามหลักการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ โดยบูรณาการในทุกด้าน  

ทั้งด ้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  

การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารงานทัว่ไป โดยให้ทกุคนมส่ีวน

ร่วมคดิร่วมท�า ทัง้นี ้การบรหิารจดัการถอืเป็นองค์ประกอบส�าคญัที ่

จะผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ปัจจัยส�าคัญท่ี 

ส่งผลต่อประสทิธภิาพและความส�าเรจ็ คอื ผูบ้รหิารทีต้่องรบัรู้ เข้าใจ 

และยอมรับงานนี้อย่างจริงใจ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2554) 

 ภาคตะวนัออก ประกอบด้วย 8 จงัหวดั ได้แก่ ตราด จันทบรุี 

ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี  

ได้มีการตื่นตัวในเรื่องอาเซียนทุกระดับการศึกษา โดยในส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ด�าเนินการพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษาองักฤษให้กบัคร ูอาจารย์ เตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคม

อาเซียน จากนั้นให้ครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลส่งเสริม

ให้เยาวชนใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารในสถานศึกษาทุกวนัจนัทร์ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ธัญนรี ชันยากร, 2555) ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยผูว่้าราชการจงัหวดัได้บรูณาการยทุธศาสตร์ 3 ร ได้แก่ ร.รู ้ ร.รบั 

และ ร.เร่ง ไปในทุกภาคส่วนทั้งสถานศึกษา ภาคเอกชน ด�าเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์น�าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�าให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ (เพญ็นภา เขม็ตรง, 2555) และมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ราชนครินทร์ ยังตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน 

โดยร่วมมอืกบักรมอาเซียน และสถานศึกษาในท้องถิน่จดัเวทสีมัมนา 

เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในจังหวัด และบุคลากรทางการ

ศึกษาในภาคตะวันออกรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยกลุ ่ม 

เป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1,000 คน (สนทะนาพร  

อินจันทร์, 2555) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

ยงัยกระดบัการศึกษาไทย โดยการพฒันาหลักสูตรการเรยีนการสอน

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีช่ายขอบให้

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความ

พร้อมบุคลากรที่เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ และยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาไทยสู่ระดับสากล (เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์, 

2554) จะเห็นได้ว่าในภาคตะวันออกมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร

ในทกุภาคส่วน เพือ่รองรบัการพฒันาสู่ประชาคมอาเซยีนในอนาคต 

ทั้งนี้ การพัฒนาประชากรให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนได้นั้น การศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะการศึกษาเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการพัฒนามนุษย์ ดังนั้น การบริหารจัดการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพจึงมีความจ�าเป็น เพราะนี่เป็นพันธกิจใหม่ที่ท้าทาย ซึ่งผู้

บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความ

สามารถในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา ซึ่ง

ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ 

เพือ่พัฒนาสถานศกึษา ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้
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มีคุณภาพ สามารถผลิตผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม

อาเซยีนทัง้ด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการ และด้านเจตคตอิอก

สู่สังคม และให้ก้าวทันกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนา 

สู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method-

ology) ประกอบด้วย การวจิยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ การวจิยัเชงิส�ารวจ 

โดยส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ 

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อ

รองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ได้แก่ การใช้เทคนิคเดลฟาย (Modified Delphi) ในการสร้าง 

รูปแบบ และใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการปรับปรุง

รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน รวมถึงการหาความเหมาะสมของรูปแบบ 

ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออก  

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน มีศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร 

การด�าเนินชีวิตและมีทักษะในการท�างานร่วมกัน และเพื่อให้การ

จัดการศึกษาในประเทศไทยสามารถรองรับการผลิตประชากรที่  

มีคุณภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

 2. เพ่ือตรวจสอบรปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา

 3. เพื่อหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออก เพือ่รองรบัการพฒันาสู่ประชาคม

อาเซยีนโดยการน�าไปสอบถามจากผูป้ฏบิตัจิรงิในระดบัสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพ่ือรองรับพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน โดยด�าเนินการ ดังน้ี 1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดในการบริหารงานตามโครงการพัฒนาสู่

ประชาคมอาเซยีน (Spirit of ASEAN) (ส�านกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2553) ประยุกต์รวมกับแนวทางการบริหารจัดการเรียน

รู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในฝัน (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ตลอดจนวิเคราะห์การบริหารจัดการ

สถานศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนซิสเตอร์สกูล (Sister)  

ทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) แล้วน�ามาก�าหนดตามกรอบ

การกระจายอ�านาจการบรหิารและการจดัการศกึษาของเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส�านักงาน

