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ประกาศคุณูปการ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และ
ให้ค าชี้แนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์ 
 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ให้สถานที่ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้ต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน 
 ขอกราบนมัสการ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกรูป/ท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
แนะน าแนวทางการเรียน ให้ข้อคิด ก าลังใจในการเรียนจนประสบผลส าเร็จ 
 ขอกราบนมัสการ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พศิน  แตงจวง ที่ได้กรุณาเป็น
ประธานกรรมการสอบ และขอบพระคุณ ดร.ชาลี ภักดี, ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ ที่ให้ค าแนะน าตรวจ
แก้ไขสารนิพนธ์  ชี้แนะข้อบกพร่องในงานวิจัยนี้ 
 ขอขอบพระคุณ พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ และ ดร.พิมพฤทธิ์ 
เที่ยงภักดิ์ ที่ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง จนท าให้  
สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุนทรพิมลศีล พระครูวินัยสารโกศล ผศ.ดร.สมัคร  ใจมาแก้ว  
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงครอบครัว ที่ให้ก าลังใจแลสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้จน
ส าเร็จ ขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่กรุณาช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ 
ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้า
ขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชา แด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
 
          เยาวลักษณ์  ใจมาแก้ว 
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5620550532092 : สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคัญ    : การบริหารสถานศึกษา/ เตรียมความพร้อม/ ประชาคมอาเซียน 
            เยาวลักษณ์  ใจมาแก้ว: การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  (SCHOOL ADMINISTRATION IN 
PREPARATION FOR THE ASEAN COMMUNITY BY THE GENERAL EDUCATION ECCLESIASTICAL 
SCHOOLS, CHIANG MAI PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์: พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร., 
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์, 130 หน้า ปี พ.ศ.2559  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน และ 3) เพ่ือเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร จ านวน 
43 รูป/คน และครูผู้สอน จ านวน 135 รูป/คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 รูป/คน ท า
การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t–test และ F – test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ตามล าดับ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตาม สถานภาพพบว่า มีการบริหารงานของการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดของโรงเรียน  มีการบริหารงานของ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวม แตกต่างกัน และเมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามล าดับ  

 แนวทางการพัฒนา คือ  การมีส่วนร่วมในด้านการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่

ประชาคมอาเซียน การวางแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน การปฏิบัติตามแผนพัฒนา

โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน การประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  
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 The objectives of this thematic paper were 1) to study school administration in preparation 
for the Asean Community by the General Education Ecclesiastical Schools, Chiang Mai Province, 2) 
compare school administration in preparation for the Asean Community by the General Education 
Ecclesiastical Schools, Chiang Mai Province, classifying by school position and size, and 3) to suggest 
an effective strategy in preparation for the Asean Community by the General Education 
Ecclesiastical Schools, Chiang Mai Province. The study sampling subjects were 43 administrators, 
135 teachers, and 15 school committees. Data collection was made through documentary study 
as well as group discussion. Statistics for data analysis included frequency, percentage, standard 
deviation, and t-test and F-test. If statistically significant difference was found, it would be tested in 
pair by means of LSD. And data were analyzed in descriptive manner. 
 The research findings showed that the preparation for the Asean Community by the 
General Education Ecclesiastical Schools was overall rated at a medium level. When considering 
by aspect, it was found that the highest belonged to academic aspect, followed by personnel 
administration and budget, respectively. When analyzing and comparing the differences of the 
preparation for the Asean Community by the General Education Ecclesiastical Schools, Chiang 
Mai Province, classifying by status, it was found that there was, all in all, no difference in 
administration of the preparation for the Asean Community, while the school size made the 
difference in administration of the preparation for the Asean Community. And when classifying by 
aspect, it was found that the big-sized school had more preparation for the Asean Community 
than the medium- and small-sized schools, respectively. 
 The guidelines for development included the participation in analyzing and preparation 
for the Asean Community, planning the school development for the Asean Community, 
implementation of the school development for the Asean Community, and evaluating the the 
school development for the Asean Community.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เห็นได้จากการที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 และประกาศมหาเถร
สมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้ถึง 3 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นภารกิจหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนทุก
คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรู้คู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเรื่องจ าเป็นเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยการพัฒนาทั้งระบบ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
ของปัจจัยการผลิต การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2555, หน้า 12)  

บทบาทด้านการศึกษาในฐานะที่เป็นรากฐานที่ ส าคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน  
โดยการศึกษาเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวความคิด ความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน และเศรษฐกิจโลก โดยในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสงคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(Blueprint for ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC Blueprint) ได้ก าหนดให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค 
ด้วยการให้ความส าคัญกับการศึกษา และการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 5) ระบบการศึกษา
ของไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักวัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ของเพ่ือนบ้าน
อีก 9 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 
ส าหรับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักใหญ่ได้มีการระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้
สามารถเตรียมพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดยการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
เด็กไทยที่สอดรับกับประชาคมอาเซียน มีการวิเคราะห์หลักสูตรในส่วนของอาเซียนศึกษา และก าหนด
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เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพและแข็งแกร่งในประชาคมอาเซียน (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2555, หน้า 13)   

การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการมีผลให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการพัฒนา
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่
ถวายความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะให้การสนับสนุน เป็นเงินอุดหนุนตามก าลังงบประมาณ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาก าหนด 
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน แต่เนื่องด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  สังกัด
มหาเถรสมาคมมีปัญหาในการด าเนินงาน คือ ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการศึกษา ขาดครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ขาดแคลนอาคารสถานที่ มีอาคารเรียน
ไม่เพียงพอ ต้องใช้สถานที่อ่ืนแทน เช่น สร้างห้องเรียนชั่วคราวใช้อุโบสถ์ ศาลาการเปรียญ หรือบริเวณกุฏิ 
หรืออาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อยู่ในวัด โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหา
หรือจัดจ้างครูและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้อย่างเพียงพอขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ในงานธุรการที่มีความละเอียดรอบคอบ ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ขาดการบริหาร
กิจการนักเรียนที่ดี และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส่วนใหญ่มีปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอ ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์และการให้บริการแก่ชุมชนจึงท าให้การขับเคลื่อน
ของหน่วยงานต้องติดขัด ขาดตกบกพร่องไปซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยและขาดการแก้ไขแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารจัดการในฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเป็นอย่างมาก ด้วยหวัง
ว่าจะเป็นการเปิดประเด็นให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้หันมารับรู้และช่วยกันพัฒนาให้ก้าวหน้าและทันสมัยต่อไป 
(กองพุทธศาสนศึกษา, 2550, หน้า 157) สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการแค่เปลือกนอกเท่านั้น อาทิ
เช่น การจัดห้องอาเซียน ซึ่งมีตุ๊กตาสิบชาติ ธงชาติตั้งแสดงไว้ การด าเนินการส่วนอ่ืนยังไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนด้วยสาเหตุหลายประการ ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด งบประมาณ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และการบริหารงานในสถานศึกษาที่ยังไม่มีความชัดเจนในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ (บันทึกวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5, 2556, หน้า 6) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 1 ปีข้างหน้า ซึ่งโรงเรียนเป็นสถาบันหลัก
ที่ส าคัญในการให้ความรู้ อีกท้ังยังเป็นศูนย์รวมด้านวิทยาการ การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  

1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ต่างกัน 
 1.3.2 โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ต่างกัน 
 

1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ตามคู่มือโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553, หน้า 5) คือ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 
3) ด้านบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งในงานแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญและจะ
ส่งผลถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
น ามาท าเป็นกรอบแนวคิด สรุปได้ดังนี้ 
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ภำพที่ 1-1 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
1.5.1 สถานศึกษา จะได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยนี้ ในการน าเอาการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
        1.5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จะได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยนี้ ในการน าเอาการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไปปรับใช้ในการ
ในการจัดการเรียนการสอนและอบรมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
        1.5.3 นักวิชาการ ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ในการน าข้อค้นพบนี้ไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยต่อไปในอนาคต 
 

1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.6.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภารกิจหลักในการ

การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

1. สถำนภำพ 
1.1 ผู้บริหาร 
1.2 ครู 

2. ขนำดโรงเรียน 
 2.1 เล็ก 
 2.2 กลาง 
 2.3 ใหญ่ 
 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรสถำนศึกษำ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัด
เชียงใหม่ 4 ด้ำน 

1. ด้านบริหารงานวิชาการ 
2. ด้านบริหารงานงบประมาณ 
3. ด้านบริหารงานบุคคล 
4. ด้านบริหารงานทั่วไป 
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ด าเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารงานทั่วไป 

 
1.6.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 79
รูป/คน และครูผู้สอน จ านวน 246 รูป/คน รวมทั้งหมด จ านวน 325 รูป/คน 
 1.6.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด จ านวน  28
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา โรงเรียน
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา โรงเรียนวัดพระบาทอุดม 
โรงเรียนฝางธรรมศึกษา โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา โรงเรียนสันป่าตองศึกษา  โรงเรียนสารภี
ปริยัติศึกษา โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทยา โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา โรงเรียนหางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ โรงเรียน
วัดสะเมิงวิทยา โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยา โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 
โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม โรงเรียนวัดป่าไม้แดง โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา โรงเรียนดอยสะเก็ด 
ผดุงศาสน์ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ โรงเรียนวัดพุทธนิมิต และโรงเรียนสัพพัญญูวิทยา 
 1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการท างานวิจัย ตั้งแต่กระบวนการแรกถึง
กระบวนการสุดท้ายของการวิจัย ตลอดจนองค์รวมของการวิจัย แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย  
กำรบริหำรสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน หมายถึง กระบวนการที่

ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนา
เยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่
ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันกระบวนการท างานให้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่    

       ด้ำนวิชำกำร หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักให้
เกิดการปรับปรุงพัฒนา และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การวางแผน 
การจัดระบบ โครงสร้าง การจัดด าเนินงานทางวิชาการ การผลิตสื่อและอุปกรณ์การศึกษา การวัดและ
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ประเมินผล การจัดบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การจัดแหล่งหรือศูนย์
สารสนเทศ และการนิเทศภายในเพ่ือให้งานวิชาการมีคุณภาพ 

       ด้ำนงบประมำณ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับ การจัดท าและเสนอของบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผล
การ ด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหาร
บัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

       ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับ การวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ 

       ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม
สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา   

ต ำแหน่ง หมายถึง ผู้บริหารและครูที่ท าหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

   ผู้บริหำร หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  

   ครู หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่  

ขนำดของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 
 ขนำดเล็ก หมายถึง นักเรียนต่ ากว่า 120 รูป 
    ขนำดกลำง หมายถึง นักเรียนระหว่าง 121 – 300 รูป 
 ขนำดใหญ่ หมายถึง นักเรียน 301 รูปขึ้นไป        
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ หมำยถึง โรงเรียนที่วัดจัดตั้ง

ขึ้น เพ่ือให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับโรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้งหมด 28 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียน 
เชตุพนศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา 
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โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา โรงเรียนวัดพระบาทอุดม โรงเรียนฝางธรรมศึกษา โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติ
วิทยา โรงเรียนสันป่าตองศึกษา โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา โรงเรียนเขื่อนผาก
วิทยา โรงเรียนหางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยา โรงเรียน
วัดกู่สันหนองพิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม โรงเรียนวัดป่า
ไม้แดง โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา โรงเรียนดอยละเก็ดผดุงศาสน์ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธ
ศาสตร์ โรงเรียนวัดพุทธนิมิต และโรงเรียนสัพพัญญูวิทยา  
 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
  2.1.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 

2.1.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1.2 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1.4 กระบวนการ 

2.1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
2.1.2.1 ระยะที่ 1 ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม 
2.1.2.2 ระยะที่ 2 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ 
2.1.2.3 ระยะที่ 3 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร 

2.2 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
2.2.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียน 
2.2.3 หลักการและเหตุผล 
2.2.4 นโยบายด้านการศึกษาของประชาคมอาเซียนและประเทศไทย 
2.2.5 นโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่     
        ประชาคมอาเซียน 
2.2.6 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
2.2.7 การบริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
   2.2.7.1 ด้านบริหารวิชาการ 
   2.2.7.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ 
   2.2.7.3 ด้านบริหารงานบุคคล  
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   2.2.7.4 ด้านบริหารงานทั่วไป 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.4 บริบทพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 

2.1.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา 
     2.1.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  

 ก าพล ฤทธิ์รักษา (2545, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การ
บริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ชุมชนและสังคมร่วมมือร่วมใจ
กันด าเนินการ เพ่ือให้ภารกิจของสถานศึกษาที่รับผิดชอบประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
 เกียรติยศ  เอ่ียมคงเอก (2546, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการบริหารการศึกษาของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญที่จะส่งเสริมให้การบริหารงานสถานศึกษา เกิดสัมฤทธิผล มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
ส่วนส าคัญ ได้แก ่คณะกรรมการสถานศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
ธุรการ การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารอาคารสถานที่ และบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน 
  วรุณยุพา  วิโนทพรรษ์ (2546, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ผู้บริหารร่วมกับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับการให้
การศึกษาแก่เยาวชน และผู้สนใจในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
โดยใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงินวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเพ่ือให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ภคินี ดอกไม้งาม (2546, หน้า 31) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การ
บริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือสมาชิกในสังคม
และประเทศและช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งสติปัญญาร่างกายและจิตใจ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขในชีวิตตามสมควรแก่สภาพของตน 
  มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2549, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารของสถานศึกษา ที่ผู้บริหารด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ ที่มีความร่วมมือของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยมีการวางแผนการ
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วินิจฉัยสั่งการการควบคุมและการจัดการเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา 
 ทรงวิทย์ ชูวงศ์ (2550, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการของกลุ่มบุคคลในการบริหารจัดการในด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และ การบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจ
จัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบถ่วงดุล เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ให้
สามารถพัฒนาคน (นักเรียน) ให้มีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

บังอร จันกรม (2552, หน้า 26) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้
ร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการท างานให้ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
ประกอบด้วยการบริหาร 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือการ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและผลผลิตของโรงเรียน คือ 
นักเรียนที่ส าเร็จออกไปให้เป็นที่ยอมรับ จากภายนอกและภายในอย่างแท้จริง  
  สมคิด มาวงศ์ (2554, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกด้าน ที่เกิดจาก
บุคลากรหลาย ๆ คน ร่วมมือกันบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยวิธีการจัดการองค์การที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานแต่ละแห่ง 
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหลายฝ่าย ร่วมมือกัน
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษามากที่สุด 

     2.1.1.2 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
 พนัส หันนาคินทร์ (2529, หน้า 25) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา ไว้ว่า เป็น
ภารกิจของผู้บริหารเพ่ือให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าการบริหาร
สถานศึกษา มุ่งหวังที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  สมคิด บางโม (2544, หน้า 153) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาประชากรของประเทศส าคัญยิ่ง เนื่องมาจากว่าสถานศึกษา เป็นหน่วยงาน
ที่ใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก เพ่ือใช้ในการพัฒนาคน หากการจัดการบริหารงานในสถานศึกษา 
ขาดประสิทธิภาพผลผลิตของสถานศึกษา คือ นักเรียนที่ส าเร็จออกไปย่อมมีประสิทธิภาพต่ า ซึ่งส่งผลไป
ถึงการพัฒนาประเทศย่อมจะล่าช้าตามไปด้วย 
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ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545, หน้า 1-3) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การ
บริหารการศึกษามีความส าคัญเป็นการบริหารจัดการที่มีระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีบุคคล
และหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วม ด าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีด าเนินการ มี
ทรัพยากรสนับสนุน และมีกระบวนการ ประเมินผลการศึกษาเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ซึ่งการศึกษา
ส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการ และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการท างาน และการใช้ชีวิตในสังคม ยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
รวดเร็วอันเป็นผลจากการ พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใหม่ ๆ 
พัฒนาการเหล่านี้ย่อม ท้าทายต่อการบริหารการศึกษา ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงมีความส าคัญที่
ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมาย ที่พึงประสงค์ร่วมกันของสังคม ต้องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์อย่าง
แท้จริง ตรงตาม เป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุทธนา ชุดทองม้วน (2550, หน้า 10) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การ
บริหารสถานศึกษานั้นเป็นงานที่จะต้องใช้ความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งส าคัญผู้บริหารนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถพร้อมประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กระบวนการบริหารการศึกษา เป็นการวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้าง ๆ ซึ่งจะต้องเรียงล าดับถึง
ความส าคัญก่อนหลังมีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติ ในขณะเดียวกันควรวางแผนวิธีปฏิบัติพร้อมด้วย
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี
การวางแผนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยการประสานงานกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
การมอบภาระหน้าที่นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบให้คนที่ท าหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงและเป็นคนที่
เข้าใจงานได้อย่างดียิ่ง ค าสั่งที่ลงมานั้นสามารถสนองได้อย่างเต็มที่ 

สุชิน เรืองบุญส่ง (2551, หน้า 9) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การ
บริหารการศึกษามีความจ าเป็น เพราะต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความช านาญมาดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบริหารการศึกษา 
จ าเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละยุค
สมัย ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็น
เครื่องมือ จ าเป็นที่ขาดไม่ได้ ในสังคมสมัยใหม่นี้ความรู้ที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วย
แก้ปัญหาได ้และน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังส าคัญส าหรับการอยู่รอดและการพัฒนา ทั้ง
ส าหรับ บุคคลและส าหรับสังคม ประเทศชาติโดยรวม 

อรทัย แสงทอง (2552, หน้า 22) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษาเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่จะต้องท าเป็นกระบวนการโดยกลุ่มบุคคลต่างๆเพ่ือให้บรรลุ



12 
 

 

 

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นั่นก็คือการพัฒนาสมาชิกหรือผู้รับบริการทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณภาพที่
สังคมต้องการ และเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสามารถน าองค์กรให้อยู่
รอด ต้องก าหนดแผนงานวิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ โดยพ่ึงพิง
งบประมาณจากรัฐที่มีไม่มากนักด้วยความประหยัด ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ทั้งคน เงิน เวลาและ
ทรัพย์สินอย่างอ่ืนเพราะถ้าระบบบริหารภายในสถานศึกษาไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆของ
หน่วยงานได้ ดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษา จึงขึ้นอยู่กับสมรรถภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ 

สมคิด มาวงศ์ (2554, หน้า 12) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า การ
บริหารการศึกษานั้นมีความจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในการพัฒนาบุคคล พัฒนา
สังคม หรือการพัฒนาประเทศชาตินั้นต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝน พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
ด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โลกก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ความรู้จึงเป็นเครื่องมือจ าเป็นที่ขาด
ไม่ได้ การบริหารการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ความรู้ที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ การพัฒนาการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงเปรียบเสมือนขุมพลังส าหรับการ
อยู่รอดและการพัฒนา ทั้งส าหรับบุคคล สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
  สรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการท างานโดยกลุ่มบุคคล
หลายฝ่าย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้นั่นคือการพัฒนาสมาชิกหรือผู้รับบริการทาง
การศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพท่ีสังคมต้องการซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้อง
ให้สถานศึกษา อยู่รอด โดยต้องก าหนดแผนงานวิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้
อย่างมีระบบ ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรทางการบริหาร
ให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 

     2.1.1.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา  
ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา 

หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการบริหารสถานศึกษามี
ความเหมาะสม ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมุมมองในการ บริหาร
สถานศึกษายิ่งขึ้นต่อไป ค าว่า “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหาร
ราชการ อีกค าหนึ่ง คือ “ การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้กับค าว่า การบริหาร ส่วนมาก
หมายถึง การจัดการทางธุรกิจมากกว่ามีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา ไว้ดังนี้ 
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ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ว่า การ
บริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของ
สังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มี
ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผล
ต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกัน ก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมี
ระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 2542, หน้า 1) 

สรุปได้ว่า การบริหารเป็นทั ้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารเป็นสาขาวิชาที ่มีการจัดการ
ระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที ่พ ึงเชื ่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเช ิง
วิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็น
ศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหาร
ในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหาร
แต่ละคน ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็น
ศิลป์ (Arts) ปัจจัยส าคัญการบริหารที่ส าคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ 1) คน (Man) 2) เงิน 
(Money) 3) วัสดุสิ่งของ(Materials) และ4) การจัดการ (Management) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546 ข, หน้า 32)  

1) การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้
ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน (ภิญโญ  สาธร, 2526, หน้า 324) การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่
เกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด หรือการ
บริหารที่ให้พลเมืองมีความรู้ มีคุณธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ด ารงตนเป็นพลเมืองดี ช่วยกัน
พัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (อุทัย  ธรรมเตโช, 2526, หน้า 6) การบริหารประกอบด้วยงาน
หลายอย่าง สิ่งส าคัญของงานด้านวิชาการ คือ หลักสูตรเป็นตัวก ากับงานด้านวิชาการ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้น า ในการน าไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกันไป การจัดโปรแกรม
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การศึกษาขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งผู้เรียนด้วย (สงวน  
สุทธิเลิศอรุณ, 2533, หน้า 133) โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุง การ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนมีภาระหน้าที่ 
17 อย่าง ได้แก่ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา  การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ คือ กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจ
หลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน หรือผู้รับบริการ กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบโครงสร้าง และการก าหนดบทบาทหน้าที่ การจัด
ด าเนินงานทางวิชาการ การจัดแหล่งหรือศูนย์สารสนเทศ รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
และการนิเทศภายในเพ่ือให้งานวิชาการมีคุณภาพ 

2) การบริหารงานงบประมาณ 
 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/ งาน/ โครงงาน ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือป้องกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน มีภาระหน้าที่ 22 อย่าง ได้แก่ การ
จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา การวางแผนพัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลัง การจัดท าบัญชี
การเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน และการจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงาน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดง
การด าเนินโครงการทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรมโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนย่อม
ประกอบด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร 

3) การบริหารงานบุคคล 
กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน การบ ารุงรักษาการพัฒนา ตลอดจนการให้พ้น
จากงานเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาระหน้าที่ 20 อย่าง  ได้แก่ การ
วางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การ
รายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ 
การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้ามา
ท างานในองค์การ มอบหมายงานพัฒนาบุคคลและให้พ้นจากงาน โดยมีการจัดหารูปแบบของการจูงใจ
และสวัสดิการต่าง ๆ ให้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรการ
บริหารงานบุคคล 

4) การบริหารงานทั่วไป 
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การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ และระบบควบคุมภายใน มี
ภาระหน้าที่ 21 อย่าง ได้แก่ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การด าเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทัศน
ศึกษา งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสาน
ราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน และ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไป คือ การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ และงานสาร
บรรณ นอกจากนั้นยังมี งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม การทัศน
ศึกษา งานกิจการนักเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

     2.1.1.4 กระบวนการบริหาร 
          จาก หลักการบริหารทั่วไป 14 ข้อของ Fayol ท าให้ต่อมา Luther Gulick ได้น ามาปรับต่อ
ยอดเป็นที่รู้จักกันดีในตัวอักษรย่อที่ว่า “POSDCoRB” กลายเป็นคัมภีร์ของการจัดองค์การในต้นยุค
ของศาสตร์การบริหารซึ่งตัวย่อแต่ละ ตัวมีความหมายดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535, หน้า 29) 

P – Planning หมายถึง การวางแผน 
O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ 
S – Staffing หมายถึง การจัดคนเข้าท างาน 
D – Directing หมายถึง การสั่งการ 
Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ 
R – Reporting หมายถึง การรายงาน 
B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ   
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 29) ได้ให้ความหมายของกระบวนการบริหารไว้ว่า กระบวน 

การบริหาร มีความหมายเดียวกับภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร เป็นสิ่งที่ต้องยึดถือเป็นจุดยืน
ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในการบริหารงาน ซึ่งเป็นล าดับขั้นในการบริหารงาน หรือ หมายถึงขอบข่ายของงาน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหาร  
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 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546, หน้า 2-3) กล่าวถึงหน้าที่การจัดการ (The Management Process : 
Management Functions) ประกอบด้วยการจัดการดังนี้        

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการท างานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
องค์การ และก าหนดว่าจะท างานนั้นอย่างไร  

2) การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การน าเอาแผนงานที่ก าหนดไว้มาก าหนด
หน้าที่ส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การ เป็นการเริ่มต้นของกลไกในการ
น าเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ        

3) การน า (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น า และการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
องค์การเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ  

4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการส าหรับผู้บริหารในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานวัดผลการท างานในองค์การ รวมทั้งการวัดผลการท างานในปัจจุบันเพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานขึ้น และเปรียบเทียบกับผลงานที่ท าได้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการท างานได้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า16) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารการศึกษาประกอบ ด้วย 
5 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating) การกระตุ้น (Stimulating) การ
ประสานงาน (Coordinating) การประเมินผล (Evaluatong)  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 1) ได้กล่าวว่ากระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือให้บรรลุ 
จุดมุ่งหมายขององค์การ ประกอบ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การน า (Leading) การควบคุม (Controlling) 

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารต้องประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร 
(Organizing) การน า (Leading) และ การควบคุม (Controlling) เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องยึดถือเป็น
จุดยืนส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในการบริหารงาน 

2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 
ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและการ

สังเกต จนเป็นที่แน่ใจ เป็นข้อสรุปอย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรทาง
การศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็น
แนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

     2.1.2.1 ระยะที่ 1 ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 
(The Classical organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 10) 



18 
 

 

 

1) กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Scientific Management) 
ของเฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor)  

เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) กล่าวว่า ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์คือ จัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มอง
คนงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ขององค์การได้ เจ้าของ
ต ารับ “The one best way” คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่ง
ส าคัญ 3 อย่างคือ 

1.1) เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
1.2) ฝึกอบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
1.3) หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) 

             เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion 
Studies”  เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธี
เดียว ที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบ่งงานกันท า ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ 
เสนอ ระบบการจ้างงาน(จ่ายเงิน)บนพ้ืนฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์
สรุปง่ายๆประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้ 1) การแบ่งงาน (Division of Labors) 2) การควบคุมดูแล
บังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 3) การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 

2) กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหาร
องค์การอย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory ) ของ เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol)  

เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลัก
บริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor จะเน้นตัวบุคลปฏิบัติงาน + วิธีการท างาน ได้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา” Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
14 ประการ แต่ลักษณะที่ส าคัญ มีดังนี้ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 17) 

2.1) หลักการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญ
เฉพาะทาง 

2.2) หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ าสุด 
2.3) หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
2.4) หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คน

ที่จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
2.5) การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบน

สู่เบื้องล่าง 
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2.6) หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชา
ยืดยาว หลายระดับมากเกินไป 

2.7) หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ 
(Line and Staff Division) 

3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิด
ของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber)  

แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) กล่าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด้วย 
3.1) หลักของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
3.2) การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 
3.3) การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
3.4) การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
3.5) มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 

           จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชา
ยืดยาวการท างานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ 
“Red tape” ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นต าแหน่ง
ที่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการก าลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ท า
ให้เริ่มมีปัญหา 

 สรุปได้ว่า ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของการท างาน
สูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ คือ เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด ฝึกอบบรมคนงานให้ถูก
วิธี หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน  

     2.1.2.2 ระยะที่ 2 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation )ระหว่าง ค.ศ. 1945 
– 1958 Follette ได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง(Conflict) ไว้ 3 
แนวทางดังนี้ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 10) 

1) Domination คือ ใช้อ านาจอีกฝ่ายสยบลง  คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก 
2) Compromise คือ คนละครึ่งทาง  เพื่อให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
3) Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง  

นอกจากนี้ Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความพก
พร่องของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 25)  

การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น(Hawthon Experiment) ที่ เมโย(Mayo) กับคณะท าการ
วิจัยเริ่มที่ข้อสมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการท า งานของคนงาน มีการค้นพบจาก
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การทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ มีความส าคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้ 

1) คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 
2) เงินไม่ใช่สิ่งล่อใจที่ส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ท างานไม่น้อยกว่าเงิน 
3) การท างานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพคับที่อยู่

ได้คับใจอยู่อยาก 
     สรุปได้ว่า ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ์ศรี การยกย่อง 
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 

 2.1.2.3 ระยะที่ 3 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร(Administrative Theory) ตั้งแต่ ค.ศ. 
1958 – ปัจจุบัน หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลัก
ระบบงาน ความสัมพันธ์ของคน พฤติกรรมขององค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆคนได้
แสดงไว้ดังต่อไปนี้ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 11) 

1) เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด  (Chester I Barnard ) เขียนหนังสือชื่อ The Function of 
The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความส าคัญต่อบุคคลระบบของความ 
ร่วมมือองค์การ และเป้าหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน 

2) ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ (Maslow – 
Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้านกายภาพ 
ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพนับถือ และ
ประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึง
ขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการสนองตอบตามล าดับขั้น 

3) ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์  (Douglas MC Gregor Theory X,Theory Y ) 
เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของ มนุษย์ต่างกัน  

ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐาน
ดังนี้ 

   (1) คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
   (2) คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง 
   (3) คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
   (4) คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
   (5) คนมักโง่ และหลอกง่าย 
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         ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็นเครื่อง  
ล่อใจ  เน้นการควบคุม  การสั่งการ  เป็นต้น 

ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิด
จากข้อสมติฐาน ดังนี้ 

   (1) คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
   (2) คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
   (3) คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
   (4) คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ           

          ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเอง
หรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดระบบการ
บริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ ค่อนข้างให้อิสรภาพ 

4. อูชิ (Ouchi) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory)(William G. Ouchi)  
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอา

หลักการของทฤษฎี X , Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่
มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การ
ให้สอด คล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ 

สรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1) การท าให้ปรัชญาที่ก าหนดไว้บรรลุ 
(2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(4) การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
สรุปได้ว่า ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร  เป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ยึดหลักระบบงาน 

ความสัมพันธ์ของคน พฤติกรรมขององค์การ 
สรุปได้ว่า ทฤษฎีทางการบริหาร เป็นทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ในการบริหารงานของนัก

บริหาร เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารงานในองค์กรและชุมชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่
ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทีได้ก าหนดไว้ โดยน า
ทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัด โดยการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้บุคคล
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ต่าง ๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นภารกิจของ
ผู้บริหารต้องปฏิบัติ ตามล าดับขั้นตอน ให้เป็นระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กร 

2.2 การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 

Nation: ASEAN) หรืออาเซียน เป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา (กรมอาเซียน, 2552ก, หน้า 12-22) 

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม

ของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการสร้างความตระหนักในความส าคัญของประชาคมอาเซียน และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และใช้
ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิงสถาบันให้สอดรับกับกติกาของ
อาเซียน โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคม
อาเซียน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

   1) การพัฒนาเด็กในวัยเรียน โดย พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย
ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และสันทนาการที่ครอบคลุมทั้ งศิลปะ ดนตรี  กีฬา วัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย ศาสนา ความเป็นไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก 
รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนที่เหมาะสม และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการเรียนรู้
วัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 



23 
 

 

 

   2) การเตรียมความพร้อมก าลังคนระดับกลาง โดยจัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสร้าง
ระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิ ทางการศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับ
ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้แรงงานมี
สมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้า ในวิชาชีพที่ชัดเจน ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
รองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็น
รูปธรรม เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกับการเข้า
ออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปท างาน
ต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
จากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี รวมทั้งเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ให้เป็นระบบ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดแนวทางการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
ผลักดันให้ไทยมีบทบาทน าที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต้อง มีการ
เตรียมความพร้อมที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษา ดังนี้ 
    2.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ทักษะด้านภาษาและความรอบรู้
ด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทน าในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ 

   2.2) ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น ให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก เอเชียแปซิฟิก 
อาเซียน และอนุภูมิภาค โดยส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของ
ไทย เพ่ือสร้างความใกล้ชิดทางสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

สรุปได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการสร้างความตระหนักในความส าคัญของประชาคม
อาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน โดยใช้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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2.2.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียน 
อาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญาอาเซียน หรือปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 

ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ต่อมา
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2527 เวียดนามเข้าเป็น
สมาชิกประเทศที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538  สปป.ลาว และเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 
8 และ 9 ตามล าดับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิกประเทศที่ 10 เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2542 ทั้งนี้ การก่อตั้งอาเซียน ตามปฏิญญากรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

1) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2) เพ่ือส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส่วนภูมิภาค 

3) เพ่ือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 

4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

5) เพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัย และ
ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 

7) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์กรความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ 

 อย่างไรก็ตามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม 2550 ที่ เมืองเซบู 
ฟิลิปปินส์ ผู้น าประเทศอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2558 โดยจะเป็นประชาคมท่ีประกอบด้วย 3 เสาหลัก ซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน คือ 

1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน  

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้  

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือใน
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หลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชนเป็นต้น เป็นกลไกส าคัญ
เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้  
 อาเซียนได้กลายเป็นองค์กรที่มีผลทางกฎหมาย หลังจากที่ชาติสมาชิกให้สัตยาบันกฎบัตร
อาเซียนอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 
กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร 
จัดระบบการท างานและบริหารกลไกความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี 2558 วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สร้างตลาดและฐานการผลิต
เดียวที่มีเสถียรภาพความมั่นคั่ง มีความสามารถในการแข่งขันสูง สนับสนุนการพัฒนายั่งยืน การ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค ส่งเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคม
อาเซียน  
 การให้ความส าคัญต่อการสร้างประชาคมอาเซียน ยังปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้น า
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint) ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สิบประเทศมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี นอกจากนี้ ยังได้ให้การรับรองปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน  ใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย พร้อมทั้งได้ลงนามใน
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
Blueprint : APSC Blueprint) และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint : ASCC Blueprint) และประกาศปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่า
ด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 (Cha-am Hua Hin Declaration on the 
Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015) 
 สรุปได้ว่า ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญาอาเซียน 
หรือปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทยต่อมาประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 6 เวียดนามเข้าเป็น
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สมาชิกประเทศที่ 7 สปป.ลาว และเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 8 และ 9 ตามล าดับ และ
กัมพูชาเป็นสมาชิกประเทศท่ี 10 

2.2.3 หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดก าเนิดของอาเซียนที่มีบทบาทอย่าง

แข็งขัน โดยมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และ
สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ อาทิ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มี
ความส าคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพ
และสันติภาพในภูมิภาคแล้ว ยังช่วยเพิ่มอ านาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ และร่วมมือกันใน 
การแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้านการค้า
และการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งน าผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศ
สมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม 
 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 45 กว่าปีที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์หลายประการจากอาเซียน ทั้งในแง่
การเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งช่วยเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่
ค้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 
ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในจ านวนนี้เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนร้อยละ 20.7 ของ
มูลค่าการส่งออกท้ังหมด โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลมาตลอด 

การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพ่ือ
เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ยังช่วยเพ่ิม
โอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย โดยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 67 ล้าน
คนเป็นประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน และเป็นแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย  
ซึ่งไทยจะได้เปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนเพราะมีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการ
คมนาคมและขนส่งในภูมิภาค  

ในอนาคตคนไทยจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนมากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของเรา ดังนั้น การสร้างความตื่นตัวและให้ความรู้กับ
ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือให้ตระหนักถึงโอกาสและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่ง
จะช่วยให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยเตรียมคนใน
ชาติให้ตระหนักถึงเรื่องประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ
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สื่อสาร อาชีพ ความรู้ความสามารถ เพ่ือพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ใน
การนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐบาล ได้มีความพยายามที่จะด าเนินการ
เพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีหน่วยงานใด ที่ด าเนินการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว จึงยัง
ไม่สามารถระบุได้ว่าหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพียงไร 
คณะกรรมาธิการการศึกษา ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมของคนไทยสู่
ประชาคมอาเซียน จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความพร้อมด้านการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ือศึกษาและติดตามความพร้อมในการด าเนินงานด้านนโยบายและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาของฝ่ายต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สรุปได้ว่า หลักการและเหตุผล หมายถึง ประชาคมอาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ อาทิ การ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
ขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความส าคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็น
ปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว ยังช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองในการเจรจา
ระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานต่างๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิด
โอกาสให้มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งน าผลดีมาสู่ เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม 

2.2.4  นโยบายด้านการศึกษาของประชาคมอาเซียนและประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน 2554-2558 (ASEAN 5-Year Work Plan on 

Education (2011–2015) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อปี 2552 ผู้น าอาเซียนได้
ให้การรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN 
Socio-Cultural Community) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียน แผนงานจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสังคมที่
เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
อาเซียน  
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โดยในการด าเนินการดังกล่าว อาเซียนจะส่งเสริมการเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนพร้อมจัดให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างเที่ยงธรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ 
ส่งเสริม และลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ ส่ง เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ในการด าเนินกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยแผนงานฯ 
ให้ความส าคัญต่อการ บูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นวาระของอาเซียนด้านการพัฒนา การสร้าง
สังคมความรู้โดยเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยและการปลูกฝัง
เรื่องของอาเซียนในกลุ่มเยาวชนผ่านทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  
 ทั้งนี้ อาเซียนได้จัดท าแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน 
อาเซียนมีเป้าหมายในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน ด้วยการเสริมสร้างความตระหนัก

และค่านิยมร่วมของการเป็นประชาชนอาเซียนในสังคมทุกระดับรวมทั้งในสาขาการศึกษา ยุทธศาสตร์
ในการด าเนินการดังกล่าวประกอบด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท ารูปแบบโครงการ
อาเซียนศึกษาในภูมิภาค การจัดการเรียนการสอนเรื่องอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดท าโครงการฝึกอบรมครูและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายใน
ภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา  

 อาเซียนมีเป้าหมายในการจัดการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน เมื่อปี 2533 
ที่ได้ให้การรับรองการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา ในระดับประถมศึกษา
ทั่วโลก และให้มีการลดอัตราผู้ไม่รู้หนังสือ และต่อมาประชาคมโลกได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ทั่วโลก
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนภายในปี 2558  

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา การจัดมาตรฐานการศึกษา การศึกษาตลอด
ชีวิตและการพัฒนาอาชีพ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และมีผลตอบแทนครูที่มีผลงานเป็นเลิศ นอกจากนี้ ยัง
ส่งเสริมโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาอย่างต่อเนื่อง การ
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ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพและการเพ่ิมคุณค่าแก่กลวิธีใหม่ๆ และนวัตกรรมเพ่ือฝึกอบรมครูและ
ผู้น าการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและการจัดการศึกษาให้มีความเป็นสากล  

การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพ
เศรษฐกิจของยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะและความช านาญการสูง และ
สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ ดังนั้น การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ในด้านคุณภาพ การให้บริการในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีทางเลือกอย่างหลากหลายและมีสาขาความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาข้ามพรมแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรรายสาขาอ่ืนๆ เพื่อพัฒนา
การศึกษา  

