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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือ (1) ศกึษาองคประกอบและตวัชีว้ดัความมปีระสทิธผิลในการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย  (2) ศึกษาสภาพปจจุบันที่พึงประสงคและวิธีการยกระดับ                              
ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในประเทศไทย  และ (3) พฒันาขอเสนอเชิงนโยบาย
ตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพ่ือยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในประเทศไทย  วิธีการวิจัยเปนแบบผสมผสานวิธี  การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ระยะท่ี 1: ศึกษาองคประกอบและ         
ตวัชีว้ดัของการจดัการศกึษาอยางมปีระสทิธผิล  เกบ็รวบรวมขอมลูจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วของ  และการสมัภาษณ
เชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อนํามาจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายรางที่ 1   
ระยะที่ 2:  ศึกษาสภาพปจจุบันที่พึงประสงคและวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ            
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย  โดยนํารางขอเสนอเชิงนโยบาย รางที่ 1 ไปสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิ    
จํานวน  13 คน และใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่  ผูบริหารสถานศึกษา
และหัวหนาครูวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 421 แหง   เพื่อนํามาจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายรางที่ 2  
ระยะที่ 3:  การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย โดยวิธีการประชุมอิงผูเช่ียวชาญ จํานวน 9 คน  เพ่ือพิจารณาความ          
เปนไปได ความเหมาะสม และความมีประโยชนของขอเสนอเชิงนโยบาย รางที่ 2 
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  ผลการการวจิยัไดคนพบยทุธศาสตรการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหสอดคลองกับขอตกลงประชาคมอาเซยีน
อยางมปีระสทิธิผลประกอบดวย 6 ยทุธศาสตร 22 ตวัชีว้ดั ดงันี ้ยทุธศาสตรที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
เพื่อสรางความตระหนักและการรับรู คานิยมในประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการใฝสันติภาพ                    
ม ี4 ตวัชีว้ดั ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความตระหนักในความเปนพลเมืองประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ม ี2 ตวัชีว้ดั  
ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับและพัฒนามาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพ มี 3 ตัวช้ีวัด  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา          
ผูเรียนใหมีทักษะในวิชาชีพและภาษาอาเซียน มี 4 ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความตระหนักและการรับรู         
ในความสัมพันธและความหมายทางวัฒนธรรม มี 4 ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสถานศึกษา                            
ใหใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน สรางสังคมความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต มี 5 ตัวชี้วัด

คําสําคัญ 
  ขอเสนอเชิงนโยบาย   ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน  

Abstract
  The objectives of this study were to (1) study elements and indicators for enhance effectiveness 
in education management of basic schools in Thailand; (2) study the current state desirable and study 
the method to enhance effectiveness in education management of basic schools in Thailand; and (3) 
develop the policy proposal according to Agreement of the ASEAN Community to enhance effectiveness 
in education management of basic schools in Thailand. This was a mixed-method research. The research 
process was divided into 3 phases; phase 1: study elements and indicators for enhance effectiveness in 
education management. Data were collected from documents related research and in-depth interview 
with 7 experts derived by means of purposive sampling; then prepare the first draft policy recommendations.
Phase 2: study the current state desirable and study the method to enhance effectiveness in education 
management of basic schools in Thailand by take the first draft policy recommendations into focus group 
with 13 experts and use questionnaires to collected data from educational administrator in educational 
district level, school administrator and head of academic affairs teachers from 421 basic schools; then 
prepare the second draft policy recommendations. Phase 3: develop the policy proposal, using  connoisseurship 
with 9 experts to examine feasibility, appropriateness and usefulness the policy recommendations.
  This research is summarized that; policy recommendation includes strategies in effective education 
management of basic schools according to Agreement of the ASEAN Community consist of 6 strategies; 
22 indicators. The first strategy: developing curriculum and learning process for create awareness and 
recognition of democratic values, respecting human right and pursuing peace; consist of 4 indicators. 
The second strategy: creating awareness in the citizen of ASEAN member country; consist of 2 indicators. 