เขตพื้ นที่ การศึกษา และสถานศึกษาในสั งกัดส� านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 โดยแบ่งการบริหาร

งานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

งานทั่วไป (จิระ งอกศิลป์, 2552) 2) วิธีวิทยาการวิจัยใช้การวิจัย

แบบผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย 1) เทคนิคเดล

ฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน  

19 คน ในการสร้างรปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาค 

ตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 2) น�ารูปแบบ

ทีไ่ด้มาปรบัปรงุเป็นแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจการยอมรบัรปูแบบตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก 8 จังหวัด จ�านวน 

317 คน ได้มาโดยใช้เกณฑ์การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, P. 3) เทคนิคการ

วิจัยภาคสนาม (Field Research) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 

Groups) ใช้ศึกษาจากผู้ปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านส้ิว) จ�านวน 10 คน เพื่อหาความ 

เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 

ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จัิยได้สร้างเครือ่ง

มือเพื่อใช้ในการวิจัยมี ดังนี้

 1. แบบสอบถามการวิจัยส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง รูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพ่ือรองรับ 

การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

 2. แบบสอบถามการวิจัยส�าหรับผู ้บริหารสถานศึกษา  

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก

เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

 3. แบบสอบถามการวิจัยส�าหรับผู้ปฏิบัติจริง เรื่องรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการ

พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ขัน้ตอนในการด�าเนินการวจิยั ประกอบด้วย  4 ขัน้ตอน ดงันี้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษา และส�ารวจข้อมูลเบือ้งต้น เพือ่ศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

New ���������� 1-92.indd   120 4/8/2558   13:37:18



Journal of Rajanagarindra January - June  2015       121

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) และ

วเิคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีน (ASEAN) และแนวทางการ

บริหารงานโรงเรียนในฝันสู ่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน

ซิสเตอร์สกูล (Sister School) ในภาคตะวันออก 

 ขั้นตอนท่ี 2 การน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน การสร้าง 

รูปแบบที่ได้จากขั้นตอนท่ี 1 เป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ร่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อ

รองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยสอบถามความคิดเห็น 

จากผูเ้ช่ียวชาญ ทัง้สิน้ 19 คน ประกอบด้วย ผูบ้รหิารการศกึษาจาก

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก  

จ�านวน 10 คน และคณาจารย์หรอืนกัวชิาการจากสถาบนัอดุมศกึษา

ภาครัฐและเอกชน จ�านวน 9 คน โดยใช้เทคนคิเดลฟายแบบปรบัปรงุ 

3 รอบ ชนิดเลือกตอบแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ประมวลความ

คิดเห็นเพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับต้นแบบของรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวันออกเพือ่รองรบัการพฒันาสู่ประชาคม

อาเซียน และสรุปเป็นต้นแบบของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการ

ยอมรับรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก

เพ่ือรองรับการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซียน ตามโครงสร้างการบริหาร

งาน 4 งาน ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 317 คน ได้มาโดยอาศัย

หลักการสุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970)

 ขัน้ตอนที ่4 หาความเหมาะสมของรปูแบบการพฒันาสถาน

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานในภาคตะวนัออก เพือ่รองรบัการพฒันาสู่ประชาคม

อาเซียน โดยน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค

ตะวนัออกเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีนทีไ่ด้จากผลการ

วิเคราะห์การส�ารวจการยอมรับรูปแบบตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษา ไปสอบถามจากผู ้ปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. หารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค

ตะวนัออกเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน ประมวลความ

คิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  

โดยวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์

 2. การตรวจสอบรปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตาม

ทัศนะของผู ้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และล�าดับที่

 3. หาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู ่ประชาคม

อาเซียน โดยการสอบถามจากผู้ปฏิบัติจริง โดยใช้การสนทนากลุ่ม 

โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 1. ได้แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาค

ตะวันออก เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ส�าหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง

 2. สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ส�าหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยงานภาคอื่นๆ ได้

 3. เป็นรปูแบบในการพฒันาสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในภาค

ตะวันออกเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ส�าหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษาของรัฐและเอกชนได้

สรุปผลการวิจัย 
 1. รปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนั

ออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามการประมวล

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 19 คน พบว่า มีการบริหาร

งาน 3 ด้าน 16 เรื่อง 43 ข้อ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ัน 

พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน

ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงาน

บุคคล

 3. ผลการหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออก เพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคม

อาเซยีน โดยการน�าไปสอบถามจากผู้ปฏิบตัจิรงิในระดบัสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน โดยใช้วธิกีารสนทนากลุม่ พบว่า รปูแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวันออกเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคม

อาเซียน ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการ
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บริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารงาน

ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ผู้ปฏิบัติจริงด�าเนินการในสถานศึกษา

อภิปรายผล
 จากผลการวจิยัรปูแบบการพัฒนาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน

ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยมี

ประเด็นอภิปราย ดังนี้

 1. จากผลการวิจัย พบว่า การศึกษารูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่

ประชาคมอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ ประกอบ

ด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามี

ความส�าคัญท่ีสุด ท้ังน้ี เน่ืองจากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าการ

บริหารงานในแต่ละงานในสถานศึกษาในภาคตะวันออกนั้นมีความ

ส�าคัญ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการน้ันเป็นหัวใจส�าคัญหลัก

และมีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน 

กจิกรรมการเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู ้และพฒันาองค์ความรูด้้านวชิาการ 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ รู้เท่าทัน และพัฒนา

ตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 โดยผูเ้ชีย่วชาญให้ความส�าคญักบัการบรหิารงานวชิาการ

ในภาคตะวนัออก และเน้นในเรือ่งการวางแผนงานด้านวชิาการ การ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา และ

การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและ

องค์กรอื่น ท้ังน้ี เน่ืองจากการวางแผนงานด้านวิชาการเป็นตัว

ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศกึษาในภาคตะวนัออกว่าสถานศกึษาควรจะมกีารด�าเนนิการพัฒนา

ไปในทศิทางใดเพือ่ให้เท่าทนักบัคณุภาพการจดัการศกึษาของสถาน

ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

  ซึง่ไปสอดรบักับการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

เพราะในการจดัการเรยีนการสอนนัน้ สถานศึกษาในภาคตะวันออก

จะต้องก�าหนดคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ  

และเจตคตขิองผูเ้รยีน เพือ่ให้คณะครไูด้จดักจิกรรมการเรยีนรู ้และ

แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนทีค่ลอบคลมุ สอดคล้องกับคณุลกัษณะ

ของเด็กไทย ในประชาคมอาเซียนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ

กระบวนการ และเจตคติของผู้เรียนให้ตรงตามตัวชี้วัดคุณภาพ

นักเรียน ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก�าหนด  

ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าสถานศกึษาในภาคตะวนัออกควรจะด�าเนนิการ

ผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรยีนรู ้เพราะทัง้สองเรือ่งมคีวามสอดคล้องกนั ทัง้นี ้เนือ่งจาก

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้วิธี

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ มีการบูรณาการกิจกรรมการ

เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งยังจัดสภาพ

แวดล้อม ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 

ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษา 

  การนเิทศการศึกษาเป็นอกีส่วน ทีผู้่เชีย่วชาญเหน็ว่าควร

ใช้การนเิทศการศกึษาเพราะเป็นส่วนส�าคญัในการพฒันาการบรหิาร

งานวิชาการในสถานศึกษาในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่ง

กลไกส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน  

ทัง้นี ้การนิเทศการศกึษามเีทคนคิวธิ ีทีห่ลากหลาย ควรเลอืกใช้การ

นเิทศทีเ่หมาะสม จะส่งผลดต่ีอการพฒันาคุณภาพการศกึษา ในส่วน

ของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 

และองค์กรอื่น ผู ้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นอีกปัจจัยที่ส�าคัญในการ 

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในภาคตะวันออก เนื่องจากจะ

ท�าให้เกดิการสร้างเครอืข่ายเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูข่าวสาร

กับแหล่งวิชาการอื่นๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบัน

การศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าและ

ปรกึษาทางวชิาการ ซึง่เป็นทางเลอืกในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา

อีกทางหนึ่ง 

  ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า

มคีวามส�าคญัล�าดบัทีส่อง ทัง้น้ี การบรหิารงานทัว่ไปของสถานศึกษา

ในภาคตะวันออกมีขอบข่ายงานที่กว้าง และเป็นการบริหารงานที่

ส่งเสริม อ�านวยความสะดวก และเก่ียวข้องกับการบริหารงานใน

ด้านอื่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยผู้เช่ียวชาญให้ความส�าคัญกับเรื่องการวางแผนการบริหาร

งานการศึกษา การจดัระบบการบรหิารและพฒันาองค์กร การพฒันา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การดูแล

อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม การทศันศึกษา การประชาสมัพนัธ์

งานการศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพราะการวาง 

แผนการบรหิารงานการศกึษา ในสถานศกึษาในภาคตะวันออกเพือ่

รองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนนั้น สถานศึกษาควรก�าหนด  

การวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานงานว่าบรรลตุาม 

ตัวช้ีวัด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนท่ีก�าหนดไว้

หรือไม่ 

  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นอีกส่วน

ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสถานศึกษาในภาคตะวันออก ควรการจัดท�า

ข้อมลูสารสนเทศสมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศกึษา จดัเตรยีม 

สิ่งอ�านวยความสะดวก บรรยากาศการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรม

การท�างานให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อ 
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สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคม

อาเซยีนให้เป็น ไปตามแนวทางทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พ้ืนฐานก�าหนดไว้กบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวันออกและ

สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของการจัดการศกึษาใน

ขณะนั้น 

  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นส่วนส�าคัญอีก

ส่วนหนึ่งในการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในภาคตะวันออก

ที่ผู ้ เช่ียวชาญให้ความส�าคัญ ท้ังน้ี เน่ืองจากตามทัศนะของ 

ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นการน�าผลการ

ประเมนิการด�าเนินการทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน

มาใช้ในการปรบัปรงุมาตรฐาน และระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิ

งาน ซ่ึงจะส่งผลให้สถานศกึษา ในภาคตะวนัออกมผีลการปฏิบตังิาน

ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันน้ีผู้เช่ียวชาญเห็นว่า การ

บริหารงานในทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึง่ในการด�าเนนิงาน เพราะช่วยแบ่งเบาภาระงานและเป็นอกี

เส้นทางของการสื่อสารท่ีสามารถน�ามาใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ตลอดจนสามารถน�าไปใช้ประชาสมัพนัธ์งานทางการศึกษา

ทีเ่กีย่วข้องกับอาเซยีนในภาคตะวนัออกได้เป็นอย่างด ีและการดแูล

อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมเพือ่รองรบัการพฒันาสู่ประชาคม

อาเซียนนั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความส�าคัญเพราะเป็นการเตรียม

ความพร้อมของสถานศึกษาในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมงานการศึกษาด้านอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ การทัศนศึกษาที่เน้นการส่งเสริม

ความรูเ้ก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของสถานศกึษาในภาคตะวนัออก

เป็นอีกส่วนท่ีผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความส�าคัญ เนื่องจากเป็นอีกวิธี

การทีข้่าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใช้แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ข้อมูลข่าวสาร ศึกษาพัฒนาการจากแหล่งอื่นๆ เพื่อน�ามาปรับปรุง 

พฒันาสถานศกึษาของตนเองให้ดยีิง่ขึน้ไปอกี ตลอดจนการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่อาเซียน ผู้เช่ียวชาญให้ความ

ส�าคญั เนือ่งจากเป็นการด�าเนนิการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิ

พัฒนาการของสถานศึกษาในภาคตะวันออก ซ่ึงน�าไปสู่การพัฒนา

สถานศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนในปีการศึกษา 

ต่อๆ ไป 

  ด้านการบรหิารงานบคุคล ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า

มีความส�าคัญล�าดับที่สาม ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

ว่าการจะด�าเนนิงานภายในสถานศึกษาในภาคตะวนัออกให้ประสบ

ความส�าเร็จนัน้ บคุลากรในหน่วยงานจะต้องมีความรูค้วามสามารถ

ก่อน จึงจะสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานของหน่วยงานไปด้วย

ความสะดวก ราบรื่น ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในแต่ละภาคส่วนในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออกมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของตนเอง 

เช่น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ด�าเนินการ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

(ธญันร ีชนัยากร, 2555) ส่วนมหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตสระแก้ว 

ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรยีนชายขอบให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับประเทศเพือ่นบ้าน 

เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ และ

ยกระดบัมาตรฐานการศกึษาไทย (เอเอสทวีผีูจ้ดัการออนไลน์, 2554) 

ส่วนมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ได้ร่วมมอื

กบักรมอาเซยีน และสถานศกึษาในท้องถิน่จดัเวทสัีมมนา เพือ่เตรยีม

ความพร้อมบุคลากรในจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในภาคตะวันออกรองรับการเปิดเสรีอาเซียน (สนทะนาพร  

อินจันทร์, 2555) 

  เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานในภาคตะวันออกมุ่งให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่ีเห็น