การด าเนินงานของสาขาอ่ืนๆ ของอาเซียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการศึกษา 
เช่น การศึกษาด้านสภาพแวดล้อม การจัดการด้านความเสี่ยงและภัยพิบัติ การจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน การจัดการศึกษาเพ่ือการป้องกัน HIV/ AIDS ดังนั้น การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนควร
สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม (AEEAP) และเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่า
ระบบการประกันคุณภาพส าหรับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมีการน าประเด็นการสอนด้านการ
จัดการศึกษา เพ่ือสภาพแวดล้อมและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ 
ส านักเลขาธิการอาเซียนควรเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัยและ
สื่อมวลชนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า นโยบายด้านการศึกษาของประชาคมอาเซียนและประเทศไทย มีการด าเนินการ
โดยอาเซียนจะส่งเสริมการเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพร้อมจัดให้ประชาชนเข้าถึง
โอกาสทาง การศึกษาอย่างเที่ยงธรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งเสริม และลงทุนในด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและ
การประกอบการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยแผนงานฯ ให้ความส าคัญต่อการ บูรณาการด้าน
การศึกษาให้เป็นวาระของอาเซียนด้านการพัฒนา การสร้างสังคมความรู้โดยเข้าถึงการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยและการปลูกฝังเรื่องของอาเซียนในกลุ่มเยาวชนผ่าน
ทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  
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สรุปได้ว่า ความเป็นมาและความส าคัญของประชาคมอาเซียน หมายถึง ป้องกันความขัดแย้ง
และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือช่วยส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค ช่วยให้มีการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งมีกลไกในการควบคุมการท างาน
ของภาครัฐให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นภัยพิบัติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ช่วยสร้างอ านาจต่อรองแก่ประเทศสมาชิก
อาเซียนในเวทีโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ท าให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพ่ิมพูนสูงขึ้น และ
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในการซื้อสินค้าน าเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในราคาถูกลง ร่วมมือกัน
ปรับระเบียบและกฎเกณฑ์ของอาเซียนที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขจัดมาตรการกีดกันต่าง ๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การรวมเป็นตลาดเดียวกันจะช่วยดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างงาน
และรายได้แก่ประชาชน ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ เริ่มปรับตัวเพ่ือรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอาเซียนรวมทั้ง
ประเทศไทย การลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยลดปัญหาการ
โยกย้ายถิ่นฐานของประเทศท่ีพัฒนาน้อยกว่า ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ความยากจนจะลดลง สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

2.2.5 นโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซยีน 

ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นระยะเวลานาน 
อย่างต่อเนื่อง ได้ให้ความส าคัญต่อการใช้กลไกการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15  ได้มีการประกาศปฏิญญาชะอ า-หัว
หิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทร
และแบ่งปัน ที่เน้นความส าคัญของบทบาทการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก 
ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม     

อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 ยังไม่ได้ชี้ชัดในประเด็นที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
นโยบายด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษาทั่วไป เช่น นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ การปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ในปี 2554 ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างความเตรียมพร้อมเพ่ือก้าวสู่
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การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ได้ก าหนดหนึ่งในสามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ได้แก่ 
การน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง นอกจากนี้ 
นโยบายยังให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
เร่งรัด การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองสมรรถนะปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพและการ
จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน รวมถึง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ และเตรียม
ความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และความม่ันคง  

ในปี 2554 ไดมี้นโยบายเพื่อก าหนดแนวทางการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
1) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะและ

ความคิดสร้างสรรค์  
2) การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศใน

อาเซียน และภาษาของประเทศคู่ค้าของไทย  
3) ส่งเสริมให้มีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับระบบการถ่ายโอน 

หน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาค 
4) ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยร่วมในอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอาเซียนให้มี

มาตรฐานสากลและรองรับการเปิดเสรีการศึกษาอาเซียน 
ต่อมา ในปี 2555 ได้ประกาศนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2555-2558 โดยในส่วนของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปรากฏ
อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน ด้วยการด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอกับภาคการผลิตและการบริการ (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554 ก, หน้า 31-40) 

สรุปได้ว่า นโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมให้มี
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยร่วมในอาเซียน การเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์ 

2.2.6 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการด าเนินงานด้านการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาใน

ระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และได้มีการด าเนินการด้านต่างๆ มาเป็นล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้มีปฏิญญา
ชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่เอ้ือ
อาทรและแบ่งปัน ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับบทบาทการศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และมีการจัดท าด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
การศึกษา 5 ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน และถูกใช้เป็นแนวทาง
ส าคัญเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554, หน้า 50-56) 

นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือสร้าง
ความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558  

นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน 
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะและความช านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตก าลังคน  

นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู 
อาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพ่ือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การ
ส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน  

นโยบายที่ 4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การ
พัฒนา ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่างๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษา 
ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน  



33 
 

 

 

นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
นอกจากนี้ ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบายด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้าน
การศึกษาฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาของ
ประเทศไทย และให้มีการแปลงผลการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด “ยุทธศาสตร์ 2555 เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้หลักการ 
“รู้ศักยภาพเขา รู้ศักยภาพเรา เท่าทันและแข่งขันได้” โดยได้จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรศักยภาพซึ่งมี
เป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชน ให้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่ง
คั่งและมั่นคง เป็นพลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับการสร้าง
ตลาดเชิงรุกของอาเซียนในเวทีโลก ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการผลิตก าลังคน ตามศักยภาพของ
พ้ืนที่และอาชีพ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคของโลก พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 
ระดมนักวิชาการเพ่ือผลิตผลงานวิชาการเพ่ือการบริการทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรรม อาทิ
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กลุ่มบริหารจัดการและสังคม อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กลุ่มวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กลุ่มอาหาร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มความเป็นเลิศทางวิจัย นวัตกรรม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้เตรียมความพร้อมของประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน 
ภายในปี 2558 จึงได้ก าหนดให้การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมโลกเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญล าดับแรกใน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยพัฒนาและการ
ฝึกอบรมนานาชาติ ในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพในการแข่งขัน โดย
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน  

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่าง
ประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและสถาบันการศึกษาของประเทศ ท าหน้าที่เป็นศูนย์
เครือข่ายการศึกษาระหว่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
ผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากับต่างประเทศ เผยแพร่และเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทย
กับภูมิปัญญาสากล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ และมีบทบาทด้านการศึกษาในองค์กรระหว่างประเทศ 
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มาตรการที่ 5 ก าหนดมาตรการเชิงรับและรุกเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ
ด้านการศึกษา ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เตรียมความพร้อมด้านคน เงิน เทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ ให้สามารถเข้าสู่สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านความรู้ในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างรู้เท่า
ทันกัน  

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลที่สองตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานและการ
เรียนรู้ภาษาท่ีสาม อาทิ ภาษาเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาษาที่สนใจเพ่ือให้คนไทยสามารถ
สื่อสารได้ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน 

มาตรการที่ 7 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสมทบร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศเพ่ือความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติอย่างรู้เท่า
ทันกัน 

นอกจากนี้  ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเ พ่ือก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญในการยกระดับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการ
ติดต่อต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทย เช่น 
ภาษารัสเซีย ภาษาโปรตุเกส ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด 7 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครูเพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน (http://www.moe.go.th/websm/2012/feb/052.html) 

แนวทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
สอนหลักสูตรนานาชาติศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ
ต่างๆ ที่เป็นประเทศคู่ค้าของประเทศไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก การส่งเสริมในสถาบันอุดมศึกษาผลิตผลงานวิจัย/ 
วิชาการเพ่ือการบริการทางสังคม โดยเน้นการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
เพ่ือรองรับการมีงานท าของประชาชน การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะวิสาหกิจเพ่ือ
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ในขณะเรียน ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และ
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เป็นก าลังส าคัญในการสร้างตลาดเชิงรุกของประเทศ การปลูกฝังให้เยาวชนของชาติรู้จักใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ อย่าง มี
ความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมการยกระดับความรู้ ทักษะภาษาต่างประเทศ ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทยและมีความส าคัญใน
เวทีการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาโปรตุเกส ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ 

ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความ
พร้อมของเยาวชนไทยในการปฏิบัติอาชีพที่ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและประเทศ
ไทย เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของอาเซียนและพลเมืองโลก ด้วยการด าเนินโครงการมัธยมศึกษา เชิง
ปฏิบัติการโดยการปรับเพิ่มลักษณะการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากที่เน้นวิชาการภาคทฤษฎีใน
สายสามัญไปสู่การเรียนแบบผสมผสานอย่างเหมาะสมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในลักษณะ
มัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ ตามแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และ
เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งมุ่งเตรียมนักเรียนให้ประสบความส าเร็จในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและมีงานที่ดีท าในอนาคต กับมหาวิทยาลัยซึ่งต้องการนักเรียน ที่
ถูกเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจและเจตคติในคณะที่เรียนเพ่ือความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554, หน้า 55-60) 
 1.1 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: 
Spirit of ASEAN โดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 54 โรง แบ่งเป็นโรงเรียน 2 รูปแบบ 
ได้แก่ โรงเรียน Sister School จ านวน 30 โรง โดยเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 1 
ภาษา พหุวัฒนธรรม และโรงเรียน Buffer School จ านวน 24 โรง โดยเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาของประเทศอาเซียน 1 ภาษา (ภาษาของ
ประเทศที่มีชายแดนติดที่ตั้งของโรงเรียน เช่น ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และพัฒนาให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่มีความพร้อมและศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก รวมทั้งจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา ได้แก่ เสาหลักประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคง (ASEAN Political and Security Community) เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN 
Economic Community) และเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
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Community) เพ่ือเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และขยายผลให้โรงเรียนทั่วประเทศ
ขับเคลื่อน การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้ เรี ยน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้  
 ในระยะต่อไป ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนใน
โครงการ เพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายผลให้โรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 225 เขตพ้ืนที่ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรและ
โรงเรียน  ในเขตพ้ืนที่สู่ประชาคมอาเซียน   
 นอกจากนี้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ SEAMEO 
SEAMOLEC ซึ่งเป็นศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาระบบทางไกล ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ใน
การด าเนินโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ วัฒนธรรม และค่านิยมระหว่างกัน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 23 โรง เป็น
โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วม (Common Values) เกี่ยวกับ Climate Change, 
Human Values - Based Water, Sanitation, and Hygiene Education (HVWSHE) และความ
เท่าเทียมทางเพศ (Gender Sensitivity) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และมีค่านิยมท่ีดีเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของอาเซียน ได้แก่ ค่านิยมร่วมและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่ง
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558   

 1.2 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ประสานความร่วมมือและข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ท าหน้าที่
ประสานความร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน/ องค์กร กระทรวง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
มาตรการและแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียนของ 5  องค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) กองอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 3) กรมเจรจาการค้า
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ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 4) กระทรวงวัฒนธรรม 5) หน่วยงานต่างประเทศ เช่น Asia 
Pacific Center on Education for International Understanding (APCEIU), องค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Ministers of Education Organization 
(SEAMEO), UNESCO, และ British Council เป็นต้น 

 1.3 การเตรียมการเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการ คือ  
 สถาบันภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบัน
ภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาครูไทย การจัดหาครู
เจ้าของภาษาเข้ามาสอน หรือช่วยสอนในสถานศึกษาของไทย รวมทั้งเป็นวิทยากรอบรมครูไทย ใน
พ้ืนที่ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสร้างบริบทและบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางในแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและสังคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเตรียมความพร้อมประชาชนและเยาวชนไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 1.4 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ด าเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศสู่สากลและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนานาชาติ โดยมี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาให้มีความพร้อมใน
การรองรับผู้เรียนต่างชาติที่ผู้ปกครองย้ายมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จ านวน 4 โรงเรียน และ
โรงเรียน ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 
โรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 14 โรงเรียน และสอนภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในโรงเรียนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีมาตรฐานระดับนานาชาติในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองต่างชาติในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ นักเรียนมีความรู้และมีความ
พร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน และสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
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จากรายได้ท่ีมาจากนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งนักเรียนไทยสามารถเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว ท า
ให้เงินตราไม่ออกนอกประเทศ 
 ในส่วนการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน ส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ได้ท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอาเซียนแก่บุคลากรในโรงเรียน
เอกชน    สนับสนุนโรงเรียนเข้าแข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 3 ที่ประเทศอินโดนีเซีย การ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาปี 2552 กับสิงคโปร์  และการร่วมสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการ การศึกษาไทยที่ประเทศเวียดนาม  

สรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้มีการด าเนินการด้านต่างๆ 
มาเป็นล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้มีปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับ
บทบาทการศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการสร้างประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษา  

2.2.7 การบริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้น าโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนนิติบุคคลมาเป็นโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและขอบข่ายภาระงานตามโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษามาเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่ ด้วยเหตุที่ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากขึ้น และด าเนินการได้อย่าง
คล่องตัว ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเข้าใจในอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารจัดการตระหนักถึงขอบข่ายภาระงานที่ตนรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แบ่งออกได้ 4 ด้าน ดังนี้ (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553, หน้า 5) 
 2.2.7.1 ด้านบริหารวิชาการ ด าเนินการ ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของ สพฐ. ก าหนดรายวิชาหรือสาระเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
อาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษา จัดโครงสร้างบูรณาการเนื้อหาอาเซียนศึกษาในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดแหล่งหรือศูนย์สารสนเทศอาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในโรงเรียน จัด



39 
 

 

 

กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนเกี่ยวกับอาเซียน เช่น การจัดงาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับอาเซียนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างหลากหลาย มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์อาเซียนศึกษาเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน นิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลพร้อมสรุป
รายงานและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และน าผลไปพัฒนาการด าเนินงาน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น เอกสาร ต าราหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา กระตุ้นให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตร
อาเชียน ประชาคมอาเซียน ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ครูใช้ต าราเรียน หนังสือ และ
สื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ  
 2.2.7.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ ด าเนินการ ใช้ทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หลายภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า  จัดโครงการ
รองรับกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียน เช่น งาน ASEAN DAY จัดชุดคอมพิวเตอร์เพ่ือการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ระหว่างอาเซียน จัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือนบ้าน 
จัดสรรงบพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  

2.2.7.3 ด้านบริหารงานบุคคล ด าเนินการดังนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเตรียมเข้าสู้ประชาคมอาเซียนให้กับครู โดยการอบรม ประชุม 
สัมมนา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่อสารกับภาคเครือข่ายแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สรรหาและคัดเลือกบุคลากรต่างชาติ
มาสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน การแลกเปลี่ยนครู/บุคลากรทางการศึกษา กับกลุ่มประเทศ
อาเซียนหรืออาเซียนบวกสาม บวกหก ผู้บริหารและครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ผู้บริหารและครูมีทักษะการใช้ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่าง
หลากหลายวิธีที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง บุคลากรมีความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน และมีการนิเทศติตาม ประเมินผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลกรใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารกับภาคเครือข่ายในกลุ่มอาเซียน เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล ฯลฯ 

2.2.7.4 ด้านบริหารงานทั่วไป ด าเนินการสนับสนุนการจัดสื่อและอุปกรณ์เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน จัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับ
โรงเรียน อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด าเนินการ ส่งเสริมและจัดชมรมโครงงานเกี่ยวกับอาเซียน
เป็นการเฉพาะ ส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น าให้กับนักเรียนแกนน าในโรงเรียนเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน การแลกเปลี่ยนนักเรียนกับกลุ่มอาเซียน หรืออาเซียนบวกสาม บวกหก การใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านของอาเซียนให้เป็นปัจจุบัน และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เตรียมอาคาร สถานที่ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน เพ่ือการ
รองรับสู่ประชาคมอาเซียน 

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม ได้ด าเนินการตามหลักการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป  

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีในทุกมิติทั้ง
ด้านความมั่นคง สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาทุกภาค 
จะต้องร่วมมือกันในการแปลงแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศไทยใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศ 
และลดผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้มาประยุกต์ใช้ในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง “พอประมาณ” ไม่เอา
รัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอ่ืน แต่ต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือก้าวเดินไปในนามของ
อาเซียน การเตรียมความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล” เพ่ือให้ “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง 
และยั่งยืน ตามค าขวัญของประชาคมอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 
หรือ “One Vision, OneIdentity, One Community” 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 2.3.1 ความหมายของการวิจัยคุณภาพ (Concepts of Qualitative Research) 
  ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 35) กล่าวถึงมโนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพว่าเป็น

หลักการและระเบียบวิธี (Methodology) ต่างๆ ของการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรุปรวบยอดเป็น 
หลักการทั่วไป (Concepts) ของการวิจัยเชิงคุณภาพได้5 ประการ ได้แก ่

 1) เป็นการสืบค้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยวิทยาอย่างเป็นระบบ เพ่ืออธิบายความหมายที่มีอยู่ในกลุ่มที่ศึกษา วิธีการที่ผู้คนเหล่านั้นตีความ
และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวของเขามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร มีความหลากหลายของความหมาย
และรูปแบบอย่างไร 
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 2) ให้ความส าคัญยิ่งกับบริบททั้งด้านสังคมและจิตใจและเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การน ามาออกแบบการวิจัย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลที่ส าคัญต่อมุมมอง ประสบการณ์ และการ
กระท าของกลุ่มคนที่ต้องศึกษา ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ วิถีทางสังคมและวัฒนธรรม 

 3) นักวิจัยเชิงคุณภาพจะน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นโลกทัศน์ตรรกะความคิดและ
ค าพูดของผู้คนที่เข้าไปเก็บข้อมูล ภาพหรือแผนผัง บางครั้งเป็นตัวเลข รวมถึงการให้ความหมายและ
ตีความจากข้อมูลที่เป็นภาษาพูด และภาษากาย 

 4) กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ บางครั้งผุดขึ้นมา
ท่ามกลางสนามการวิจัย อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้แตกต่างไปจากการออกแบบครั้งแรกหากข้อ
ค้นพบในสนามบ่งชี้การปรับเปลี่ยนประเด็น นักวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลหลังการเก็บ
ข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อย แต่จะเริ่มท าซ้ าตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล 

 5) นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องมีความสามารถในการสะท้อนตนเอง (Reflexivity) เพ่ือให้
เกิดสติ เข้าใจสภาวะความรู้สึกของตน ความสามารถนี้เป็นสิ่งส าคัญมากกับการตั้งค าถามของตนเองและ
สังเกตความรู้สึกของตนเองในขณะฟังหรือสังเกต รวมทั้งระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในระหว่างเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นหุ้นส่วนในการส ารวจประเด็นเรื่องราวที่ต้องการ 
ขณะเดียวกันต้องฟังอย่างตั้งใจ ท าความเข้าใจเรื่องราวของเขาเพ่ือตั้งค าถามหรือโต้ตอบอย่างเหมาะสม 
การส ารวจตนเองและการบันทึกการสังเกตลงไปเป็นส่วนหนึ่งของการตีความซ้ าแล้วซ้ าอีก ซึ่งจะท าให้
การเก็บข้อมูลในสนามมีความสมบูรณ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ชาย โพธิสิตา (2549, หน้า 99) กล่าวว่า ระบบความเชื่อเชิงปรัชญาและทฤษฎีที่ชี้น าการ
ท าวิจัย นับตั้งแต่การมองว่าอะไรเป็นข้อมูล การวิเคราะห์และหาข้อสรุปจากข้อมูล และการตีความ 
ผลการวิจัยระบบความเชื่อนี้เรียกว่า กระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นมโนทัศน ์ที่ใช้แทนค าในภาษาอังกฤษว่า 
Paradigm กระบวนทัศน์นั้นส าคัญเพราะมันจะบอกให้ทราบว่า วิธีการวิจัยแต่ละแบบที่นักวิจัยเลือกใช้มี
พ้ืนฐานทางปรัชญาและทฤษฎีอย่างไร พ้ืนฐานทางทฤษฎีและปรัชญานั้นหมายถึงจุดยืนหรือทัศนะ
เกี่ยวกับความจริง ความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับความรู้ กับผู้รู้ และเกี่ยวกับวิธีที่ใช้
ในการเข้าถึงความจริง ความรู้นั้นด้วย 

สรุปได้ว่า ความหมายของการวิจัยคุณภาพ เป็นปรัชญา ทฤษฎี ความเชื่อที่ผู้วิจัยเลือกใช้
เป็นทิศทางในการท าวิจัยทุกขั้นตอน และหมายความรวมถึงเป็นหลักการ ในการด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วย 

  
 2.3.2 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 37) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ มี ดังนี้ 
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   1) เป็นการตั้งค าถาม ท าไม อย่างไร และภายใต้สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเงื่อนไขใดสิ่งนั้นจึง
เกิดขึ้น  

 2) แสวงหาความเข้าใจในเรื่องนั้นในระดับลึก 
 3) มองเห็น ความเป็นทั้งหมด (Holistic) ของปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ 
 4) สืบค้น (Explore) และค้นพบ 
 5) ท าให้เข้าใจมุมมองจากภายในของกลุ่มที่นักวิจัยต้องการศึกษาทั้งด้านความหมายใน