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The third strategy: adjustment and develop workforce and occupational standard; consist of 3 indicators. 
The fourth strategy: developing student to have occupational and Asian languages skills; consist of 4 
indicators. The fifth strategy: raising awareness and recognition of the relationship and cultural meanings; 
consist of 4 indicators. The sixth strategy: development basic schools to have use research as a tool to 
develop student and create a knowledge society and lifelong learning; consist of 5 indicators.

Keywords
  Policy Recommendation, Effectiveness in education management, Basic schools, 
Agreement of the ASEAN Community

บทนํา 
  โลกกาํลงักาวเขาสูสงัคมยคุใหมอยางรวดเร็วซึง่มีความสลบัซับซอนเช่ือมโยงกันมากข้ึน เนือ่งจากความเจริญ
กาวหนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในอดีตประเทศที่มีจํานวนทรัพยากรและมีพลเมืองมากกวา 
หรือมีอาวุธที่ทันสมัยกวาจะเปนประเทศมหาอํานาจหรือเปนผูนําประชาคมโลกหรือเปนผูนําภูมิภาค  ปจจุบันไดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยประเทศที่มีสังคมฐานความรู  (Knowledge Society) และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู             
(Knowledge Economy) ที่ดีกวาจึงจะสามารถเปนผูนําประชาคมโลกได  กลาวคือประเทศมหาอํานาจหรือผูนํา          
ในโลกยุคใหมไมจําเปนตองมีประชากรมากหรือทรัพยากรมากกวาประเทศอ่ืนเทานั้น ประชากรมากหรือทรัพยากร
มากอาจจะเปนเพียงปจจยัหน่ึงเทาน้ัน หากแตประเทศท่ีเปนสงัคมฐานความรูมากกวากส็ามารถเปนผูนาํในภูมภิาค
นั้นได เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน เปนตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 
  นอกจากนี้การรวมกลุมกันของประเทศในภูมิภาคจะสงผลใหประเทศมหาอํานาจของโลกพัฒนาไปสู           
กลุมประเทศมหาอํานาจของโลกไดเชนกัน โดยมีแนวคิดดานเศรษฐกิจเปนกรอบในการรวมกลุมและพัฒนาไปสู     
กลุมประเทศเศรษฐกิจ มีอํานาจตอรองทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก    
เชน การรวมกลุมประเทศทางการคาหรือที่เรียกวาองคการการคาโลก (WTO) หรือการรวมกลุมประเทศในนาม        
สหภาพยุโรป (EU) เปนตน ซึ่งการรวมกลุมประเทศเหลานี้ลวนเปนสังคมของโลกยุคใหมที่มีความสลับซับซอน          
(กรมอาเซียน กองอาเซียน 3, 2554)
  บทเรียนของการรวมกลุ มของประเทศในยุโรป ที่พัฒนาจากประชาคมถานหินของยุโรปกลายเปน         
ประชาคมยุโรปและพัฒนาไปสูสหภาพยุโรปในปจจุบันคือตัวอยางหรือแรงบันดาลใจใหเกิดประชาคมอาเซียน          
ตามที่ ดร. สุรินทร  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนกลาวไววา  หากสหภาพยุโรปคือแกว  ประชาคมอาเซียนก็คือ
วุ นท่ีกําลังกอตัวในลักษณะเดียวกันเพ่ือพัฒนาไปสูแกว ซึ่งเร่ิมตนดวยกรอบแนวความคิดดานเศรษฐกิจเพ่ือ                
การรวมกลุมประเทศ จากนั้นก็กําหนดขอตกลงดานอื่นๆ เปนภารกิจและเปนเปาหมายของกลุม สรางอํานาจตอรอง         
ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมประเทศของภูมิภาคตางๆ ตลอดจนตอรองกับประเทศมหาอํานาจอยางจีน รัสเซีย 
หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน
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  เพราะฉะนั้นพัฒนาการของสหภาพยุโรปนั้นมีวัตถุประสงคเหมือนกับการเริ่มกอตั้งประชาคมอาเซียน        
กลาว คอื มวีตัถปุระสงคทางการเมอืงแตใชวธิกีารทางเศรษฐกจิเปนเครือ่งมอืในการรวมกลุมประเทศ ประชาคมยโุรป
ตองการสันติภาพและมีอํานาจเพื่อตอรองและเพื่อความเทาเทียมกับประเทศมหาอํานาจ เชน ประเทศสหรัฐเมริกา 
และสหภาพโซเวียต  หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในขณะท่ีประชาคมอาเซียนเกิดข้ึนเพื่อปองกันไมใหลัทธิคอมมิวนิสต
แผขยายมาถึงประเทศไทย  นอกจากน้ีประเทศท่ีสนับสนุนใหเกิดสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนก็                              