ว่าการพฒันาบคุลากรเป็นกลไกส�าคญัในการด�าเนนิการพฒันาสถาน

ศึกษาในภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง

หากพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัดคุณภาพครูตามแนวทางที่

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดไว้ การ

พัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะ

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เพราะฉะนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงให ้

ความส�าคัญกับการบริหารงานบุคคลในเรื่อง การประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน และการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  

เพราะทั้งสองเรื่องมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ การประเมินผล

การปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีการก�าหนดเกณฑ์ วิธีการประเมินท่ี

ชัดเจนมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเม่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาแล้วจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม 

ที่ต้องการ 

 2. จากผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์การตรวจสอบรูป

แบบการพฒันาสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในภาคตะวนัออกเพือ่รองรบั

การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 

  ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู ่ในล�าดับแรก ท้ังนี้ 

เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารสถาน

ศึกษา ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกทุกแห่งให้ความ

ส�าคัญ โดยการด�าเนินงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประชาคม

อาเซียนจะประสบความส�าเร็จและเห็นผลชัดเจนจากตัวผู้เรียน จึง

ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นและ
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ให้ความส�าคญักับการบรหิารงานวชิาการเป็นพเิศษ ไม่ว่าจะเป็นการ

วางแผนงานด้านวิชาการ เน่ืองจากเป็นตัวก�าหนดทิศทางในการ

บริหารและก�าหนดสิ่งท่ีสถานศึกษาในภาคตะวันออก ต้องด�าเนิน

การให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดี เพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเป้าหมายที่ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้  

  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาใน

ภาคตะวันออกผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องก�ากับข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาให้จดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษาโดยให้

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ เลือกใช้หนังสือ

เรียน สื่อการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับอาเซียนท่ีเหมาะสม

สอดคล้องต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู้ และการพฒันาและส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรูข้อง

สถานศึกษาในภาคตะวันออก เนื่องจากการจัดกิจกรรม การใช้วิธี

การวิจัย การเตรียมสื่อ เทคโนโลยี จัดบรรยากาศ และการจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนให้นักเรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ทักษะ

พื้นฐาน และเจตคติตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

  และการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในภาค

ตะวันออกมีความคิดเห็นว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกหนึ่งใน

การพัฒนางานวชิาการการและการเรียนการสอนภายในสถานศกึษา 

เพราะในแต่ละสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก

แต่ละแห่งจะใช้วธิกีารนเิทศ ทีแ่ตกต่างกนัแต่มวีตัถปุระสงค์เดยีวกนั

คือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการประชาคมอาเซียนในปี 2558 นอกจากนี้ ผู้บริหารสถาน

ศกึษาในภาคตะวนัออก ยงัให้ความส�าคญัในการประสานความร่วม

มือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ทั้งนี้ 

เนื่องจากเป็นการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอื มกีารระดมทรพัยากร วทิยากรภายนอกและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาใน

ภาคตะวันออกรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จากที่กล่าว 

มาจึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกมีความคิดเห็น

ต่อการบริหารงานวิชาการในล�าดับแรก 

  ด้านการบริหารงานทัว่ไป มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นล�าดบัสอง ทัง้นี้ 

เนื่องจากขอบข่ายการบริหารงานท่ัวไป มีขอบข่ายกว้าง และ

เป็นการบริหารงานที่คอยสนับสนุน ส่งเสริม และอ�านวยความ

สะดวกให้กับการบริหารงานด้านอื่นๆ โดยผู้บริหารสถานศึกษาใน

ภาคตะวนัออกให้ความส�าคญั เพราะเก่ียวข้องกบังานหลายด้าน เริม่

ตัง้แต่การวางแผนการบรหิารงานการศกึษาเพือ่รองรับการพฒันาสู่

ประชาคมอาเซียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกต้อง

ระดมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมกันก�าหนด

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานให้

บรรลตุามตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซียน โดย

อ�านวยความสะดวกในเรื่องข้อมูล เอกสาร  สิ่งอ�านวยความสะดวก

อื่นที่ใช้ในการประเมินทุกรอบปีการศึกษา ทั้งนี้ ต้องบริหารงานให้

สอดคล้องกบันโยบาย ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั และสอดรบักบั

ความต้องการ ในอนาคตเพือ่พัฒนาคุณภาพของการศกึษาให้เท่าทัน

กับประชาคมอาเซียน โดยน�าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของสถานศึกษาให้ 

สูงขึ้น โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกจึงต้องส�ารวจความต้องการ 

ความรู ้ความสามารถของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

บคุลากรใช้เทคโนโลยมีาบรหิารและพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การดแูลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง

กบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีนเป็นอกีส่วนทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา

ในภาคตะวันออกให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก 

อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมบรเิวณโรงเรยีนเป็นหน้าเป็นตาให้

กับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งในสถานศึกษาในภาค

ตะวันออกผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียนพิเศษ และสภาพแวดล้อมให้มีความ 

เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัประชาคมอาเซยีน เพือ่

เป็นการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูจ้กัใช้แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาน

ศึกษาเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้

เช่นกนั โดยเฉพาะการจัด ทศันศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิความ

รู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับผู้เรียน ซึ่งการทัศนศึกษามีความเสี่ยงหลาย

ด้าน เพราะฉะน้ัน ก่อนที่ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก  

จะมอบหมายให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาด�าเนนิการ

ในส่วนนี้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎ 

ระเบียบในการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา 

  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา และรายงานผลการ

ปฏบิตังิานด้านการพฒันาสู่ประชาคมอาเซยีนเป็นอกีส่วนท่ีผูบ้รหิาร

สถานศกึษาในภาคตะวนัออกให้ความส�าคญั ทัง้นี ้เนือ่งจากเป็นการ

น�าเสนอผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาด้านการพัฒนาสู ่

ประชาคมอาเซียนตลอดปีการศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการศึกษาเพราะจะได้น�าเสียงสะท้อนและความคิดเห็นท้ัง 

ทางบวกและทางลบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายมาปรับปรุง

พัฒนาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนในสถาน
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ศึกษาของตนเองให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เห็นได้ว่าการบริหารงาน

ทัว่ไปนัน้กว้าง ซึง่งานบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกนัแต่มคีวามจ�าเป็น

เป็นอย่างยิง่ท่ีผูบ้รหิารสถานศกึษาในภาคตะวนัออกต้องด�าเนนิการ

ในงานส่วนนี้ให้ส�าเร็จลุลวง เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการ

จดัการศกึษารองรบัประชาคมอาเซยีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ดงันัน้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก จึงมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานทั่วไปอยู่ในล�าดับสอง 

  ด้านการบริหารงานบุคคล อยู ่ล�าดับท้ายสุด ทั้งนี้ 

เนื่องจากขอบข่ายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาทุกแห่งใน

ภาคตะวันออกเป็นขอบข่ายงานที่กว้าง แต่สอดคล้องกับงานวิจัย

ครั้งนี้ เพียงสองเรื่อง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาเพือ่รองรบั

การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเห็นได้ว่างานที่กล่าวมา

เก่ียวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ และเป็นงานที่ในหน่ึง

ปีการศึกษาจะมกีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก เนือ่งจากข้าราชาการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออกน้ัน มีความรู้ และ 

รบัผดิชอบงานเฉพาะของแต่ละบคุคล ดงันัน้ การพฒันาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในภาคตะวันออก  

จงึเป็นการพฒันาตามความถนดั ตามศกัยภาพ และตามงานทีร่บัผดิ

ชอบ ส่วนการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใน

ภาคตะวันออกทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการก�ากับ ติดตามอยู่แล้ว 

จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานบุคคลน้อยกว่าด้านอื่นๆ 

 3. จากผลการวจัิย พบว่า การวเิคราะห์ความเหมาะสมของ

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อ

รองรับการพัฒนาสู ่ประชาคมอาเซียน โดยน�าไปสอบถามจาก 

ผู้ปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการสนทนา

กลุ่ม ประกอบด้วย 

 ด้านการบริหารงานท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับแรก ทั้งนี้ 

เนือ่งจากการบรหิารงานทัว่ไปของโรงเรียนซสิเตอร์สกลูในภาคตะวนั

ออก เป็นงานที่อ�านวยความสะดวกช่วยส่งเสริมให้กับการบริหาร

งานด้านอื่นๆ ซึ่งมีขอบข่ายงานกว้าง เริ่มตั้งแต่การวางแผนบริหาร

งานการศึกษา จัดระบบองค์กร พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี อาคารสถานที่ การทัศนศึกษา งานประชาสัมพันธ์ และ

การรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี แต่ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 

(ท่าใหม่บ้านสิ้ว) ที่เป็นโรงเรียนซิสเตอร์สกูลในภาคตะวันออก

สามารถพัฒนาสถานศกึษาเพือ่รองรบัการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน

ได้ส�าเร็จ โดยโรงเรียนได้ด�าเนินการวางแผนการบริหารงานโดย

ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนา

สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีจัดระบบการบริหารโดยยึดการ

บริหารงานตามโครงสร้างตามกรอบกระจายอ�านาจ พ.ศ. 2550  

จัดท�าแผนพัฒนาตนเองของครูผู้สอน จัดหาสื่อ สิ่งอ�านวยความ

สะดวก และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการ

ท�างาน ใช้หลกัการประเมนิโครงการและหลกัการบรหิารโดยใช้วงจร

คณุภาพเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิาน อกีทัง้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนซิสเตอร์สกูลในภาคตะวันออกนั้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

สามารถติดต่อประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและองค์กรอื่นๆ จัดหาส่ือไอซีที งบประมาณและ

ทรัพยากร มาใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณ

โรงเรยีนให้ร่มรืน่ สวยงาม มบีรรยากาศเอือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้และ

ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทัศนศึกษาโดย

เน้นส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีน

รู้และน�าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนางานในสถานศึกษา 

  นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญในการประชาสัมพันธ์

กจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัอาเซยีนของโรงเรยีน โดยด�าเนนิการประสาน

ความร่วมมือผ่านสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ ชุมชน และผู้

ปกครองเพือ่ประชาสมัพนัธ์งานการศกึษาของโรงเรยีนซิสเตอร์สกูล

ในภาคตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ตลอดจน 

รายงานผล การปฏิบัติงาน โดยจัดท�ารายงานประจ�าปีของสถาน

ศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากที่กล่าวมา จะเห็น 

ได้ว่าการบริหารงานทั่วไปเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครแูละบคุลากรทางการศกึษาโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 14 (ท่าใหม่บ้าน

สิว้) ทีเ่ป็นโรงเรยีนซสิเตอร์สกลูในภาคตะวนัออกต้องท�าเป็นประจ�า

ตลอดปีการศึกษา จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานท่ัวไปอยู่ใน

ล�าดับแรก

  ด้านการบรหิารงานบคุคล มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นล�าดับที ่2 ทัง้นี้ 

เน่ืองจากกรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลนั้น  

มีขอบข่ายงานที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติน้อย โดยงานส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา แต่ทั้งนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 

(ท่าใหม่บ้านสิ้ว) ที่เป็นโรงเรียนซิสเตอร์สกูลในภาคตะวันออกนั้น  

ได้น�าหลกัการมส่ีวนร่วมมาใช้ในการบรหิาร ท�าให้ข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ มีการ

พัฒนาตนเองอยู่ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจน 

ร่วมกันก�าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดท�ามาตรฐาน

ภาระงาน ก�าหนดเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานสอดคล้องกับ

แนวทางการด�าเนินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่ 

บ้านสิ้ว) ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติมา จึงท�าให้มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานบุคคลอยู่ในล�าดับ  ที่ 2

  ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในล�าดับสุดท้าย ทั้งนี้

เนื่องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) อ�าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนซิสเตอร์สกูล ในภาคตะวันออกที่อยู่ใน

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดย 

มุ ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่จะแตกต่างกัน 

ตรงที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) เป็นโรงเรียนน�าร่อง

ทีพ่ฒันาการจดัการเรียนการสอนเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคม

อาเซียน โดยจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน อีก 1 ภาษา  

ได้แก่ ภาษาเวยีดนาม โดยได้รบัการสนบัสนนุจากวทิยากรภายนอก  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ซิสเตอร์สกูลนี้ โรงเรียนได้ด�าเนินการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาเซียนไว้อย่าง

ชัดเจน มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือ

เรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีนโดยเฉพาะ มกีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับอาเซียนได้อย่างหลากหลาย ใช้การวิจัยรายบุคคลในการแก้ไข

ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้การนิเทศการศึกษาเป็นกลไก

ในการพัฒนา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานการ 

ศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินใน

ภาคตะวันออกและเครือข่ายอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อระดมทรัพยากร

มาใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพัฒนาองค์ความรู้และ

เพิม่ศกัยภาพของคณะครแูละนกัเรยีน ตลอดจนใช้สือ่และเทคโนโลยี

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารจึงส่งผลให้ผู้บริหารสถาน

ศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  

มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อมูลข่าวสารระหว่างศูนย์อาเซียน องค์กรทางการศึกษา และ 

องค์กรอืน่ๆ ด้านวชิาการเป็นประจ�า จงึส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 

(ท่าใหม่บ้านสิ้ว) มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการน้อยกว่า

ด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1) การน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการ

บริหารงานวิชาการ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในการก�าหนดคุณลักษณะ ทักษะพลเมือง 