การตัดสินใจและการกระท าของพวกเขา 
 6) ใช้วิธีการปลายเปิด และการตีความ 
 7) มีการยืดหยุ่น 
 8) ประเด็น วิธีการ เทคนิค ผุดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลมากกว่าการเตรียมการล่วงหน้า 
 9) กลุ่มที่ต้องการศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วม ในกระบวนการวิจัยและการตีความมากกว่า          

เป็นผู้ถูกศึกษา 
 10) ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการวิจัย ผู้ร่วมเรียนรู้และร่วมศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย 

  ชาย โพธิสิตา (2549, หน้า 58) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพว่า เป็น
การศึกษาโลกแห่งความเป็นจริงภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่นักวิจัยไม่เข้าไปจัดการหรือ
ควบคุมสิ่งที่ตนศึกษาด้วยประการใดๆ เป็นการวิจัยที่เปิดกว้าง ด าเนินไปตามหลักตรรกะและอุปนัย ให้
ความส าคัญแก่การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ค านึงถึงบริบทของสิ่งที่ศึกษา 
นักวิจัยเข้าไปติดต่อและมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือมุ่งท าความเข้าใจพลวัตของ
ปรากฏการณ ์ให้ความส าคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี ด าเนินการภายใต้การออกแบบที่ยืดหยุ่น ใช้เครื่องมือ
วิจัยหลายอย่าง และนักวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 

  สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่สืบหาข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงในเชิงลึก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการตีความมากกว่าเป็นผู้ถูก
ศึกษา ไม่มีการควบคุมสิ่งที่ศึกษาด้วยประการใดๆ การวิจัยเป็นการเปิดกว้างและยืดหยุ่น ด าเนินการตาม
หลักตรรกะและอุปนัย อาจมีประเด็นวิธีการความรู้ผุดขึ้นในขณะเก็บข้อมูลมากกว่าการเตรียมการล่วงหน้า 
ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือวิจัยที่ส าคัญ 

 2.3.3 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   2.3.3.1 การสัมภาษณ์ (Interview) 

 สุภางค์ จันทวานิช (2549, หน้า 102-103) กล่าวว่า การสัมภาษณ์เป็นวิธีการศึกษา
ค้นคว้าที่ใช้กันโดยทั่วไป ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามและ
ผู้ตอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 
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ลักษณะส าคัญของการสัมภาษณ์คือ มีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสอธิบายขยายความหรือซักถาม
เพ่ิมเติมติดต่อกัน เพ่ือให้ผู้ตอบเข้าใจจุดประสงค์ ของผู้สัมภาษณ์ทั้งยังสามารถเปลี่ยนสถานการณ์หรือ
หาทางวกกลับเมื่อผู้พูดตอบไม่ตรงค าถาม ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสสังเกตสีหน้าท่าทาง ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่
ซ่อนเร้นไว้ในใจที่แสดงออกมาในขณะพูดและไม่พูด 

 1) ประเภทการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์อาจจะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือสัมภาษณ์
เป็นกลุ่ม การสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน มีล าดับขั้นตอนเรียง
เหมือนกัน ส าหรับการตั้งค าถามแบบนี้ เป็นไปในท านองเดียวกันกับการตั้งค าถามในแบบสอบถาม คือ
มีทั้งค าถามที่ต้องการค าตอบเฉพาะเจาะจง และค าถามที่ให้ตอบได้ตามความต้องการ การสัมภาษณ์แบบ
นี้มักจะกระท าในเงื่อนไขต่อไปนี้ 

  ก. ผู้วิจัยต้องการข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างบุคคลเป็นจ านวนมากฉะนั้นการ
สัมภาษณ์จะต้องใช้ค าถามที่เหมือนๆ กัน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่า ความแตกต่างของข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่ผลสืบ
เนื่องมาจากการตั้งค าถามที่แตกต่างกัน 

  ข. ผู้วิจัยมักมีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักการวิจัย เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสม
กับความต้องการ 

  ค. ผู้วิจัยจ าเป็นที่ต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนที่ตนจะศึกษา
พอสมควร เพ่ือที่จะตั้งค าถามที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และสามารถตีความหมายของข้อมูลได้ 

  ง. เรื่องที่ศึกษาจะเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มิใช่ต้องการที่จะเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งหมด 

  จ. ผู้ที่สัมภาษณ์มักจะมิใช่ตัวผู้วิเคราะห์ข้อมูลเองอาจใช้ผู้ช่วยนักวิจัย 
  ฉ. ผู้สัมภาษณ์มักจะใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลที่เตรียมไว้

ล่วงหน้า  
  ช. ผู้สัมภาษณ์มักจะไม่ได้อยู่ร่วม และสังเกตการณ์ในชุมชนเป็นเวลายาวนานการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนี้จะได้ผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อผู้สัมภาษณ์
เตรียมการล่วงหน้าไว้อย่างดี เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยปกตินักวิจัยเชิง
คุณภาพมักไม่ใช้วิธีการสัมภาษณ์ชนิดนี้ เป็นวิธีการหลัก เพราะไม่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง และความรู้สึกนึก
คิดของคนในชุมชน 
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  1.2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) การสัมภาษณ์แบบนี้
เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ และในทางมนุษยวิทยา และเป็นแบบที่มักจะควบคู่กันไป
กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มักจะใช้กับการวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา ซึ่งต้องการข้อมูลที่ยังไม่มีผู้
รวบรวม มาก่อน ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์แบบนี้ จะถูกน ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพ และ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์แบบนี้ ตัวผู้วิจัยหรือผู้วิเคราะห์ข้อมูล
มักจะเป็นผู้สัมภาษณ์เองจึงรู้ว่า ต้องการข้อมูลแบบใด เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ฉะนั้นจึงตั้งค าถามในขณะที่
สัมภาษณ์ได้ โดยอาจจะเตรียมแนวค าถามกว้าง ๆ มาล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 4 
แบบย่อย ดังนี้ 

  ก. การสัมภาษณ์โดยเปิดกว้างไม่จ ากัดค าถาม การสัมภาษณ์แบบนี้มีความยืดหยุ่น
มาก เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆ ใน
บางครั้งผู้สัมภาษณ์เพียงแต่กล่าวน า ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบแนวความต้องการแล้วควรให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
เล่าเรื่องโดยอิสระ จะท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มองเห็นสภาพ และความยุ่งยากของปัญหาได้ ดังนั้น การ
สัมภาษณ์แบบนี้จึงเหมาะที่จะใช้กับเรื่องที่ผู้วิจัยยังไม่มีแนวคิดเฉพาะเจาะจง ข้อมูลที่ได้รับ หากแต่มี
แนวความคิดทางด้านทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ ชัดเจนดีแล้ว การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้มีข้อค านึงอยู่ว่า 
ข้อเท็จจริงที่ได้ อาจจะไม่มีความหมาย หรือความน่าเชื่อถือ เท่าไรนัก หากผู้วิจัยไม่รู้จักตีความโดยอาศัย
ทฤษฎีต่างๆ ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่นักวิจัยจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือ การตีความหมายของ
ข้อเท็จจริง ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับแนวทางวิจัย 

  ข. การสัมภาษณ์แบบมีความสนใจเฉพาะ (Focus interview) หรือการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In depth interview) การสัมภาษณ์แบบนี้ หมายถึง การสัมภาษณ์ที่มีจุดสนใจอยู่แล้ว จึง
พยายามหันความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่
ต้องการทราบเหตุผล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกขั้นตอน เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการ
วิจัยในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการ ฉะนั้นลักษณะที่ส าคัญของการสัมภาษณ์แบบนี้ จึง
อยู่ที่ว่าผู้วิจัยจะต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่า ต้องการข้อมูลอะไร ชนิดใด เมื่อเห็นว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์พูดนอกเรื่อง 
หรือนอกเหนือจากจุดที่สนใจ ก็พยายามดึงโยงเข้าหาประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม การท า
เช่นนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความช านาญของผู้สัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ เพราะจะต้องรวบรัด หรือตัด
บท โดยไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ และไม่อยากจะให้ความร่วมมือ  

  ค. การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) หมายถึง การซักถามที่ล้วงเอาส่วนลึกของ
ความคิดออกมา คือ การสัมภาษณ์อย่างชนิดที่จะต้องล้วงเอาความจริงจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ ผู้วิจัยก็จะพยายามใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะล้วงเอาข้อมูลออกมาให้ได้ โดยรุกผู้ตอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
ตั้งค าถามจากเหตุการณ์สมมุติให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถามว่า สิ่งที่น่าจะเป็นหรือควรจะเป็น ใน
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เหตุการณ์ที่ก าลังซักถามกันอยู่ คืออะไร เพ่ือบังคับให้ผู้ตอบต้องเปรียบเทียบที่ปรากฏกับสภาพที่ควรจะ
เป็น หรืออาจตั้งค าถามโดยตีขลุมสรุปความว่า เหตุการณ์ที่เกิดนั้นเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงปฏิกิริยา
โดยไม่ทันระวังตัว 

  ง. การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key informant interview)หมายถึงการสัมภาษณ์
โดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ดี เป็นพิเศษเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้วิจัย เราเรียกบุคคลนี้ว่า “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” ผู้วิจัยจะต้องหาให้พบว่าในสนามที่ตนท า
การวิจัยอยู่นั้น ใครบ้างเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ตนควรไปสัมภาษณ์แบบใดก็ได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
โดยปกติผู้น าชุมชนในสนามที่ท าการวิจัย มักเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ด ีเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส แต่
ก็ไม่เสมอไปเพราะผู้น าบางคนก็ห่างเหินกับชุมชน บางครั้งเราจะพบว่าบุคคลอ่ืนเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้
ดีกว่าผู้น าชุมชน การใช้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญควรใช้มากกว่าคนหนึ่งคนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย 
นอกจากนั้น นักวิจัยต้องเข้าใจว่า คุณค่าของผู้ให้ข้อมูลส าคัญอยู่ที่แง่มุม การมองปรากฏการณ์แบบคนใน 
(Emic) ของเรา นักวิจัยจึงไม่ควรเอาความคิดของผู้วิจัย ไปใส่ในระบบคิดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จนเขา
สูญเสียทัศนะแบบคนใน วิธีแสวงหาผู้ให้ข้อมูลส าคัญ อาจท าโดยให้ชาวบ้านช่วยกันระบุชื่อผู้รู้ในชุมชน
ของเรา แล้วเอาชื่อที่ถูกระบุซ้ ากันบ่อยที่สุด มาเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ 
   นอกเหนือไปจากการสัมภาษณ์ชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว การเงี่ยหูฟัง(Eavesdropping) 
ก็เป็นเทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่นักวิจัยจะไปใช้ได้ การเงี่ยหูฟัง คือ การได้ข้อมูล
จากค าสนทนาของผู้อื่นโดยที่ผู้วิจัยไม่ต้องตั้งค าถามเอง เพียงแต่ไปอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลแล้วนั่งฟัง
เฉยๆ ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ การเงี่ยหูฟังไม่ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด ผู้วิจัยต้อง
ตรวจสอบข้อมูลเช่นกัน เพราะอาจมีผู้ตั้งใจพูดให้เข้าหูผู้วิจัยก็ได้ 

 2) ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 
  2.1) การเตรียมสัมภาษณ์ โดยเฉพาะแบบเป็นทางการมีขั้นตอน ต่อไปนี้ 
   ก. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไปสัมภาษณ์ คือใคร มีจ านวนเท่าไรโดยเฉพาะในการ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
   ข. เตรียมงานขั้นต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รายชื่อ ที่อยู่ ลักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่างทุกคน 
   ค. วางแผนสัมภาษณ์ โดยเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้าและก าหนดเวลาในการ

สัมภาษณ ์ให้เหมาะสม  
   ง. ทดสอบแบบสัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์โดยฝึกซ้อมสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนที่มิใช่

ผู้ตอบก่อน เพ่ือได้แก้ไขค าถามให้สมบูรณ์ถูกต้อง ควรมีตัวอย่างค าถามหลายๆ ชุดเพ่ือไว้ใช้สับเปลี่ยนกัน
ตามความเหมาะสม 
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   จ. เตรียมอุปกรณ์จดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  ฉ. ติดต่อกับผู้ถูกสัมภาษณ์โดยนัดหมายเวลาไว้ล่วงหน้า 

  2.2) ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ มีข้ันตอนคือ 
   ก. แนะน าตนเองต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ควรให้ความส าคัญและยกย่องถูกสัมภาษณ์ 
   ข. สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเองด้วยการสนทนาทักทายอัธยาศัยอันดี 
   ค. บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์พร้อมทั้งให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเก็บข้อมูล 

ไว้เป็นความลับ 
   ง. ถ้าจ าเป็นต้องจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียง ต้องแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์

ทราบ และขออนุญาตทุกครั้ง 
   จ. พูดคุยเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์จริง 
  2.3) ขั้นสัมภาษณ์ นักวิจัยควรปฏิบัติดังนี้ 
   ก. ใช้ค าถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
   ข. ควรเป็นนักฟังที่ตั้งใจฟัง และติดตามรู้จักป้อนค าถามให้เหมาะสมกับจังหวะ

ของผู้ตอบ และมีเทคนิคในการชักประเด็นเพ่ิมเติมในขณะสัมภาษณ์ 
   ค. ใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้วิจัยไม่รู้ภาษาของผู้ตอบ

ดีพอ และในกรณีท่ีต้องใช้ล่าม 
   ง. ท าให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่า เรื่องที่จะเปิดเผยระหว่างการสัมภาษณ์เป็นเรื่อง

พิเศษเฉพาะตัว เพ่ือที่จะท าให้ ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเต็มใจที่จะให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
   จ. โดยทั่วไปแล้ว ก่อนจะสัมภาษณ์ควรหาทางติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์โดยผ่านผู้

ที่รู้จักกับผู้ให้สัมภาษณ์หรือมีจดหมายแนะน าตัวผู้สัมภาษณ ์เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์เป็นกันเองกับผู้สัมภาษณ์ 
  2.4) ขั้นบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
   ก. จดบันทึกข้อมูลตามเป็นจริง และจดเฉพาะใจความส าคัญ 
   ข. รีบท าบันทึกการสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นในทันท ี
   ค. รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนบไว้กับบันทึกการ

สัมภาษณ ์      
   ง. ถ้าพิจารณาเห็นว่าการจดบันทึกท าให้ผู้ตอบมีปฏิกิริยา ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการ

สัมภาษณ ์ต้องงดการจดบันทึกแล้วใช้ความจ าแทน  
   3) ข้อดีและข้อเสียของการสัมภาษณ์ 

 3.1) ข้อดี 
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   ก. การสัมภาษณ์ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ 
และสามารถท าความเข้าใจในข้อมูลได้ตรงกันระหว่างผู้สัมภาษณ์ กับผู้ถูกสัมภาษณ์ถ้าไม่เข้าใจก็จะแก้ไข
ได้ทันที 

   ข. การสัมภาษณ์สามารถใช้กับบุคคลทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าผู้นั้นจะอ่านออก
เขียนได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งดีกว่าใช้แบบสอบถาม เพราะแบบสอบถามใช้ได้กับคนที่มีระดับการศึกษาดี
เท่านั้น 

   ค. การสัมภาษณ์มีลักษณะยืดหยุ่นได้มาก สามารถดัดแปลง และแก้ไขหรือ ถาม
จนกว่าผู้ตอบจะเข้าใจค าถาม 

   ง. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการได้รับแบบสอบถามคืนน้อย คือสัมภาษณ์เท่าไรก็ได้
เท่านั้น ไม่สูญหายเหมือนกับการส่งแบบสอบถามไปให้กรอก 

   จ. ในขณะที่สัมภาษณ ์ผู้สัมภาษณ์สามารถใช้วิธีสังเกตการณ์ประกอบด้วย เพ่ือดู
ว่าผู้ตอบ ตอบด้วยความจริงหรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่รายได้ ทรัพย์สินหนี้สิน 
และการประเมินทรัพย์สิน 

   ฉ. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นเรื่องของการเสาะแสวงหาความจริงทางด้าน
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด อารมณ์จิตใจ ความคิดเห็น ทัศนคติและค่านิยม ฉะนั้น
การรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาด้วยการสัมภาษณ์ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

  3.2) ข้อเสีย 
   ก. การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
   ข. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและ

ความเต็มใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
   ค. ผลส าเร็จของการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความสามารถ และเทคนิคของผู้

สัมภาษณ ์
   ง. การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางอารมณ์บางครั้งอาจเกิดความบิดเบือน

ในข้อมูลที่ได้มา 
   จ. การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทันทีทันใดและความจ าของผู้ถูก

สัมภาษณ์ท าให้ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ 
สรุปได้ว่า การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลักเพ่ือรวบรวมข้อมูลการ

สัมภาษณ์ใช้ได้ทั่วไปโดยไม่จ ากัดคุณสมบัติของผู้ตอบ มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ซักถามได้ 
ตลอดจนสามารถสังเกตสีหน้าท่าทางของผู้ตอบด้วย การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ในการวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้การสัมภาษณ์แบบไม่
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เป็นทางการ โดยใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ อาจจ าแนกเป็น
การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อมกล่อมเกลาหรือการซักล้วงข้อมูล และ
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ขั้นตอนที่ส าคัญในการสัมภาษณ์ คือ การแนะน าตัว การสร้างความสัมพันธ์ 
การบันทึกค าตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ ที่ใช้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตาม
ความเหมาะสม  

2.3.3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion : FGD) 
 พัชริน ด ารงกิตติคุณ และปรองชน พูลสวัสดิ์ (2546, หน้า 81-92) กล่าวว่า การจัด

กลุ่มสนทนาเป็นเครื่องมือหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วมยิ่งจ าเป็นมาก 
เพราะการจัดกลุ่มสนทนา เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้รับฟังร่วมกันของคนในกลุ่ม ที่ต้อง แสดงออกมาอย่าง
เปิดเผย และจริงใจ เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดดๆ แต่มีความสัมพันธ์ไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม ดังนั้นหลักการกระท าร่วมของกลุ่ม(Group interaction) การจับกลุ่มพูดคุย เป็นการน าบุคคล
ที่มีปัญหา หรือมีความสนใจร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใครท าอะไรได้ผลดีก็มาบอก
เทคนิคหรือเคล็ดลับ มีการซักถามซึ่งกันและกัน ท าให้ได้รับวิธีการใหม่ ความคิดใหม่ ท าให้เกิดพลวัต 
(Group dynamic) ที่จะรับฟังบางสิ่งจากกันและกัน และยังไปกระตุ้นให้คนอ่ืนอยากแสดงความคิดเห็น 
ดังนั้นการจัดเวทีสนทนากลุ่มจึงเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย กับชุมชน จากความ
คิดเห็นที่มีมุมมองแต่ละคนที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันภายใต้บรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัย ผ่อนปรน
เข้าหากัน ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบเท่าเทียมกัน 

 1) องค์ประกอบการจัดสนทนากลุ่ม องค์ประกอบที่ส าคัญที่ควรค านึงถึงในการจัด 
การสนทนากลุ่มได้แก ่

  1.1) การสร้างความสัมพันธ์ ผู้วิจัยจ าเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความคุ้นเคยไว้วางใจ
ระหว่างตัวผู้วิจัยกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน (Good rapport) เป็นอันดับแรกในการสัมภาษณ์ชุมชนต้อง
ค านึงถึงการสื่อสารภาษา การโอภาปราศรัย การแสดงความรู้สึกเป็นกันเอง จะท าให้ผู้ที่จะให้ข้อมูลกล้าที่
จะให้ข้อเท็จจริง จะเป็นการง่ายที่จะต้องสัมภาษณ์ และเก็บประเด็นต่างๆอย่างละเอียด รวมทั้งการ
สังเกตสถานการณ์ท่ีอยู่แวดล้อม รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล  

 ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 73) ได้เสนอแนวทางการสื่อสารพ้ืนฐาน ในการลงไปเก็บ
ข้อมูล (Basic communication) เรียกว่า “SOLLER” ที่ค านึงถึงมิติแห่งสัมพันธภาพ ตั้งแต่การพูดคุยเพ่ือ
ทักทายการนั่งโดยไม่เผชิญหน้าโดยตรง (Small talk and squarely) นักวิจัยมที่าทีเปิดเผยใจ (Open) ใส่ใจ
ด้วยการแสดงการโน้มตัวการแสดง สีหน้าท่าทางประกอบการฟัง (Lean and movement) การสบตา 
(Eye contact) การแสดงปฏิกิริยาท่าทาง น้ าเสียงที่แลดูสบาย (Relax) ทั้งหมดนี้จะช่วยท าให้เกิดบรรยากาศ
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ที่เห็นคุณค่า ให้การยอมรับ ในการพูดคุยของชาวบ้าน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และสัมพันธภาพ
เหล่านั้นจะยาวนานต่อไป 