คือ สหรัฐอเมริกา โดยมีเหตุผลทางการเมืองเพื่อเปนกันชนและตอรองกับมหาอํานาจ คือสหภาพโซเวียต  ทั้งนี้        
สหภาพยโุรปมเีสาหลกัอยูสามเสาหลกั เปนเครือ่งมอืในการรวมกลุมเปนสหภาพยโุรปไดแก เสาประชาคมเศรษฐกจิ
ยุโรป  เสาการเมืองระหวางประเทศ และเสายุติธรรมในยุโรป ขณะที่ประชาคมอาเซียนประกอบดวยสามเสาหลัก 
ไดแก เสาความมั่นคงทางการเมืองระหวางประเทศ  เสาเศรษฐกิจ และเสาประชาคมสังคมวัฒนธรรม
  สําหรับประชาคมอาเซียนนั้นเริ่มจากการกอตั้งเปนสมาคมอาสา (Association of  South East Asia) ใน    
ป ค.ศ.1961 โดยมีประเทศไทย ประเทศฟลิปปนสและประเทศมาเลเซียเปนผูริเริ่มกอต้ัง มีความรวมมือกัน                        
ดานเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมเปนสาํคญัและไดยบุเลกิไปในอกี 2 ปตอมาเพราะปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ
อินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย (ประภัสสร เทพชาตรี, 2554, 9)  
  ในป  ค.ศ.1967 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจดัการประชุมอยางเปนทางการ ประกอบดวยประเทศอนิโดนเีซยี 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนล และประเทศสิงคโปร เพื่อกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South East Asia Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ขึ้น ณ  กระทรวงการตางประเทศดวยขอตกลง
ปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ      
สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี วทิยาศาสตรและการบริหาร 2) สงเสรมิสันตภิาพและความม่ันคงในภูมภิาค 3) สงเสริม
ใหประชาชนในอาเซียนไดมีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใหความชวยเหลือกันและกันดานการฝกอบรม 
การวิจัยและสงเสริมการศึกษา และ  4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเกษตรและอุตสาหกรรม การคา การขนสง  
และความรวมมือทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนและองคการความรวมมือแหงภูมิภาคอื่น ตลอดจนองคการระหวาง
ประเทศอื่นดวย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
  พฒันาการของการรวมกลุมประเทศในภมูภิาคอาเซยีนไปสูประชาคมอาเซียนโดยมขีอตกลงท่ีเรยีก 3 เสาหลกั
ของประชาคมอาเซียนเปนแกนหลกัสาํคญัในการรวมกลุมกนัหรอืเปนพันธกจิรวมกนั ประกอบดวยประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน (ASEN Political and Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN             
Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community) 
ทั้งน้ีในสามเสาหลักนั้นก็จะมีขอตกลงรายละเอียดแตละดานที่กําหนดใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามหรือ              
ตองปรับปรุงแกไขนโยบายหรือกฎหมายของแตละประเทศใหสอดคลองตามขอตกลงดังกลาว (สํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศกึษา, 2553, 9) ดงัเชน ดานการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายหลังไดไดใหการรับรอง
และลงนามของประเทศสมาชกิอยางเปนทางการแลว ทกุประเทศตองไปกาํหนดแนวทางหรอืนโยบายตลอดจนแกไข
กฎหมายใหสอดคลองและเปนไปตามขอตกลงไวในปฏญิญาชะอําหวัหนิ   วาดวยแผนงานสาํหรบัประชาคมอาเซยีน 
(2552 – 2558) ซึ่งมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของเช่ือมโยงท้ังสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน  โดยประเทศสมาชิก     
ตองจดัการศกึษาใหสอดคลองและเปนไปตามขอตกลงของประชาคมอาเซยีน เชน การศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะแรงงาน
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และมาตรฐานในวิชาชีพ  การศึกษาเพ่ือสันติภาพและสิทธิมนุษยชน  หรือการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะในวิชาชีพ      
และภาษาอาเซียน เปนตน 
  ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนในระดับนโยบายแหงรัฐนั้นแมจะเปนขอตกลง
ที่บังคับใหรัฐทุกรัฐตองปฏิบัติตามขอตกลงของประชาคมอาเซียนก็ตาม แตแนวนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับขอตกลงท้ังสามเสาหลักยงัไมมคีวามชัดเจน  ขาดยุทธศาสตรและเปาหมายทิศทาง มาตรการ แรงจูงใจ 