และปลูกฝังเจคติที่ดีของนักเรียนในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ตลอดจนคัดเลือกหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอนที่

เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยตรงที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ท่ี

ก�าหนดไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านวิชาการแก่สถานศึกษา

ต่อไป

  2) การน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการ

บริหารงานบุคคล ในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปใช้เป็น

แนวทางให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาร่วมกนัก�าหนด เกณฑ์ วธิกีารประเมนิผลงาน โดยพจิารณาทัง้

คณุสมบัตแิละคณุลกัษณะให้สอดคล้องกบัการพฒันาสถานศกึษาสู่

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนก�าหนดให้มีการก�ากับ ติดตามความ 

คืบหน้าในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษารองรับการพัฒนาสู ่

ประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา

  3) การน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนด้านการ

บรหิารงานทัว่ไป เรือ่งการทศันศกึษา ไปใช้เป็นแนวทางให้ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาร่วมกนัด�าเนนิ

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่เน้นส่งเสริมความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาคมอาเซียน และควรจัดการประเมินผลส�าเร็จของโครงการ 

ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ

ทศันศกึษาให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ ซึง่การด�าเนนิการทศันศกึษาดงักล่าว

จะต้องสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ทัศนศึกษา

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

  1) ควรหารูปแบบการบริหารงาน ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ที่สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

  2)  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบรปูแบบการพัฒนาสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาสู ่ประชาคมอาเซียนระหว่าง

โรงเรียนภายในประเทศ หรือระหว่างโรงเรียนในประเทศไทยกับ

โรงเรียนในต่างประเทศด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย

  3) ควรมกีารวจิยัเรือ่งรปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเพือ่รองรบัการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซยีน 

โดยศึกษาให้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อหา

ข้อมูลเชิงลึกมาใช้แก้ไขปัญหาต่อไป

New ���������� 1-92.indd   126 4/8/2558   13:37:19



Journal of Rajanagarindra January - June  2015       127

เอกสารอ้างอิง
กองอาเซยีน. (2552). แผนงานการจดัตัง้ประชาคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015). กรุงเทพฯ : บริษัทคาริสม่า 

มีเดีย จ�ากัด.

จริะ งอกศลิป์. (2552). คูม่อืเตรยีมสอบ ผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดั 

สพฐ. ภาค ข ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและ

ระเบียบฯ. ม.ป.ท.

ฉลาด จนัทรสมบตั.ิ (2553). การมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน. วารสารการบริหารและพัฒนา, 

2(1), 175 – 189. 

ธัญนรี ชันยากร. (2555). ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาตราดพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับครู 

อาจารย์ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. สืบค้น

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555. จาก : http://thainews.  

prd.go.th/view_asean2011.php?m_newsid=25550

2090124&tb=N255502&return=ok&news_head-

line%20

ปรีชา หมั่นคง. (2554, มกราคม – มีนาคม). รู้ทันอาเซียน. วารสาร

วิชาการ, 14(1), 59 – 72.

เพ็ญนภา เข็มตรง. (2555). จังหวัดฉะเชิงเทราก�าหนดยุทธศาสตร์

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ร. สืบค้นเม่ือ 9 กุมภาพันธ์ 2555.  

จาก :http://thainews.prd.go.th/view_asean2011.

php?m_newsid=255502090124&tb=N255502&retu

rn=ok&news_headline%20

สนทะนาพร อินจันทร์. (2555). แปดริ้วตื่นตัวเปิดประตูสู่อาเซียน 

พร้อมเตรียมแผนเดินหน้ารับมือ. สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 

2555. จาก http://77.nat ionchannel .com/ 

video/201340/

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). ก้าวสู่

อาเซียน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก.

_____. (2554). แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน . กรุงเทพฯ : ส�านักวิชาการและมาตรฐาน 

การศึกษา.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). การวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ ่มอาเซียน. 

กรุงเทพฯ : ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). คู่มือด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN. 

กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

เอเอสทีวีผู ้จัดการออนไลน์. (2554). มหาวิทยาลัยบูรพาแชร์ 

ความรู้อาเซียน เสริมทัพเยาวชนชายขอบ. สืบค้นเมื่อ 11 

กรกฎาคม 2554. จาก :http://www.manager.co.th/

Campus/ViewNe ws.aspx?NewsID=9540000083872

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining  

sample size for research activities. Journal of 

Education and Psychological Measurement, 

30(3), 607 – 608. 

New ���������� 1-92.indd   127 4/8/2558   13:37:19