  1.2) การส ารวจความต้องการและพ้ืนฐานเดิมของชุมชน การที่เข้าใจชุมชนให้ถ่อง
แท้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้าใจชุมชน และลดช่องว่างระหว่างนักวิชาการ ที่ดูแปลกแยกกับชุมชนได้ดี
ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีบุคคลที่หลากหลายเข้าสู่ชุมชนเป็นจ านวนมาก ตามทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ลงสู่ฐานราก จ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แต่มิได้หมายความถึงการท ากรอบแนวคิดทฤษฏี หรือ
สร้างสมมุติฐาน เพ่ือไปตีกรอบแสวงหาความจริง ดังนั้นการท าเครื่องมือลงไปคุยกับชาวบ้าน ควรใช้
ปรากฏการณ์ในการสนทนากลุ่ม การให้ผู้รู้ข้อเท็จจริงมาเป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องมีความยืดหยุ่นตามลักษณะของหลักฐาน และข้อเท็จจริง นักวิจัยควรมีการ
จัดท าแผนที่ (Mapping) ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการด าเนินการวิจัยได้ถูกต้อง แม่นย า 
ได้แก่ แผนที่ทางกายภาพ (Physical map) แผนที่ประชากร(Demographic map) และแผนที่ทางสังคม 
(Social map) จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน จะท าให้เลือกบุคคลที่จะร่วมเวทีเพ่ือสนทนาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค ์และประเด็นการวิจัยได้ดีขึ้น 

 2) การออกแบบกลุ่มตัวอย่าง ต้องค านึงถึงเวลา สถานที่ ผู้ให้ข้อมูล และเหตุการณ์ 
ดังนี้ 

  2.1) เวลา ควรต้องค านึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ด้วยว่า เมื่อใดจึงจะเป็นเวลาที่
เหมาะสม กับการไปนั่งสนทนากลุ่ม นักวิจัยต้องพยายามศึกษาถึงวิถีชีวิตที่เป็นจริงของชุมชนให้ถ่อง
แท้ไม่น าภาพที่ก าหนดความเป็นตัวของตนเอง ในบริบทของตน มาเป็นกรอบว่าคนอ่ืนจะต้องเป็น
เช่นนั้นด้วย ดังนั้น การก าหนดเวลา จึงต้องอาศัยการศึกษาสภาพของท้องถิ่นให้ถ่องแท้ มิใช่ก าหนด
ตามประเพณีนิยม 

  2.2) สถานที่ ส่วนใหญ่การระดมความคิดเห็นกับชาวบ้านมักใช้วัดโรงเรียน ร้านค้า
ในหมู่บ้าน หรือบ้านของชาวบ้านที่กว้างใหญ่ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสม เช่น 
การใช้วัด บางเวลาเลือกสถานที่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่โปร่ง โล่ง สบาย ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม จะท า
ให้เกิดสมาธิ และความตั้งใจที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ที่ส าคัญบางครั้งจ าเป็นต้องใช้สถานที่ 
ที่ต่างไปจากพฤติกรรมเดิมเพราะ จะได้มีสมาธิในการพูดคุย ไม่พะวักพะวงกับพฤติกรรมเดิมๆ 
โดยเฉพาะถ้าต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ แต่ถ้าเป็นการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้อง
อาศัย การสังเกตในกระบวนการผลิต ก็อาจจะใช้สถานที่การผลิตก็ได้ 

  2.3) ผู้ให้ข้อมูล เป็นสิ่งส าคัญที่ควรต้องค านึงถึง คือ กลุ่มท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่
จะสนทนา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มากที่สุด ซึ่งควรเป็นกลุ่มที่มีภูมิหลัง หรือมี
คุณลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน (Homogenous) และการพิจารณาจากโครงสร้างการท า
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หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ เช่น ธุรกิจชุมชน ควรเลือกผู้ที่มีบทบาทในการผลิต ผู้ออกแบบ ผู้
จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่ม ควรค านึงถึงการเลือกบุคคลที่มี
ต าแหน่งที่เป็นทางการ (Positional approach) การเลือกบุคคลที่มีความเชื่อถือในชุมชนอย่างเป็น
ทางการ (Reputation approach) ในกระบวนการธุรกิจชุมชนนั้น เราจะพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการสร้างสรรค์ และปรับปรุงภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้ที่สัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และ
มีการเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราศึกษาจะพบว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะมีเบื้องหลัง ของผู้ที่เป็นปราชญ์ได้
ถ่ายทอดต่อมายังรุ่นต่อๆ ไป ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะท าหน้าที่ประสานประโยชน์ ทั้งในกลุ่มและใน
สังคมนั้นๆ ด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการท าหน้าที่ของกันในแต่ละชิ้นงาน การที่นักวิจัยเก็บข้อมูล
จากความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันนี้ จะท าให้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่ถี่ถ้วน ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่าการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับงานวิจัย เป็นสิ่งที่จ าเป็น ส่วนการสนทนากลุ่มนั้นมิใช่จัดเพียงครั้งเดียวแล้วเลิก
ไปแต่ควรมีการร่วมคิดวิเคราะห์ และมาทดลองปฏิบัติร่วมกับการสนทนาไปพร้อมๆ กัน 

  2.4) สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องค านึงถึงว่าข้อมูลที่จะสนทนานั้นเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร ใครคือคนที่จะชวนเข้ามาร่วมสนทนา เรามักจะพบว่านักวิจัย PAR คิดว่าการจัดเวที
ชาวบ้านแล้วถือว่าเป็นใช้ได้ โดยขาดสาระที่จะเชื่อมโยง เพราะการเก็บข้อมูลชุมชนเป็นลักษณะข้อมูล
ปฐมภูมิสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือการเน้นกระบวนการ (Process) ที่ได้ข้อมูลมากกว่าที่จะเน้นแต่ผลผลิต 
ดังนั้นการก าหนดประเภทและจ านวนผู้เข้าร่วม ต้องดูที่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นข้อมูลระดับ
มวลชน หรือข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการ ในมิติของการวิจัยที่ต้องให้บทบาทในการแสดงความคิดเห็นและ
ยั่วยุ ให้แสดงออกให้มากท่ีสุด 

 3) การเตรียมตัวของผู้ด าเนินการ นักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมกับตัวเองในการสร้างความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ การมีจิตสาธารณะ การวางแผน
การจัดการที่ด ีพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางด าเนินการต่อไปอยู่เสมอ การค านึงถึงแนวคิดที่
ถูกต้อง เพ่ือจะได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ เพราะวิถีชีวิต
ชุมชนมีมิติเป็นองค์รวมมิใช่ความรู้แยกส่วนเหมือนในระบบการศึกษา  การรู้จักท าหน้าที่วิทยากร
กระบวนการที่จะท าให้การสนทนาได้ข้อมูลที่แจ่มชัดมากที่สุด อาจใช้เทคนิคต่างๆ มาช่วย เช่น 
เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) คือ การวิพากษ์ปัญหาร่วมกันจนได้ค าตอบ เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 
(Think-Square) คือการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 คน ในการให้ข้อมูล แต่ที่ส าคัญกับการสนทนากลุ่มทุก
ครั้ง ควรมีการสร้างเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario technique) เพ่ือหาแนวทางในการ
วางแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้การเริ่มสนทนาควรจะเริ่มจากการอุ่นเครื่อง (Warm up) ด้วยค าถามสบายๆ
และเป็นค าถามปลายเปิด แล้วจึงพยายามถามตาม อย่างต่อเนื่อง เป็นการล้วงลึกให้ได้มากที่สุด 
(Probes) และสรุปเมื่อเสร็จในแต่ละเรื่อง  
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 4) การจัดเตรียมผู้ด าเนินการและผู้ร่วมงานในการนัดสนทนากลุ่ม นักวิจัยต้องมี
การวางแผนเตรียมทีมงานให้รัดกุมและคุ้มค่า เพราะการใช้ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งของนักวิจัย หรือ
ชุมชนที่ต้องใช้เวลาที่เขาต้องประกอบสัมมาอาชีพ เพ่ือมาร่วมวงสนทนา นักวิจัยต้องไม่คิดแต่เพียงว่า 
สิ่งที่ลงไปท าให้ชาวบ้านเป็นประโยชน์ เป็นความรู้ ชาวบ้านต้องเสียสละแต่อย่างเดียว เขาเหล่านั้น
อาจคิดตรงกันข้ามกับเรา เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องหาเช้ากินค่ า การที่จะให้หยุดท างานเพ่ือมาร่วม
วงสนทนา ก็เท่ากับว่าในวันนั้นเขาเหล่านั้นก็ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกประการหนึ่ง  ในยุค
ปัจจุบันที่มุ่งการพัฒนาลงสู่ท้องถิ่น ชาวบ้านต้องมีการประชุมบ่อยมาก ดังนั้นการเตรียมประเด็น
ประชุมทีมงานให้พร้อมจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งควรแบ่งหน้าที่และเตรียมการ เป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้ 

  4.1) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ควรต้องฟังภาษาท้องถิ่นได้ดีมีบุคลิกดี 
อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองรู้เบื้องหลังความต้องการ และวัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี วางแนวค าถามได้ครอบคลุมเนื้อหาและแม่นย าโดยให้ผู้ให้ข้อมูลได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

  4.2) ผู้จดบันทึกการประชุม (Note taker) การจดบันทึกมี2 รูปแบบ คือการ
เขยีนบนกระดานแผ่นใหญ่เพ่ือให้ผู้ร่วมวงสนทนาเห็นประเด็นจากการพูดคุยได้ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีการ
สรุปเป็นระยะๆ และอีกประเภทหนึ่งคือการจดบันทึกรายละเอียดทั้งหมด จ าเป็นต้องมีเครื่อง
บันทึกเสียงสมุดจดบันทึก ปากกาให้พร้อม การจดบันทึกในลักษณะนี้ต้องมีทั้งที่เป็นค าพูดสถานการณ์
ที่แวดล้อม การตั้งข้อสังเกตของผู้จดบันทึก การเขียนแผนผังผู้เข้าร่วมกลุ่ม ผู้จดบันทึกในลักษณะนี้
ควรอยู่วงนอกและมีสมาธิต่อการสนทนากลุ่มตลอดเวลา และเมื่อเลิกสนทนาควรถอดเทปด้วยตนเอง 
เพ่ือความเข้าใจในสิ่งที่จดบันทึก น ามาวิเคราะห์ สรุปประมวลผลต่อไป 

  4.3) ผู้ช่วยอ านวยความสะดวก (Assistant) ท าหน้าที่ช่วยเหลือทั่วไปในการเตรียม
เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการสนทนา ผู้เข้าร่วม และผู้จดบันทึก ดูแลเครื่องบันทึกเสียง 
เปลี่ยนม้วนบันทึกเสียง เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การสนทนากลุ่ม มิใช่เพียงนั่งสนทนาเพ่ือน าข้อมูลไปเขียนงานวิจัยเท่านั้น และ
ไม่ใช่ข้อก าหนดว่า การท าสนทนากลุ่มจะต้องมีรูปแบบที่ตายตัว เหมือนการวิจัยอ่ืนๆ แต่จ าเป็นต้องอาศัย
ศาสตร์และศิลป์ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ จุดเน้นการใช้ประโยชน์ เงื่อนไข และที่ส าคัญ คือการค านึงถึง
การน าแนวทางจากการสนทนาไปทดลองปฏิบัติที่เป็นจริงซึ่งจะท าให้ได้ผลของการวิจัยที่เป็นการปฏิบัติ 
การอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง และบทสุดท้ายของการสนทนากลุ่ม เมื่อจะจบงานวิจัยชิ้นนั้น นักวิจัยและ
ชุมชน จึงมาจัดสนทนาทบทวนว่า ได้อะไรจากการท าวิจัยเรื่องนั้นบ้าง และต้องค านึงว่า ได้องค์ความรู้อะไร
อย่างไร ภายใต้บรรยากาศที่มีไมตรีจิตต่อกัน  
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 2.3.4 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการจัดระบบจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ทางการศึกษา หรือปรากฏการณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถอธิบาย 
สาเหตุการเกิด และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์
ต่างๆภายใต้เงื่อนไขแวดล้อม (Context) ของสภาพทางสังคมชุมชนและวัฒนธรรมนั้นๆ ซ่ึงจะเห็นว่า 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ก็มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์(หรือตัวแปร)
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยเชิงปริมาณ แต่จุดที่ต่างกันอยู่ที่งานวิจัยเชิงคุณภาพจะมุ่งอธิบายความสัมพันธ์
ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น หรือภายใต้สภาวการณ์ที่เป็น
จริงรอบด้านในขณะนั้น นั่นคือเป็นการอธิบายความสัมพันธ์โดยมองภาพรวมของปรากฏการณ์ 
มากกว่าจะมุ่งเฉพาะตัว ปรากฏการณ์เพียงประการเดียว 
  2.3.4.1 เงื่อนไขส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
   สุภางค์ จันทวานิช (2547, หน้า 11-15) ได้กล่าวว่าเงื่อนไขส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

   1) การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มกระท าพร้อม  ๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และกระท าต่อภายหลัง
จากเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง  

   2) การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีข้อมูลจากมุมมองคนใน 
   3) การวิเคราะห์ข้อมูลจะอาศัยสมมุติฐานชั่วคราว ผู้วิจัยจะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง  

  2.3.4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
   สุภางค์ จันทวานิช (2547, หน้า 23-64) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิง
คุณภาพประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ตามล าดับ ได้แก่ ขั้นตอนที่1 การตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 
การท าดัชนีข้อมูล ขั้นตอนที่3 การท าข้อมูลสรุปชั่วคราวและการก าจัดข้อมูล ขั้นตอนที่4 การสร้าง
บทสรุป และพิสูจน์บทสรุป ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
   1) การตรวจสอบข้อมูล เป็นงานที่ส าคัญมากส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะว่าในการ
วิจัย เชิงคุณภาพนั้น มักจะได้รับค าถามอยู่เสมอว่าข้อมูลที่ได้ และน ามาวิเคราะห์ตอบปัญหาการวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือได้เพียงไร หรือมีแนวโน้มจะล าเอียงมากกว่าเที่ยงตรงดังนั้นก่อนที่จะท าการวิเคราะห์จึง
จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบข้อมูลเสียก่อน ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลกระท าไปเพ่ือขจัดความสงสัยเกี่ยวกับ 
ความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มา รวมทั้งเพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้น พอเพียงกับการตอบปัญหาการวิจัย 
ได้ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ในการตรวจสอบข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วจะใช้
เทคนิควิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า(Triangulation) ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
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    1.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)คือการพิสูจน์ว่า ข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบคือ การสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณาใน
การตรวจสอบ ได้แก ่แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล แหล่งเวลา หมายถึงว่าถ้าข้อมูลต่างเวลากัน
จะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ถ้าผู้วิจัยเคยสังเกตผู้ป่วยโรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบข้อมูลโดยการสังเกตผู้ป่วย
เวลาบ่ายหรือเวลาอ่ืนด้วย แหล่งสถานที่ หมายถึงว่า ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น 
ผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในบ้าน ถ้าหากไปอยู่ที่อ่ืน จะยังมีอาการคลุ้มคลั่งหรือไม่ แหล่ง
บุคคลหมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น เคยซักถามบุตรชายผู้ป่วย
เปลี่ยนไปซักถามบุตรหญิงหรือเปลี่ยนจาก ปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

  1.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) คือตรวจสอบ
ว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะให้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกต
โดยตลอด ในกรณทีี่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ควรเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคน 

  1.3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี(Theory triangulation) คือการตรวจสอบว่า 
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมาก น้อยเพียงใด อาจท าได้
ง่ายกว่าในระดับสมมุติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุป
เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอ่ืน 

  1.4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล(Methodologicaltriangulation) 
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตคู่กับการ
สัมภาษณ์พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 
   2) การท าดัชนีข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยจะเก็บ
รวบรวมข้อมูล และบันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม ซึ่งบันทึกภาคสนามนี้จะมีสมุดบันทึกไว้เป็นจ านวนมากขึ้น
ทุกขณะ ดังนั้น เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นจ านวนมากมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกัน
ได้โดยสะดวก และไม่หลงลืมประเด็นที่ส าคัญ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการสรุป จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่
มีอยู่เป็นกลุ่มๆ หรือเป็นชุดๆ โดยอาศัยเกณฑ์ความเหมือนกัน หรือเป็นปรากฏการณ์เดียวกันของข้อมูลนั้น
มาจัด และน าค าหรือข้อความใดๆ มาก าหนด ทั้งนี้ค า หรือข้อความที่ใช้เป็นชื่อเรียกหมวดหมู่ของข้อมูล 
ผู้วิจัยอาจก าหนดขึ้นเองไว้ก่อนก็ได้ แต่ต้องมีการปรับปรุง ใช้เรียกให้สอดคล้องกับมุมมอง หรือความคิดเห็น
ของผู้ถูกเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเรียกว่าใช้ค า หรือ ข้อความตามทรรศนะของคนในนั่นเองการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม และบันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม โดยอาศัยค าหรือข้อความหนึ่งๆ 
ก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลนั้น เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าค าหรือข้อความดังกล่าวมาวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล
ปรากฏการณ ์หรือเหตุการณ์ได้ ทั้งนี้การท าดัชนี ข้อมูล อาจท าตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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  2.1) จัดท าบัญชีดัชนี ผู้วิจัยอาจท าบัญชีดัชนีที่เป็นค า ข้อความไว้ล่วงหน้าก่อนเก็บ
รวบรวมข้อมูลก็ได ้ซึ่งบัญชีดัชนีค านี้อาจมีอยู่จ านวนหนึ่ง ตามผู้วิจัยคิดว่าน่าจะครอบคลุม เกี่ยวกับปัญหา
หรือเรื่องที่ท าการวิจัย ทั้งนี้การจะก าหนดค า หรือข้อความใดๆ นั้นก็อาจหาได้จากส่วนที่เป็นแนวคิดหรือ
ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนประถมศึกษา อาจประกอบด้วยดัชนีค าหรือข้อความเช่น งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ งาน
ธุรการ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
หลักสูตร หนังสือ และสมุดประกอบการเรียน ครู อาจารย์ ภารโรง การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมทางวิชาการ 
อาหารกลางวัน อาหารเสริม การมาเรียน(มาสอน) ของนักเรียนและครู การซ้ าชั้น การแต่งกายของนักเรียน
และ การเรียนต่อ เป็นต้น 

  2.2) ปรับปรุงรายการค า หรือข้อความในดัชนี เมื่อผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยไปลักษณะหนึ่ง อาจพบว่าบัญชีดัชนีที่เป็นรายการค าหรือข้อความที่ผู้วิจัยจัดท า
ไว้นั้น อาจจะไม่ตรงกันกับการเรียกขานของชาวบ้านหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนดังนั้นผู้วิจัยอาจต้องปรับปรุง
ค าหรือข้อความให้สอดคล้องกับที่ชาวบ้านเรียก เช่นค าว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” ชาวบ้าน
เรียกว่า “การสอนหนังสือ” หรือค าว่า “การแต่งกายมาเรียน” ชาวบ้านเรียกว่า “เด็กนุ่งเสื้อผ้ามาโรงเรียน” 
ท านองนี้ เป็นต้น การที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการค าหรือข้อความดังที่กล่าวมาแล้วนั้น สาเหตุ
เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยจะต้องน ามุมมอง หรือทรรศนะของชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นทรรศนะของคนใน มาใช้
ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูล ทั้งนี้ การใช้ทรรศนะของคนในจัดกลุ่มข้อมูล จะช่วยให้ผู้วิจัย มีความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสนามการวิจัยตามสภาพการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือการมอง และรับรู้ปรากฏการณ์ในชุมชนตามท่ีชาวบ้านรับรู้นั่นเอง 