และตัวช้ีวัดในการปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวอยางเปนระบบ ในระดับกระทรวงศึกษาธิการพบวามีการกําหนด      
เปนนโยบายกวางๆ เพ่ือใหเห็นกรอบความคิดในการจัดการศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน    
หรืออาจจะมีโครงการนํารองในบางพื้นที่หรือบางสวนท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แตการปฏิบัติหรือจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกบัขอตกลงของประชาคมอาเซยีนในระดบัสถานศกึษานัน้ยงัสบัสน ตางคนตางปฏบิตัติามแตศกัยภาพ
ของสถานศึกษาที่มีอยูเปนสําคัญหรือตามนโยบายของผูบริหารระดับสถานศึกษาที่กําหนดใหปฏิบัติ
  เพื่อใหการจัดการศึกษาของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนสอดคลองและ                 
เปนไปตามวตัถปุระสงคของประชาคมอาเซยีนอยางมปีระสทิธิผล  จงึจาํเปนตองมกีรอบแนวคดิในการจดัการศกึษา 
มีองคประกอบของกรอบแนวคิด มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดรูปธรรม                    
ทั้งในระดับนโยบายของรัฐบาลและระดับผูปฏิบัติ คือ สถานศึกษาไปถึงตัวผูเรียนยางมีประสิทธิผล  ผูวิจัยเปน          
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 2 วาระการดํารงตําแหนงและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 1 วาระ และปจจุบัน               
เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สภานิติบัญญัติ       
แหงชาติ  ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลง             
ประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวามีองคประกอบ  
ตัวชี้วัดอยางไร และมีสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงคตลอดจนวิธีการยกระดับความมีประสิทธิภาพจะตอง              
ทําอยางไร   และมีขอเสนอเชิงนโยบายตอเรื่องดังกลาวอยางไร

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาองคประกอบและตวัชีว้ดัความมปีระสทิธผิลในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันที่พึงประสงคและวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
  3. เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพ่ือยกระดับความมีประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 196

วิธีการศึกษา
  วิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะดังนี้ 
  1. ระยะท่ี 1 ศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิผล  
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   1.2 สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 7 คน ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก  ผูทรงคุณวุฒิ  7 คน ไดมาโดย                     
การเลือกแบบเจาะจงมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เปนนักวิชาการดานการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน              
ทีม่ปีระสบการณดานการบริหารการศึกษา และดานอาเซยีนทัง้ 2 เสาหลกั ประกอบดวย  1) ศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  
สินลารัตน ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 2) รองศาสตราจารย ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา  3) รองศาสตราจารย  ดร. สุขุม เฉลยทรัพย  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                           
4) นายเกียรติชัย  พงษพานิช สื่อมวลชนดานอาเซียน 5) รองศาสตราจารย ดร. ประวิต  เอราวรรณ อดีตคณบดี      
คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  6) รองศาสตราจารย  ดร.พนิติ  รตะนานกุลุ  เลขาธิการสภาการศึกษา  
และ 7) ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ อาจารยสถาบันพระปกเกลา และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
         1.3 นําผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประกอบกับผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ              