  2.3) จัดท าค าอธิบายให้ค าจ ากัดความดัชนีค าและข้อความแต่ละข้อความภายหลัง       
จากผู้วิจัยได้รายการค า หรือข้อความที่ปรับปรุงคัดเลือกแล้วก็ต้องเขียนค าอธิบาย หรือให้ค าจัดความค า
หรือข้อความที่ใช้เป็นดัชนีแต่ละตัวว่ามีขอบเขตความหมายครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือความเข้าใจ 
และเตือนผู้วิจัยให้ตระหนักในความครอบคลุมในเนื้อหาสาระของค า หรือข้อความนั้นๆเพื่อจะน ามา
วิเคราะห์เชื่อมโยงต่อไปได้ถูกต้อง เช่น ค าว่า “งานวิชาการ” ครอบคลุม เกี่ยวกับงานการสอนการผลิตสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ การสอน และการเรียน การสอบวัดผล และประเมินผลการเรียน รวมทั้งงานธุรการชั้นเรียน 
เป็นต้น  
    2.4) ท าดัชนีในบันทึกภาคสนาม เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และจดบันทึกไว้ใน
บันทึกภาคสนามในแต่ละวัน หรือแต่ละช่วงของการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยก็ควรจะต้องท าดัชนีในบันทึก
ภาคสนาม โดยการน าค าหรือข้อความที่เป็นดัชนี ใส่ไว้ส่วนหน้าหรือส่วนหลังของข้อมูลที่จดบันทึกทั้งนี้ 
การจัดท าดัชนีในบันทึกภาคสนามแต่ละครั้ง อาจมีดัชนีค าหรือข้อความหลายค าหรือหลายข้อความปรากฏ
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อยู่ในบันทึก ทั้งนี้การจะมีดัชนีค า ข้อความ มากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับข้อมูลที่จดบันทึกนั้น มีความเกี่ยวข้อง
ถึงเรื่องอะไรบ้างนั่นเอง 

 3) การท าข้อมูลสรุปชั่วคราวและก าจัดข้อมูล การท าข้อสรุปชั่วคราวคือ การเชื่อมโยง
ดัชนี ค า หรือข้อความเข้าด้วยกัน ภายหลังจากผู้วิจัยได้จัดท าดัชนีในบันทึกภาคสนามไว้จ านวนหนึ่งแล้ว 
การเชื่อมโยงดัชนี ค า หรือข้อความ กระท าได้ด้วยการอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีนั้นๆ แล้วจัดกลุ่มดัชนี
ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือเป็นเรื่องเดียวกันเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นจึงเชื่อมโยงดัชนีเหล่านั้นเข้าด้วยกัน โดย
การใช้ข้อความหรือประโยคอธิบายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็จะท าให้ ได้ข้อสรุปชั่วคราว เกี่ยวกับเรื่อง 
หรือประเด็นที่ท าการศึกษาในแต่ละชุด การท าข้อสรุปชั่วคราวนี้ อาจเขียนเป็นย่อหน้าตามชุดของเรื่อง 
หรือประเด็นที่ท าการศึกษาในแต่ละครั้ง หรือเขียนเป็นข้อความเชื่อมต่อประมาณ 2-3 หน้าก็ได้ (สุภางค ์
จันทวานิช, 2547, หน้า 17-48) 

การท าข้อสรุปชั่วคราว โดยการใช้ข้อความหรือประโยคเชื่อมต่อดัชนีค าหรือข้อความเข้า
ด้วยกัน โดยอาศัยลักษณะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของดัชนี ค าหรือข้อความ แต่ละดัชนีนั้น จะช่วยให้
ผู้วิจัยทราบว่า ยังมีข้อมูลส่วนใดไม่สมบูรณ์ที่จะต้องเก็บรวบรวมเพ่ิมเติมในท านองเดียวกัน ก็ยังจะช่วยให้
ผู้วิจัยทราบว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นส่วนใดที่มีความซ้ าซ้อนกันสมควรที่จะต้องตัดออก หรือก าจัด
ออกไปบ้าง เพราะหากไม่มีการก าจัดข้อมูลออกไปในกรณีที่ข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ก็จะท าให้การจัดท าบันทึก
ภาคสนาม และการท าดัชนีข้อมูลเต็มไปด้วยสาระปลีกย่อยมากเกินไป 

 4) การสร้างบทสรุปและพิสูจน์บทสรุป เมื่อผู้วิจัยจัดท าข้อสรุปชั่วคราวซึ่งผ่านการ
ก าจัดข้อมูลบางส่วนออกไป และเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพ่ิมเติม เพ่ือความครบถ้วนของข้อสรุปชั่วคราว
แล้ว งานวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อเนื่องก็คือการสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุปที่สร้างขึ้นว่าถูกต้อง
เพียงไรการสร้างบทสรุปก็คือ การเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวแต่ละชุดเข้าด้วยกันตามล าดับความ
เกี่ยวข้องของข้อสรุปชั่วคราว จากข้อสรุปชั่วคราวย่อย จนกระทั่งได้บทสรุปทั้งหมดของค าตอบให้กับปัญหา
การวิจัยในครั้งนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสร้างบทสรุปก็คือ การเขียนข้อค้นพบจากงานวิจัยนั่นเอง 
(สุภางค ์จันทวานิช, 2547, หน้า 49-52) 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล จึงมีลักษณะเป็นชุดของค าบรรยาย อธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งค้นพบจากงานวิจัย ที่ได้รับการจัดหมวดหมู่อธิบายไว้ตามลักษณะความ
เหมือนกัน และความแตกต่างกันภายในชุดปรากฏการณ์ หรือข้อเท็จจริงเดียวกันระหว่างปรากฏการณ์ หรือ
ข้อเท็จจริงที่ต่างกัน สรุปจากที่ผ่านการสร้างมาอย่างดีแล้ว จะมีลักษณะเป็นชุดของแนวความคิดที่มีความ
เป็นนามธรรม และท าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือข้อเท็จจริงจากงานวิจัยในแต่ละเรื่อง ซึ่ง            
การสร้างบทสรุปให้มีลักษณะเป็นแนวความคิดที่มีความเป็นนามธรรมนี้ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า “ทฤษฎีจาก
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พ้ืนที่”  ที่เก็บรวบรวมมาในแต่ละครั้ง และผ่านการจัดท าดัชนีข้อมูล ตลอดจนการสร้างข้อสรุปชั่วคราว
ตามล าดับ  

2.3.4.3 การตีความ การแปลความหมาย และการสังเคราะห์เนื้อหา 
 สุภางค์ จันทวานิช (2547, หน้า 49-52) กล่าวว่า ภารกิจดังกล่าวเป็นกิจกรรมช่วงท้ายๆ

ของกระบวนการวิจัย ถือว่ากิจกรรมในช่วงต้นๆ ได้ด าเนินมาอย่างครบถ้วนและถูกหลักการอย่างที่ควร               
จะเป็น ดังนั้น ในกิจกรรมการตีความการแปลความหมาย และการสังเคราะห์เนื้อหา มักจะเป็นกิจกรรมที่
ผสมผสานแทบจะเป็นกิจกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ควรมีการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1) การตรวจสอบการได้มาซึ่งข้อมูล ควรดูในรายละเอียด 

  1.1) แหล่งข้อมูลที่ได้มาใครเป็นผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลทันสมัยและน่าเชื่อถือหรือไม่ 
  1.2) ข้อมูลมีความครบถ้วน รอบด้านเพียงพอหรือยัง 
  1.3) ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นปฐมภูมิ หรือทุติยภูม ิ
  1.4) กระบวนการเก็บข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่ 

    1.5) ควรมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
ผู้วิจัย 

   2) การเตรียมการตีความ การแปลความหมายข้อมูล และการสังเคราะห์เนื้อหา 
    2.1) เตรียมนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน 
    2.2) การตีความโดยคณะศึกษา มีผู้รู้ในชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ในชุมชนที่จะต้องเป็น
ผู้รับผลไปด าเนินการร่วมอยู่ด้วย 
    2.3) การตีความต้องยึดกรอบ เกณฑ์ ข้อตกลงในการศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติวิถี
ชีวิตของชุมชนเป็นแนวทาง 
    2.4) กระบวนการตีความ การแปลความหมายข้อมูล และการสังเคราะห์เนื้อหา ควร
ด าเนินการในที่แจ้ง โปร่งใส ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความส าคัญ 
ซึ่งจะท าให้ชุมชนสามารถแยก ถูก-ผิด สิ่งที่เป็นสีขาว-เทา-ด าในชุมชน และยอมรับในข้อสรุปที่จะต้อง
น าไปปฏิบัติร่วมกัน การตีความจะต้องไม่ล าเอียงด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้นควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อสรุป และสังเคราะห์โดยชุมชน การตีความ การแปลความหมายข้อมูล และการ
สังเคราะห์เนื้อหาเพ่ืออะไรได้ข้อสรุปแล้วเอาไปท าอะไร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชน หรือไม่
อย่างไร เป็นค าถามที่ต้องการเป้าหมายล่วงหน้า และหวังว่า ทุกฝ่ายต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ไปสู่สิ่งที่ดีข้ึนในชุมชนและที่ส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเกิด เติบโต และ
งอกงามจากภายใน ถ้ามีการวิจัยเสร็จตามแผนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ แต่ถ้าการเรียนรู้และการมี
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ส่วนร่วมของชุมชนยังไม่เกิดก็ต้องถอยกลับไปท ากระบวนการซ้ าอีกรอบ ซ่อมส่วนที่ขาดตกบกพร่องที่
หายไป แล้วทุกฝ่ายจะได้ร่วมชื่นชมใช้ประโยชน์จากผลงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2.5) การวิเคราะห์เนื้อหา ถือเป็นการสรุปสิ่งที่ศึกษา ค้นคว้ามาและท าการยกระดับ
เป็นบทเรียนเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือลดการท าผิดซ้ า การลดปัญหาทั้งมวล การต่อยอดหรือขยายผลงาน
ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ประเด็นส าคัญๆ ที่ควรสังเคราะห์ให้ได้ คือ ปัจจัยของความส าเร็จ ความ
ล้มเหลว การจัดระบบของสิ่งที่ศึกษา เช่น ระบบการผลิต ระบบการตลาด และระบบความสัมพันธ์ของ
ผู้เกี่ยวข้อง อดีต-ปัจจุบัน และอนาคตของกิจกรรมนั้นๆ องค์ความรู้ใหม่ทั้งในเชิงวิธีการบริหารจัดการของ
ชุมชน การค้นพบสิ่งใหม่ การพบผู้น าใหม่ การพบทางออกของการแก้ปัญหาใหม่ๆ การสร้างเครือข่าย    
การท างานทั้งกับภาครัฐและเอกชน 
  สรุปได้ว่า การตีความ การแปลความหมาย และการสังเคราะห์เนื้อหา ในการศึกษา
ชุมชนนั้นมีลักษณะต้องผลิตซ้ า ท าซ้ าแล้วซ้ าอีก ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดการเรียนรู้พร้อมกัน ที่ส าคัญ
ชุมชนจะต้องเกิดการเรียนรู้เป็นเจ้าของและผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้นั้น ๆ สิ่งที่ควรปฏิบัติใน
การตีความและแปลความหมาย ได้แก่ ไม่ควรตีความ และแปลความหมายโดยบุคคลเพียงคนเดียว 
หรือโดยทีมวิจัยฝ่ายเดียว การตีความควรอิงกับรูปธรรมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนนั้นๆ 
ไม่เช่นนั้น ชุมชนอาจจะไม่ยอมรับ หรือไม่เกิดการเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ บรรยากาศการเรียนรู้ ต้องจัดให้
สอดคล้องกับชุมชนเป็นหลัก ใช้วิธีการที่ง่าย ไม่เป็นทางการ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ถ้าเป็นภาษาถิ่นได้
จะดีมาก การตีความ การแปลความหมาย ไม่ควรเร่งรีบ รวบรัด ต้องรอคอยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้ชุมชนแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ถ้าการเรียนรู้ยังไม่เกิด ไม่
ควรผ่านกิจกรรมนั้นๆ เป็นอันขาด  

 สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง คือการวิจัยที่มุ่งศึกษาปรากฏการณ์
ของสิ่งต่างๆที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในทุก แง่ทุกมุมโดยมุ่งศึกษาในเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายเพียงไม่กี่หน่วย 
ด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การจดบันทึกภาคสนาม โดยที่ไม่ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข
มากนัก เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอ แล้วจะน ามาสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์นั้นต่อไป 
 
2.4 บริบทพื้นที่ที่ศึกษา 

ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่5  
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่  5 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 28 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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โรงเรียนอภัยอริยศึกษา โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา โรงเรียนแม่ริมวิทยา 
โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา โรงเรียนวัดพระบาทอุดม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้ แดง แผนก
สามัญศึกษา โรงเรียนฝางธรรมศึกษา โรงเรียนสันป่าตองศึกษา โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา โรงเรียนวัดฉิมพลี
วิทยา โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา โรงเรี ยนหางดงสังฆราษฏ์
อุปถัมภ์ โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา โรงเรียนดอย
สะเก็ดผดุงศาสตร์ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ โรงเรียนวัดพุทธนิมิตวิทยา และโรงเรียน
สัพพัญญูวิทยา จังหวัดล าพูน จ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านโฮ่งหลวง โรงเรียนโสภณ
วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง โรงเรียนอินทะวิทยา โรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัด
พระธาตุหริภุญชัย โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง โรงเรียนพรหมจักรสังวร โรงเรียนปริยัติ
สามัญสามัคคีวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งหัวช้าง โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม พระชัยยะวงศาพัฒนา และโรงเรียนวัดท่าช้างวิทยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 2 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี โดยมี พระครู
สุนทรพิมลศีล เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 และมีพระปลัด
ธนวัฒน์ อภิวณฺโณ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา เป็นรองประธาน   

สรุปได้ว่า กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 5 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 28 โรง จังหวัดล าพูน 
จ านวน 11 โรงและจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 2 โรง 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 
ปัจจุบันส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 สังกัดกองพุทธ

ศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ วัดดับภัย เลขที่ 29 ถนนสิงหราช ต าบล 
ศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการบริหารส านักงานกลุ่มที่ 5 ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

1) พระครูสุนทรพิมลศีล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา เป็นประธานกลุ่มโรงเรียน 
2) พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา รองประธานกลุ่ม 
3) พระมหาพิสดาร ปิยวณฺโณ โรงเรียนหอปริยัติศึกษา คณะกรรมการกลุ่ม 
4) พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ โรงเรียนบาลีสาธิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย คณะกรรมการกลุ่ม 
5) พระครูโอภาสปัญญาคม โรงเรียนอภัยอริยศึกษา เลขานุการกลุ่ม 
6) พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสตร์ คณะกรรมการกลุ่ม 
7) พระ ดร. ฐาณี ฐิตวิริโย โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา คณะกรรมการกลุ่ม 
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8) นายมานพ ปิยะวงศ์ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม 
9) นางสาวจริยา มูลหงส์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตง นักวิชาการกลุ่ม 
10) นายเกรียงไกร ทองแจ้น ส านักงานวัดดับภัย นักวิชาการกลุ่ม 
11) นายประสงค์ วงค์ฟูฟาน ส านักงานวัดดับภัย นักวิชาการกลุ่ม 
12) นายวัฒนา ข าทอง กองพุทธศาสนศึกษา ผู้ประสานงานกลุ่ม 

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการบริหารเป็น
ระบบเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป มีการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระเบียบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2535 และระเบียบส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2546 เปิดท าการ
สอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) การจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3 ก าหนดเป็นการศึกษารายปี ส่วนช่วงชั้น
ที่ 4 ก าหนดเป็นการศึกษารายภาค โดยมีเวลาเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ หรือปีละ 40 สัปดาห์  
และมีโครงสร้างการบริหารในรูป “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” มีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับใบอนุญาต
ด าเนินการ (ผู้จัดการ) และมีอาจารย์ใหญ่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารภายในโรงเรียน ซึ่งจ าแนกต าแหน่ง
ออกเป็น “หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน” ต่างๆ ท าหน้าที่ประสานสนับสนุนการเรียนการสอน ดังแผนภูมิใน
ภาพประกอบที่ 3 แต่ด้วยความที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาแบบให้
เปล่าแบบศาสนสงเคราะห์ ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน การบริหารงานส่วนใหญ่จึงตกเป็นภาระของ
ผู้จัดการ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ หรือในด้านการบริหารฝ่ายต่างๆ จึงอยู่กับวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารเป็นหลัก ส่วนงบประมาณที่สนับสนุนการบริหารจัดการนั้นได้มาจาก 3 แหล่งคือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามจ านวนรายหัวของนักเรียน การบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และเงิน
อุดหนุนของวัดที่ได้จากการเก็บค่าเช่าศาสนสมบัติของวัด 
 สรุปได้ว่า โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 มีการ
บริหารเป็นระบบเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป มีการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
ระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2535 และระเบียบส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2546 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เฉิดเฉลา  แก้วประเคน (2538, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
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ศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีส่วนเสริมให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกันหลายด้าน ได้แก่ งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ บุคลากร 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2549, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัย
เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากรายงานการวิจัย พบว่า ประเทศ
อาเซียนทุกประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะให้ประเทศมี พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากข้ึน โดยให้ความส าคัญกับบทบาทของการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระดับสากล โดยมีแนวโน้มที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การขยาย
การศึกษาให้ทั่วถึงและการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ทั้งนี้รายงานการวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น 
และจุดร่วมที่ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน และแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการที่เข้มแข็งทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554,บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านงบประมาณมีความต้องการจ าเป็นด้าน
ปัจจัยสนับสนุน คือ โรงเรียนจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการด้านกระบวนการด าเนินงาน อาทิเช่น การบริหารจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
การยกยองเชิดชู ประกาศเกียรติคุณครูและนักเรียนที่มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้อาเซียน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ความต้องการจ าเป็นด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาควรได้น าข้อมูลดังกล่าวไปท าการ
วิเคราะห์สาเหตุและวางแผนเพ่ือด าเนินการหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดระดับความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา เพ่ือจะได้ท าการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุผลต่อไป 
 หทัยรัตน์  ดีประเสริฐ (2554, หน้า 10) ท าการศึกษาเรื่อง วิจัยชี้คนไทยรู้เรื่องอาเซียนต่ า 
แนะสถาบันการศึกษารับมือ “ผลการศึกษาการเตรียมความร้อมการผลิตก าลังคนสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษาของ นศ.ดร.นันทนา  คชเสนี ผู้อ านวยการบริหาร
เครือข่ายมหาวิทยาลัอาเซียน เกี่ยวกับทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ระบุว่า ผลการวิจัย
ชี้คนไทยรู้เรื่องอาเซียนต่ าและสถาบันการศึกษารับมือ ซึ่งผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมการผลิต
ก าลังคนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการบริการด้านการอุดมศึกษา เกี่ยวกับทัศนคติและ
การตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยการส ารวจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศสมาชิก
อาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่ในอันดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่ามีความ
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จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งให้ความรู้แก่ประชากรของไทยเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

จินตนา  กันยาทอง (2554, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยใช้ชุดค าถาม “มาเรียนรู้เรื่อง
อาเซียนกันเถอะ” พบว่าชุดค าค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แสดง
ว่าชุดค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” สามารถช่วยให้รักเรียนมีความรู้เตรียมสู่อาเซียน และ
ผู้เรียนยังมีความพึงพอใจในรูปแบบของชุดค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” ในระดับมาก 
เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ชุด
ค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” ยังประยุกต์ใช้โดยการจัดมุมความรู้เรื่องอาเซียน ส าหรับ
ผู้สนใจในกลุ่มอ่ืนต่อไปอีก 

พาสนา  ชลบุรพันธ์ (2554, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน พบว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
วิชาการ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ กไทยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ปรับปรุงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
เด็กไทยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการบริหารจัดการเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน  

สมพงษ์  จิตระดับ (2555, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรและผลิต
ภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 2558 ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครู ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมาก และที่ส าคัญไม่รู้ว่านบายที่ออกมาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนนั้นมีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุน นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการไม่มีกรอบและความชัดเจนว่าจะด าเนินการและเตรียมการอะไรในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

ชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ (2556, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
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การบริหารจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ
ปฏิบัติปานกลาง มีการปฏิบัติในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่ 2 ด้าน
วิชาการ และด้านที่ 4 ด้านงบประมาณ และมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านที่ 3 ด้านงานบุคลากร พบว่า รายการที่มีอันดับค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดด้านต่าง ๆ เรียงตามด้าน ดังนี้ จัดตั้งชมรมประชามอาเซียนในสถานศึกษา จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนโดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม แต่งตั้งผู้แทนจากชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานสู่ประชาคมอาเซียน จัดค่าย
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิจัยที่ได้กล่าวมา พบว่า การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนซึ่งมีการด าเนินการให้มีความพร้อม ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และครูใน
โรงเรียนให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการอย่างหลากหลาย  
ทั้งสถานภาพผู้บริหารและครู ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน รวมถึงการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ 
ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญต่อความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

 



39 
 

 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้น าเสนอ วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้  

3.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.2.1 ประชำกรรวมทั้งหมด  
      ประชำกร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 28 โรง จ านวน 325 รูป/คน 
เป็นผู้บริหาร 79 รูป/คน และครูผู้สอนจ านวน 246 รูป/คน 
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

    3.2.2.1 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้แบบสอบถำม ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี มอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 
46) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 178 รูป/คน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 3-1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียน 
   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ขนำดโรงเรียน ประชำกร (รูป/คน) กลุ่มตัวอย่ำง (รูป/คน) 
 ผู้บริหำร ครู ผู้บริหำร ครู 

ขนาดเล็ก     20 49       11 27 
ขนาดกลาง     39 100       21 55 
ขนาดใหญ่     20 97       11 53 

รวม    79 246       43 135 
  
  3.2.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้กำรประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus group discussion) ใช้
ประชากร 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

ตำรำงท่ี 3-2 แสดงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  

 

ผู้ให้ข้อมูล ต ำแหน่ง รวม 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา 1 
ครู ครูผู้สอน 7 
คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

กรรมการสถานศึกษา 
1 
6 

           รวม 15 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขอบเขตเนื้อหาการ
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

3.3.1 แบบสอบถำม (Questionnaire) 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 

(Check List) จ านวน 2 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับแบบสอบถามการเตรียมความ

พร้อมของโรงเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 35 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงานวิชาการ 2) ด้านงาน
งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านบริหารงานทั่วไป  ผู้วิจัยใช้ลักษณะค าถาม
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แบบมาตราส่วน 5  ระดับโดยใช้หลักของลิเคริท (Likert Scale) (Likert, 1961 cited in Best & 
Kahn, 1993, pp. 181 – 183) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดเป็นตัวเลข 
และ ความหมาย คือ 

5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนน
ที่ค านวณได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์ ดังนี้ 

       ค่าคะแนนเฉลี่ย                  ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.50 - 5.00  มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด 
3.50  - 4.49  มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมาก 
2.50 - 3.49  มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปานกลาง 
1.50 - 2.49  มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนน้อย 
1.00 - 1.49  มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนน้อยที่สุด 

  
 3.2.2 กำรประชุมสนทนำกลุ่ม (focus group discussion)  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานทั่วไป 2) ด้านงาน
งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ4) ด้านงานวิชาการ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จงัหวัดเชียงใหม่ 
  

3.4 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
3.4.1 แบบสอบถำม (Questionnaire) 

 3.4.1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือวางแผนใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 
 3.4.1.2 การออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย   
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 3.4.1.3  น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 
 3.4.1.4 น าแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน คือ 
     1. พระครูสุนทรพิมลศีล 
     2. พระครูวินัยสารโกศล 
     3. ผศ.ดร.สมัคร   ใจมาแก้ว 
 เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพ่ือให้ได้แบบสัมภาษณ์
ที่มีความตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของค าถาม 

 3.4.1.5 น าแบบสอบถาม ที่ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดสอบ (Try – out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่าง ใน
การวิจัยนี้คือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอภัยอริยศึกษา จ านวน 30 คน จากนั้นจึงน าแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์น าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบวัดความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.95 
 3.4.1.6 ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3.4.2 แบบสอบถำมประชุมสนทนำกลุ่ม (Pocus group discussion) 
 3.4.1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือวางแผนใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประชุมสนทนากลุ่ม 
 3.4.1.2 การออกแบบประชุมสนทนากลุ่มให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย   
 3.4.1.3 น าแบบประชุมสนทนากลุ่ม ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา สาร
นิพนธ์ แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 
 3.4.1.4 น าแบบประชุมสนทนากลุ่ม ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพ่ือให้ได้แบบประชุมสนทนากลุ่ม 
ที่มีความตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของค าถาม 
 3.4.1.5 น าแบบประชุมสนทนากลุ่ม ที่ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 3.4.1.6 ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วจัดท าเป็นแบบประชุมสนทนากลุ่ม
ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 แบบสอบถำม (Questionnaire) 
   3.5.1.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือ ในการจัดเก็บข้อมูลจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ของมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จ.เชียงใหม่ 

   3.5.1.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง จากประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน (Stratified Random Sampling) ก าหนดจากตารางการ
สุ่มตัวอย่างของเครซี มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ซึ่งก าหนดประชากรจากจ านวน 325 รูป/คน 
และจะได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 178 รูป/คน โดยท าการแจกแบบสอบถาม  178 ชุด  

   3.5.1.3 ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 3.5.2 แบบสอบถำมประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus group discussion) 
    3.5.2.1 น าหนังสือขอความอนุ เคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพ่ือขอความร่วมมือถึง ผู้บริหารโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.เชียงใหม่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.5.2.2 คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลการประชุมสนทนากลุ่ม 
    3.5.2.3 ก าหนดวันเวลาการการประชุมสนทนากลุ่ม  
    3.5.2.4 แนะน าตัว และสร้างความสัมพันธ์ 
    3.5.2.5 เชิญผู้ให้ข้อมูลการประชุมสนทนากลุ่ม 
    3.5.2.6 ด าเนินการประชุมสนทนากลุ่ม ของผู้ให้ข้อมูล ตามแบบประชุมสนทนากลุ่ม 
โดยผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการกลุ่ม 5) เป็นผู้ด าเนินการประชุมสนทนากลุ่ม และใช้เครื่องบันทึกเสียง
เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกเสียง 
    3.5.2.7 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม ของการวิจัยในครั้งนี้ 

 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารและครู มาประมวลผลข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติส าเร็จรูปทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มาประมวลผล
ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าสถิติความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 
ค่า t - test, F - test เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์กับแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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 ตอนที่ 1 สถานภาพและขนาดโรงเรียน ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วเสนอแบบความเรียง 

 ตอนที่ 2 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̄ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส าหรับปัจจัยที่มีจ านวน 2 กลุ่ม ใช้ค่า t – testและใช้ค่า  F – test 
ส าหรับปัจจัยที่มีจ านวนมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ตอนที่ 4 การประชุมสนทนากลุ่ม เสนอแนะยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย   
 ส าหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท าวิจัยอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
 3.7.1 สถิติกำรบรรยำย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 
 3.7.2 สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferential  Statistics) ได้แก่ t – test, F - test และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA)  ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least-
Significant Differen) 
 

 
 

 

 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 สารนิพนธ์เรื่อง “การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการดังนี้คือ 
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน 
  3. เพ่ือเสนอแนะยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งได้ท าการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม แล้วน ามา
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ส าหรับตอบปัญหาการวิจัย และ
วัตถุประสงค์การวิจัย พร้อมทั้งน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพ และขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์
หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
    ตอนที่ 2 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̄ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดโรงเรียน ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ  LSD 
(Least-Significant Different)  
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  ตอนที่ 4 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เสนอแนะยุทธศาสตร์
การบริหารที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

X̄  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)  
SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ 
  T (t-distribution) 
F แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ  

 F (F-distribution) 
df แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
p แทน ความน่าจะเป็น (Probability) 
* แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพและขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้มาจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร

สถานศึกษาครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน
แบบสอบถาม 178 ฉบับ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดโรงเรียน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 แสดงข้อมูลสถานภาพและขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพ   
      ผู้บริหาร 43 24.16 
      ครผูู้สอน 135 75.84 
 รวม 178 100.00 

2. ขนาดโรงเรียน   
 ขนาดเล็ก 23 12.92 
 ขนาดกลาง 67 37.64 
 ขนาดใหญ่ 88 49.44 
 รวม 178 100.00 
   

 จากตารางที่ 4-1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน จ านวน 135 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 75.84  เป็นผู้บริหาร 43 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 75.84 และขนาดโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 88 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 49.44 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
จ านวน 67 รูป/คน น้อยที่สุดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 23 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 12.92 
 

ตอนที่ 2 การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̄ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 

 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 

1. ด้านบริหารงานทั่วไป   3.35 0.99 ปานกลาง 4 
2. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.41 0.93 ปานกลาง 2 
3. ด้านงบประมาณ 3.37 0.94 ปานกลาง 3 
4. ด้านวิชาการ 3.49 0.92 ปานกลาง 1 

 รวมเฉลี่ย 3.40 0.95 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4-2 พบว่า การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปาน 
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ ด้านวิชาการ รองลงมา 
คือ การบริหารงานบุคคล  ล าดับสุดท้าย คือ ด้านบริหารงานทั่วไป   
 
ตารางท่ี 4-3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านบริหารงานทั่วไป   

 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับนักเรียนแกนน าในโรงเรียนเพ่ือ
เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.37 0.96 ปานกลาง 4 

2. มี การแลก เปลี่ ยนนั ก เ รี ยนกับกลุ่ ม
อาเซียนหรืออาเซียนบวกสาม บวกหก 

3.30 1.02 ปานกลาง 5 

3. มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมชุมนุมหรือ
ชมรม โครงการเกี่ยวกับอาเซียนเป็นการเฉพาะ 

3.44 1.00 ปานกลาง 2 
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ตารางท่ี 4-3  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 

4. มีการจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุน
การจัดสื่อและอุปกรณ์เพ่ือการจัดการ
เรยีนรู้และกิจกรรมที่เก่ียวกับอาเซียน 

3.28 1.00 ปานกลาง 6 

5. มีการจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคม
อาเซียนในระดับโรงเรียนอันแสดงให้เห็น
ถึงความร่วมมือด าเนินการ 

3.25 0.96 ปานกลาง 7 

6. มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
การบริหารจัดการเก็บรวมรวมข้อมูลทุก
ด้านของอาเซียนให้เป็นปัจจุบัน 

3.38 1.02 ปานกลาง 3 

7. อาคารสถานที่  สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ มี
ความพร้อมในการใช้งานเพ่ือการรองรับ
สู่ประชาคมอาเซียน 

3.45 1.00 ปานกลาง 1 

 รวมเฉลี่ย 3.35 0.99 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4-3 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ อาคารสถานที่ 
สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมในการใช้งานเพ่ือการรองรับสู่ประชาคมอาเซียน รองลงมา มีการ
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรม โครงการเกี่ยวกับอาเซียนเป็นการเฉพาะ และล าดับสุดท้ายมี
การจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับโรงเรียนอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ
ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการบริหารงานบุคคล   

  

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 

1. บุคลากรใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
กับภาคีเครือข่ายในกลุ่มอาเซียน  

3.36 0.91 ปานกลาง 10 

2. บุคลากรมีความสามารถในการวิจัย
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
และมีการนิ เทศติดตาม ประเมินผล
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.47 0.95 ปานกลาง 4 

3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่าง
หลากหลายวิธีที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3.45 0.92 ปานกลาง 6 

4. ผู้บริหารและครูมีทักษะการใช้ ICT 3.54 0.90 มาก 1 
5. ผู้ บ ริ ห า รและครู มี ทั กษะ ในการ ใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3.28 0.97 ปานกลาง 11 

6. มีการแลกเปลี่ยนครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา กับกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ
อาเซียนบวกสาม บวกหก 

3.46 0.92 ปานกลาง 5 

7. มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรต่างชาติ
มาสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน 

3.48 0.95 ปานกลาง 3 

8. มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
กับภาคี เ ครื อข่ าย  แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 

3.39 0.97 ปานกลาง 9 

9. มี ก า ร พั ฒ น า  ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.40 0.92 ปานกลาง 8 

10. ครูมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้กับครู 

3.51 0.93 มาก 2 
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ตารางท่ี 4-4  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 
11. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้มีทักษะ

ด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน 
3.20 0.90 ปานกลาง 12 

12. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มี
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียน 

3.44 0.90 ปานกลาง 7 
 

 รวมเฉลี่ย 3.41 0.93 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4-4 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ ผู้บริหาร
และครูมีทักษะการใช้ ICT รองลงมา ครูมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับครู และล าดับสุดท้ายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้มีทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน 

 
ตารางท่ี 4-5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านงบประมาณ 

 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 

1. มีการใช้ทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุน
จากหลายภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ 

3.28 0.70 ปานกลาง 5 

2. มีการจัดสรรงบพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์
อาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 

3.20 1.07 ปานกลาง 6 
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ตารางท่ี 4-5  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 

3. มีการจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอาเซียน 

3.44 0.95 ปานกลาง 2 

4. มีการจัดหาชุดคอมพิวเตอร์ เ พ่ือการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า รด้ า น เทค โน โ ลยี เ พ่ื อ
การศึกษาเรียนรู้ระหว่างอาเซียน 

3.54 0.97 มาก 1 

5. มี ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น งบประมาณเ พ่ื อ
ด า เนินงานกิจกรรมที่ เ กี่ ย วข้องกับ
อาเซียน  

3.40 0.92 ปานกลาง 3 

6. มีโครงการที่รองรับกิจกรรมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

3.33 1.03 ปานกลาง 4 

 รวมเฉลี่ย 3.37 0.94 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4-5 การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ มีการจัดหาชุด
คอมพิวเตอร์เพ่ือการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ระหว่างอาเซียน  รองลงมา มี
การจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน และล าดับสุดท้าย มีการจัดสรรงบพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
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ตารางท่ี 4-6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านวิชาการ 

 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที ่

X̄  S.D. ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

3.52 0.95 มาก 4 

2. มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์อาเซียนศึกษาเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.40 0.95 ปานกลาง 8 

3. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน
เดี่ยวกับอาเซียน เช่น การจัด ASEAN Day 
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างหลากหลาย 

3.63 0.92 มาก 3 

4. มีกระบวนการก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล 

3.26 0.91 ปานกลาง 10 

5. มีการวางแผนก าหนดรายวิชาหรือสาระ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาเซียนในหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.44 0.97 ปานกลาง 5 

6. มีการจัดโครงสร้างการบูรณาการเนื้อหา
อาเซียนศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.41 0.92 ปานกลาง 7 

7. มีการจัดแหล่ง หรือศูนย์สารสนเทศอาเซียน
ศึกษาส าหรับนักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียน 

3.81 0.90 มาก 1 

8. มีการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล
พร้อมสรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

3.70 0.97 มาก 2 
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ตารางท่ี 4-6  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

n = 178 
ล าดับที่ 

X̄  S.D. ความหมาย 

9. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
เอกสาร ต ารา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
อาเซียนศึกษา 

3.44 0.70 ปานกลาง 6 

10. มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สู่ ประชาคมอาเซียน และน าผลไป
พัฒนาการด าเนินงาน 

3.33 1.03 ปานกลาง 9 
 

 รวมเฉลี่ย 3.49 0.92 ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 4-6 พบว่า การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ มีการจัดแหล่ง หรือศูนย์สารสนเทศ
อาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียน รองลงมาคือ มีการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลพร้อม
สรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ล าดับสุดท้าย คือ มี
กระบวนการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล  

 4.3  การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามสถานภาพ และขนาด
โรงเรียน 
 

ตารางท่ี 4-7 แสดงวิเคราะห์การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมและรายด้าน 

 

การเตรี ยมความ
พร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 

ผู้บริหาร 
n = 178 

ครูผู้สอน 
n = 178 

t p 

X̄  S.D. ความหมาย X̄  S.D. ความหมาย 

1. ด้านบริหารงานทั่วไป 3.30 0.91 ปานกลาง 3.40 0.88 ปานกลาง 0.40 0.66 
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ตารางท่ี 4-7 (ต่อ) 
 

การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียน พระปริยัติธรรม 

ผู้บริหาร 
n = 178 

ครูผู้สอน 
n = 178 t p 

X̄  S.D. ความหมาย X̄  S.D. ความหมาย 

2. ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

3.49 0.50 ปานกลาง 3.44 0.51 ปานกลาง 0.48 0.63 

3. ด้านงบประมาณ 3.44 0.79 ปานกลาง 3.30 0.92 ปานกลาง 1.60 0.11 
4. ด้านวิชาการ 3.30 0.92 ปานกลาง 3.33 0.91 ปานกลาง 0.90 0.35 

รวม 3.30 0.92 ปานกลาง 3.33 0.91 ปานกลาง 0.85 0.44 

 
 จากตารางที่ 4-7 พบว่า การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามสถานภาพ คือ ผู้บริหาร 
และครูผู้สอน  โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน 
  
ตารางท่ี 4-8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม
ทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ล าดับที่ 
X̄  S.D. ความหมาย 

ขนาดเล็ก 3.28 0.80 ปานกลาง 3 
ขนาดกลาง 3.30 0.83 ปานกลาง 2 
ขนาดใหญ่ 3.70 0.66 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.43 0.79 ปานกลาง  
  

จากตารางที่ 4-8 พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4-9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รายด้าน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ 

X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. 

ขนาดเล็ก 3.26 0.84 3.36 0.87 3.16 0.96 3.34 0.89 
ขนาดกลาง 3.34 0.84 3.43 0.89 3.15 0.98 3.24 0.89 
ขนาดใหญ ่ 3.75 0.72 3.95 0.66 3.58 0.77 3.53 0.93 

รวม 3.46 0.82 3.59 0.85 3.30 0.92 3.38 0.93 

         
 จากตารางที่ 4-9 พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยในทุกด้านสูงกว่าโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามล าดับ 
  

ตารางที ่4-10  แสดงการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

  

 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านบริหารงานทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
175 
177 

2.71 
70.75 
73.46 

1.35 
0.33 

4.12 0.02* 

ด้านการบริหารงานบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
175 
177 

2.73 
68.32 
71.05 

1.37 
0.32 

4.30 0.02* 

ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
175 
177 

2.31 
53.47 
55.78 

1.16 
0.25 

4.64 0.01* 
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ตารางที ่4-10 (ต่อ) 
 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
175 
177 

1.47 
46.60 
48.07 

0.74 
0.22 

3.40 0.04* 

รวม  ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
175 
177 

2.17 
36.12 
38.29 

1.09 
0.17 

6.46 0.00* 

*p < 0.05       

 จากตารางที่ 4-10 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD (Least-Significant Different) ดังตารางที่ 4-11 

 
ตารางที่ 4-11 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูก่ารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน  

 

ขนาดโรงเรียน X̄  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.28 3.30 3.70 

ขนาดเล็ก 3.28 - 0.25* 0.35* 

ขนาดกลาง 3.30   .07 

ขนาดใหญ ่ 3.70   - 

*p < 0.05 
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 จากตารางที่ 4-11 พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน โรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาด
กลางมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ตารางที่ 4-12 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูก่ารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป  

 

ขนาดโรงเรียน X̄  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.28 3.30 3.70 

ขนาดเล็ก 3.28 - 0.10 0.25* 

ขนาดกลาง 3.30  - .11 

ขนาดใหญ ่ 3.70   - 

*p < 0.05 
 

 จากตารางที่ 4-12 พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป โรงเรียน
ขนาดเล็ก .และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ โรงเรียนขนาด
ใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  
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ตารางที่ 4-13 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูก่ารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

ขนาดโรงเรียน X̄  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.28 3.30 3.70 

ขนาดเล็ก 3.28 - 0.28* 0.30* 

ขนาดกลาง 3.30  - .05 

ขนาดใหญ ่ 3.70   - 

*p < 0.05 
 

 จากตารางที่ 4-13 พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ 
คือ โรงเรียนขนาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดกลางมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ตารางที ่4-14 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูก่ารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ด้านงบประมาณ  

 

ขนาดโรงเรียน X̄  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.28 3.30 3.70 

ขนาดเล็ก 3.28 - 0.22* 0.35* 

ขนาดกลาง 3.30  - .12 

ขนาดใหญ ่ 3.70   - 

*p < 0.05 
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 จากตารางที่ 4-14 พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้าน โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาด
ใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ โรงเรียนขนาดใหญ่มีการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  
 
ตารางที่ 4-15 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูก่ารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ด้านวิชาการ 

 

ขนาดโรงเรียน X̄  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.28 3.30 3.70 

ขนาดเล็ก 3.28 - 0.24* 0.34* 

ขนาดกลาง 3.30  - .10 

ขนาดใหญ ่ 3.70   - 

*p < 0.05 
 

 จากตารางที่ 4-15 พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน โรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาด
กลางมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

4.4  การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการจัดสนทนากลุ่ม แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุม ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 รูป/คน 
สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการประชุมการจัดสนทนากลุ่มที่สมาชิกผู้เข้าร่วมอภิปราย
ได้เสนอ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-16 แสดงแสดงชื่อ/ต าแหน่งของผู้ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ฉายา ต าแหน่ง 
1 พระครูวินัยสารโกศล ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 นายสมบัติ   ค าปวน ครูผู้สอน 
3 นางสาวพิมล  อุดมธนากร ครูผู้สอน 
4 นางปิโยรส  จ ารัส ครูผู้สอน 
5 นางสุพัตรา  หม่องแปง ครูผู้สอน 
6 นางสาวนงนุช  กมล ครูผู้สอน 
7 นางสุทธิลักษณ์  เมืองพรหม ครูผู้สอน 
8 นายศรุต  ทะนานแก้ว ครูผู้สอน 
9 พระราชเจติยาจารย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
10 พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต กรรมการสถานศึกษา 
11 นายสุนทร  ยามศิริ กรรมการสถานศึกษา 
12 นายจ านงค์  ปัญจะนะ กรรมการสถานศึกษา 
13 นายเจริญ  พรมศิริ กรรมการสถานศึกษา 
14 นางชไมพนัธุ์  โบ๊ด กรรมการสถานศึกษา 
15 นางรสสุคนธ์   วีรวัฒน์ กรรมการสถานศึกษา 

 
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

40 กิจกรรมหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน       

               1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่
ประชาคมอาเซียน 
     1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงท าความเข้าใจคณะกรรมการก่อนการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน  
          1.3 คณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลายจากคณะครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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    1.4 คณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 

    1.5 คณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน ด้านครูผู้สอน 
    1.6 คณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสื่อการ

เรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
         1.7 คณะกรรมการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน 

    1.8 คณะกรรมการเสนอแนวทางการพัฒนาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาสู่ประชาคมอาเซียน 
อย่างเป็นระบบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

    1.9 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเลือกแนวทางการพัฒนาหรือวิธีแก้ไขปัญหาสู่ประชาคม
อาเซียน ที่เหมาะสม 

    1.10 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายบทบาทหน้าที่ ให้คณะครูโดยค านึงถึงความรู้และ
ความสามารถของแต่ละคน 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
     2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
       2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 
         2.3 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

    2.4 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
    2.5 ครูวิชาการจัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา 
    2.6 ครูวิชาการจัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
    2.7 ครูผู้รับผิดชอบจัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 
    2.8 ครูรับผิดชอบจัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
    2.9 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุม เพ่ือน าเสนอและวิพากษ์แผนงาน/โครงการ 
    2.10 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนงาน/โครงการ 

           ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน              
         3.1 ครูผู้รับผิดชอบศึกษาแผนงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

    3.2 คณะครูก าหนดกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ อย่างชัดเจน 
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    3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดฝ่ายงานหรือผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
    3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดปฏิทินการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

         3.5 คณะครูด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามปฏิทินงานอย่างเคร่งครัดและเป็นระบบ 
         3.6 ครูผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงาน 

    3.7 ครูผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    3.8 ครูผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด าเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
    3.9 คณะครูด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.10 ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
           ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  

    4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดรูปแบบวิธีการประเมินอย่างชัดเจน 
    4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ 
    4.3 ครูผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ รายงานผลความก้าวหน้าต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง

ต่อเนื่อง 
    4.4 ครูผู้รับผิดชอบใช้รูปแบบการประเมินผลที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
    4.5 ครูผู้รับผิดชอบประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
    4.6 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมเตรียมการก่อนด าเนินการประเมินผลแผนงาน/ 

โครงการ ทุกครั้ง 
    4.7 ครูผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ รายงานผลการประเมินระหว่างด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

         4.8 ครูผู้รับผิดชอบรายงานสรุปผลการประเมิน เมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

    4.9 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม อภิปราย เพ่ือประมวลผลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงงาน     

   4.10 ครูวิชาการจัดท าเอกสารสรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียนให้คณะครู  
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
 สรุป แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน การวางแผนพัฒนาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน การปฏิบัติตามแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคม และการประเมินผลแผนพัฒนา
โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 



 
บทที่  5  

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน 3) เพ่ือเสนอแนะยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 325 คน และได้ใช้วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ 
Krejcie and Morgan ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 178 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 35 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานทั่วไป  2) ด้านการบริหารงานบุคคล 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้าน
วิชาการ ผู้วิจัยใช้ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับโดยใช้หลักของ Likert Scale คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย ( X̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ ทดสอบค่าที (t-
test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least-Significant 
Different) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัย
ตามข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพแลขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 75.84  
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 88 โรง คิดเป็นร้อยละ 49.44 
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 5.1.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 พบว่า การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีผล
การ วิจัยดังต่อไปนี้  
 1) ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมในการใช้งานเพ่ือ
การรองรับสู่ประชาคมอาเซียน รองลงมา มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรม โครงการ
เกี่ยวกับอาเซียนเป็นการเฉพาะ และล าดับสุดท้ายมีการจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนใน
ระดับโรงเรียนอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด าเนินการ 
  2) ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ ผู้บริหารและครูมีทักษะการใช้ ICT รองลงมา ครูมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับครู และ
ล าดับสุดท้ายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน 

 3) ด้านงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกได้แก่ มีการจัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพ่ือการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ระหว่างอาเซียน รองลงมา มีการจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
อาเซียน และล าดับสุดท้าย มีการจัดสรรงบพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนและ
บุคคลทั่วไป 
 4)  ด้านวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
อันดับแรกได้แก่ มีการจัดแหล่ง หรือศูนย์สารสนเทศอาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียน 
รองลงมาคือ มีการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลพร้อมสรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ล าดับสุดท้าย คือ มีกระบวนการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล 

 5.1.3 การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดโรงเรียน 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตาม สถานภาพพบว่า มีการ
บริหารงานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ขนาด
ของโรงเรียน  มีการบริหารงานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
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แตกต่างกัน และเมื่อแยกออกเป็นรายด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนขนาดเล็ก .และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จ านวน 2 คู่ คือ โรงเรียนขนาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาด
เล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3) ความคาดหวังด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองที่มี
เพศ  อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริหารงานของโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน 
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
 

5.1.4 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เสนอแนะยุทธศาสตร์การ
บริหารที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการจัดสนทนากลุ่ม แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุม ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 รูป/คน 
สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการประชุมการจัดสนทนากลุ่มที่สมาชิกผู้เข้าร่วมอภิปราย
ได้เสนอ ดังนี้ 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
40 กิจกรรมหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่ประชาคมอาเซียน      
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน              
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย  การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและวางแผน
พัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็นงานหนึ่งที่ต้องดูแล ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้  
 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนสามัคคี
วิทยาทาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 

พบว่า การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ มีการตื่นตัวหรือความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงอยู่
ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ นันทนา คชเสนี ผู้อ านวยการ
บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งหทัยรัตน์ดีประเสริฐ น ามาเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ออนไลน์ว่า ผลการวิจัยชี้คนไทยรู้เรื่องอาเซียนต่ าและสถาบันการศึกษารับมือ ซึ่งผลการศึกษาการ
เตรียมความพร้อมการผลิตก าลังคนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการบริการด้านการ
อุดมศึกษา เกี่ยวกับทัศนคติและการตระหนักรู้ เกี่ยวกับอาเซียนโดยการส ารวจจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่ใน
อันดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งให้ความรู้แก่ประชากรของไทยเกี่ยวกับ
อาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่   สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้ 
 1) ด้านบริหารงานทั่วไป การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.35  พิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 4.44 คือ อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความ
พร้อมในการใช้งานเพ่ือการรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัด ทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่ และอาคาร
บางส่วนร่วมกับทางวัด อีกท้ังบางวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนเป็นจ านวนมาก 
ทางวัดและทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกันพัฒนาอาคาร สถานที่ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับชาว
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ท่องเที่ยว อีกทั้งแต่ละโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุน โดยน านโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการจัดเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ และสื่อต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) วิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านงบประมาณมีความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัยสนับสนุน คือ โรงเรียน
จัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน อาทิเช่น การบริหารจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการยกยองเชิดชู ประกาศ
เกียรติคุณครูและนักเรียนที่มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้อาเซียน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และความต้องการจ าเป็นด้าน
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาควรได้น าข้อมูลดังกล่าวไปท าการวิเคราะห์สาเหตุและวางแผน
เพ่ือด าเนินการหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดระดับความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา เพ่ือจะได้ท าการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุผลต่อไป มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุดได้แก่ 3.25 ในเรื่องการ
จดัตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับโรงเรียนอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด าเนินการ 
เป็นเพราะว่าหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในทุกด้าน
ต่าง ท าให้การดูแล และประสานงานกับโรงเรียนไม่มากเท่าที่ควร และไม่มีหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงานจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับโรงเรียน 

2) ด้านการการบริหารงานบุคคล การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.41 พิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 3.54 คือ ผู้บริหารและครูมีทักษะการใช้ ICT 
เนื่องจากทุกโรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
นักเรียนให้ไปสู่จุดหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารและครูที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก็จะ
สามารถน าโรงเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และมีคุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารและครูจึง
จ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้ ICT  ซึ่งสอดคล้องกับจินตนา  กันยาทอง (2554) การพัฒนาการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยใช้ชุดค าถาม 
“มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” พบว่าชุดค าค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด แสดงว่าชุดค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” สามารถช่วยให้รักเรียนมีความรู้
เตรียมสู่อาเซียน และผู้เรียนยังมีความพึงพอใจในรูปแบบของชุดค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกัน
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เถอะ” ในระดับมาก เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นอกจากนี้ชุดค าถาม “มาเรียนรู้เรื่องอาเซียนกันเถอะ” ยังประยุกต์ใช้โดยการจัดมุมความรู้
เรื่องอาเซียน ส าหรับผู้สนใจในกลุ่มอ่ืนต่อไปอีก และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในรายข้อคือ 3.20 ในมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมครูให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน ท าให้เห็นได้ว่า ในครูส่วนใหญ่มี
การพัฒนาตนเองด้าน ICT แต่ยังไม่ได้น าเอาเทคโนโลยีมาปฏิบัติอย่างจริงจังในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

3) ด้านงบประมาณ บริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 
พิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 3.54 คือ มีการจัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพ่ือการติดต่อสื่อสารด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ระหว่างอาเซียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนได้จัดสรร
งบประมาณเก่ียวกับอาเซียน เช่น สื่อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอาเซียน สื่อที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้เรื่องอาเซียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2554) การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย  พบว่า ด้านงบประมาณมีความต้องการ
จ าเป็นด้านปัจจัยสนับสนุน คือ โรงเรียนจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการด้านกระบวนการด าเนินงาน อาทิเช่น การบริหารจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมการยกยองเชิดชู ประกาศเกียรติคุณครูและนักเรียนที่มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้อาเซียน 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และความต้องการจ าเป็นด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 
ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาควรได้น าข้อมูลดังกล่าวไปท า
การวิเคราะห์สาเหตุและวางแผนเพ่ือด าเนินการหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดระดับความต้องการจ าเป็น
ของสถานศึกษา เพ่ือจะได้ท าการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุผลต่อไป  และมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในรายข้อคือ 3.20 มีการจัดสรรงบพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาส าหรับ
นักเรียนและบุคคลทั่วไป อาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งหมดตั้งอยู่ใน
วัด การที่จะจัดเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป จึงเป็นไปได้ยากเนื่องจาก
คณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสม 

3) ด้านวิชาการ บริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 พิจารณา
รายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 3.81 คือ มีการจัดแหล่ง หรือศูนย์สารสนเทศอาเซียนศึกษาส าหรับนักเรียนได้
ศึกษาในโรงเรียน เนื่องด้วยงานด้านวิชาการเป็นหัวใจส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้าน 
ต่าง ๆ โดยมีการสอดแทรกความรู้ในทุกสาระวิชา มีการส่งเสริมให้มีการจัดสื่อ และแหล่งเรียนรู้ในรอบ ๆ 
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บริเวณโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยนต์  เสรี
เรืองยุทธ (2556) วิจัยการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ 
ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีการปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง มีการปฏิบัติในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านที่ 
1 ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่ 2 ด้านวิชาการ และด้านที่ 4 ด้านงบประมาณ และมีการปฏิบัติงานใน
การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านที่ 3 ด้านงานบุคลากร 
พบว่า รายการที่มีอันดับค่าเฉลี่ยต่ าสุดด้านต่าง ๆ เรียงตามด้าน ดังนี้ จัดตั้งชมรมประชามอาเซียนใน
สถานศึกษา จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม แต่งตั้งผู้แทนจากชุมชน 
ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานสู่
ประชาคมอาเซียน จัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ต่อไป และมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดในรายข้อคือ 3.26 มีกระบวนการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลบางข้อนั้น ไม่เหมาะกับสมณสารูป และ
ทางคณะสงฆ์ไม่เห็นด้วย เช่น การฝึกด้านช่างต่าง ๆ 

   
 5.2.2 การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน ของโรงเร ียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดโรงเรียน 

การวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารและครูผู้สอน  
มีความส าคัญเท่า ๆ เนื่องจากผู้บริหารและครูผู้สอน เป็นผู้ที่จะพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ในการด าเนินกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายงานในถาน
ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ซึ่งได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยมีการแบ่งงานตามฝ่ายตามหัวข้อ
หลักดังกล่าวข้างต้น ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่สถานศึกษา รวมถึงผู้บริหารและครูต้องรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาไทย  

การวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมได้งบประมาณเงินสนับสนุนมากกว่าโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งผลต่อการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะต้องอาศัย
งบประมาณในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น  สอดคล้องกับ เฉิดเฉลา  แก้วประเคน (2538) วิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก โรงเรียนขนาดใหญ่
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีส่วนเสริมให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันหลายด้าน ได้แก่ งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ดังนั้นขนาด
ของโรงเรียนจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อค้นพบ จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วมีข้อเสนอแนะที่ควรน าไปใช้ใน 2 ระดับ คือ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. หน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความส าคัญและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวมากขึ้นในการรับรู้และ
การปรับตัวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการ
บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
 2. ผู้บริหารควรมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐ จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ส่งเสริมครูให้มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต่างชาติกับครูไทย  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.  ควรศึกษาวิจัย ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 
1. พระครูสุนทรพิมลศีล  
 วุฒิทางการศึกษา  กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
    รักษาการเจ้าคณะต าบลเมืองงาย 
    เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน 
 
2. พระครูวินัยสารโกศล   
 วุฒิทางการศึกษา  ศน.บ., ศศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน 
 
3. นายสมัคร  ใจมาแก้ว 
 วุฒิทางการศึกษา  ศน.บ., ศศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริหาร – อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช     
                     วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามการวิจัยชุดนี้ วิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อจะได้น าไปเป็นแนวทางในการศึกษาถึง
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ขอความมอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนทุกข้อและตามความเป็นจริง ข้อมูลที่
ตอบในแบบสอบถามจะน าไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น จะไม่กระทบต่อต าแหน่งหน้าที่ของท่านแต่
ประการใด และจะน าเสนอในภาพรวม   

 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
                                                                         
                                                                           เยาวลักษณ์  ใจมาแก้ว 
                                                            นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดโรงเรียน 

 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง           หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

 

1. สถานภาพ 

     ผู้บริหาร 

     ครูผู้สอน 

 

2. ขนาดโรงเรียน 

                    ขนาดเล็ก 

          ขนาดกลาง 

          ขนาดใหญ่ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา  
 
ค าชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา มีจ านวน 35 ข้อ 
2. วิธีการตอบแบบสอบถามให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคะแนนการประเมิน 5 

ระดับ ตามสภาพการด าเนินการจริง ดังนี้ 
5 หมายถึง มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ข้อ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
 
1 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าให้กับนักเรียนแกน
น าในโรงเรียนเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     

2 มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับกลุ่มอาเซียนหรืออาเซียนบวก
สาม บวกหก 

     

3 มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรม โครงการ
เกี่ยวกับอาเซียนเป็นการเฉพาะ 

     

4 มีการจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดสื่อและ
อุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
อาเซียน 

     

5 มีการจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับ
โรงเรียนอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด าเนินการ 

     

6 มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ
เก็บรวมรวมข้อมูลทุกด้านของอาเซียนให้เป็นปัจจุบัน 

     

7 อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมในการใช้
งานเพ่ือการรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
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ข้อ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
 
8 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
บุคลากรใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับภาคีเครือข่าย
ในกลุ่มอาเซียน  

     

9 บุคลากรมีความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผล
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

10 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิก
ในอาเซียนอย่างหลากหลายวิธีที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

11 ผู้บริหารและครูมีทักษะการใช้ ICT      
12 ผู้บริหารและครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
     

13 มีการแลกเปลี่ยนครู/บุคลากรทางการศึกษา กับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน หรืออาเซียนบวกสาม บวกหก 

     

14 มีการสรรหาและคัด เลือกบุคลากรต่างชาติมาสอน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน 

     

15 มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับภาคีเครือข่าย 
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

     

16 มีการพัฒนา ครูและบุคลากรให้ปฏิบัติ ง านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

17 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับครู 

     

18 มีการจัดกิจกรรมส่ ง เสริมครู ให้มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน 

     

19 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 

     

 
20 

ด้านงานงบประมาณ 
มีการใช้ทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ 
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ข้อ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน 
5 4 3 2 1 

21 มีการจัดสรรงบพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์อาเซียน
ศึกษาส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 

     

22 มีการจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
อาเซียน 

     

23 มีการจัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพ่ือการติดต่อสื่อสารด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ระหว่างอาเซียน 

     

24 มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียน  

     

25 มีโครงการที่รองรับกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน      
 
26 

ด้านงานวิชาการ 
มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน 

     

27 มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์อาเซียนศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

28 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนเดี่ยวกับอาเซียน 
เช่น การจัด ASEAN Day การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
อาเซียนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างหลากหลาย 

     

29 มีกระบวนการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล 

     

30 มีการวางแผนก าหนดรายวิชาหรือสาระเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
อาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษา 

     

31 มีการจัดโครงสร้างการบูรณาการเนื้อหาอาเซียนศึกษาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

32 มีการจัดแหล่ง หรือศูนย์สารสนเทศอาเซียนศึกษาส าหรับ
นักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียน 

     

33 มีการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลพร้อมสรุปรายงาน 
และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
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ข้อ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน 
5 4 3 2 1 

34 มีการจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่น เอกสาร ต ารา 
หนังสือที่เก่ียวข้องกับอาเซียนศึกษา 

     

35 มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน และน าผลไปพัฒนาการด าเนินงาน 

     

 
 

 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
                                              เยาวลักษณ์  ใจมาแก้ว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตารางสรุปผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

ตารางสรุปผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ข้อที่ 
ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
ค่า IOC 

ผล 
การพิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
9 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
27 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
ค่า IOC ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
28 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
30 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
31 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
32 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
33 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
34 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
35 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
     0.95 ใช้ได้ 
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