มาจัดทําเปนงานวิจัยเชิงสํารวจและวิจัยเชิงคุณภาพสนทนากลุมเพ่ือมายืนยันองคประกอบ ตัวช้ีวัด สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึ่งประสงคและวิธีการยกระดับตอไปและยกรางขอเสนอ  รางที่ 1
  2. ระยะที ่2 ศกึษาสภาพทีพ่งึประสงคและวธิกีารยกระดับความมีประสทิธผิลในการจัดการศึกษา                
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย โดยการสํารวจและสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 13 คนไดพิจารณาราง
ที ่1 พฒันาไปสูรางท่ี 2 หลกัจากสัมภาษณผูทรงคุณวฒุแิลว ผูวจิยักไ็ดดาํเนินการสํารวจไปพรอมกันเพ่ือใหไดขอมูล      
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนรางขอเสนอนโยบายรางที่ 1 นําไป     
ทําวิจัยเชิงสํารวจและสนทนาผูทรงคูณวุฒิไปพรอมกัน (Parallel) โดยดําเนินการดังนี้
   2.1 การวิจัยเชิงสํารวจ มีขอบเขตดังนี้ 
               1) ประชากรและกลุมตวัอยางประชากรไดแก ผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่  ประกอบดวย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 226 เขต ระดับประถมศึกษา 183 เขต ระดับมัธยมศึกษา 43 เขต                   
และผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาครูวิชาการโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 30,010 แหง                    
ระดับประถมศกึษา 24,073 แหง ระดบัมธัยมศกึษา 6,052 แหง สวนกลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารการศกึษาในระดบั             
เขตพื้นที่ ประกอบดวย ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 142 เขต ระดับประถมศึกษา 27 แหง                           
ระดบัมัธยมศกึษา 115 แหง และผูบรหิารสถานศึกษาและหัวหนาครวูชิาการโรงเรียนในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  279  แหง 
ระดับประถมศึกษา 218 แหง ระดับมัธยมศึกษา 61 แหง ไดมาโดยการเปดตารางเครจซีและมอรแกนและ                     
การสุมแบบแบงชั้นและสุมตัวอยางงาย 
    2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา              
ตอนท่ี 1 ถามขอมูลทั่วไป ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพปจจุบัน และสอบถามสภาพท่ีพึงประสงค ความมีประสิทธิผล    
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาตามกรอบประชาคมอาเซียน ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด 
สอบถามเกีย่วกบัวธิยีกระดับความมีประสิทธผิลของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการศกึษา ตามกรอบประชาคม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 197

อาเซียนการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหระดับสภาพปญหาโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
แลวหาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ (Priority Need Index: PIN) 
   2.2 การสนทนากลุม (Focus Group) มีขอบเขต ดังนี้
    1)  กลุมเปาหมายในการสนทนากลุม  เพื่อทราบสภาพปจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงคและวิธีการยก
ระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน             
13 คนไดแก นักวิชาการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาครูวิชาการโรงเรียน                
ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูเกี่ยวของในการเตรียมความพรอมประชาคมอาเซียน                
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติ ดังนี้คือ มีประสบการณในการทํางานตามตําแหนง อยางนอย 3 ป
และ/หรือมีโครงการหรือกิจกรรมในการดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห            
การประชุมการสนทนากลุม  โดยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 1) ดร. ปรีดา  รํามะนา ผูอํานวยการโรงเรียน                        
และอาจารยสอนมหาวทิยาลยั 2) ดร.อางทอง  บญุเสรมิ ผูอาํนวยการโรงเรยีน  และอาจารยสอนมหาวทิยาลยั 3) ดร. ประสทิธิ์  
ชาญศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน 4) ดร.อธิปตย  ภควัตภักดี  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 5) ดร.สุรวาท  ทองบุ  
ประธานสภาคณบดีคณะคุรุศาสตรแหงประเทศไทย  6) ดร.ทักษิณ  สิทธิศักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียน และอาจารย            
สอนมหาวิทยาลัย 7) ดร.สรุนิทร นาํนาผล ผูอาํนวยการโรงเรียน 8) ดร.ปญญา นาแพงหม่ืน อาจารยสอนมหาวิทยาลัย 
9) นายสกล คามบุศย  ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 10) ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ 11) ดร.กติตศิกัดิ ์ผูอาํนวยการโรงเรยีน  เม่ือวันที ่9 สงิหาคม 2558 หองประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฎัรอยเอ็ด 
ตั้งแตเวลา 13.00-17.00 น. ตอประเด็น สภาพปจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค และวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
  2)  เครื่องมือในการสนทนากลุม ไดแก 1) แบบบันทึกการสนทนากลุม 2) เอกสารประกอบการสนทนากลุม
แบบประเมินความเหมาะสม ความเปนไปไดของขอเสนอตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับ            
ความมปีระสทิธผิลในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน รางที ่1 ดงันัน้ในการสนทนากลุมมขีัน้ตอนดงันี ้รอบที ่1    
ใหผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 13 ทาน นําเสนอ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) สภาพปจจุบัน 2) สภาพที่พึ่งประสงค และ 3) วิธีการ
ยกระดับ ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
เปนภาพรวม ของแตละทานๆ ละประมาณ  3-5 นาที รอบท่ี 2  ใหผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 13 ทาน นําเสนอ ความคิดเห็น   

เพิ่มเติม ใน 3 ประเด็น ทานๆ ละประมาณ 2-3 นาที รอบท่ี 3 ประชุมอภิปรายหาขอสรุป (MACR) ใหผูทรงคุณวุฒิ 
ทัง้ 13 ทานนาํเสนอ ความคิดเหน็เก่ียวกบัยกรางขอเสนอเชงินโยบาย ของผูวจิยั วามคีวามเหมาะสม มคีวาม เปนไปได 
ความเปนประโยชน ทานๆ ละประมาณ 2-3 นาที พรอมทั้งประเมิน ความเหมาะสม และความเปนไปได                       
ความเปนประโยชน
  3. ระยะที่ 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับ                        
ความมีประสทิธผิลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  โดยการประชุมองิผูเช่ียวชาญ 9 คน   ณ หอง 113 
อาคารรัฐสภา 2 ตั้งแตเวลา 09.30-12.30 น.  ผูเชี่ยวชาญปไดแก 1) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
2) ดร. สําเริง ภูธิรพันธ รองเลขาธิการคุรุสภา 3) ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน        
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จ. เชยีงใหม 4) ดร. บรพูาทศิ พลอยสวุรรณ  อดตีอธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา 5) ดร. ฤทธา นนัทพันธ 
ผูอาํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  6) ดร. พเิชฐ โพธ์ิภกัด ีรองผูอาํนวยการประถมศึกษา/
ผูแทน  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 7) ดร. วรีะชัย เตชะวิจติร ประธานโรงเรียนอินเตอรเดอะรีเจนท
ประเทศไทย  8) ดร. กฤษฎาภรณ รุจิธํารง  ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 9) ดร. ปรเมษฐ โมลี        
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ผลการวิจัย
  การศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
ในประเทศไทย  ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาองคประกอบและตัวชี้วัดโดยรวมอยูในระดับดีมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยได 
คอื เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม  ลาํดบัทีห่นึง่ เสาประชาคมเศรษฐกิจ  เปนลาํดบัทีส่อง  และเสาประชาคมการเมือง
และความม่ันคง  เปนลําดับที่สุดทาย  หากพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา มีองคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4 
องคประกอบ คือองคประกอบ 1.1 กระบวนการสอนเพื่อสรางความตระหนักและรับรู องคประกอบท่ี 1.2 การสราง
ความตระหนักในความเปนพลเมืองอาเซียน องคประกอบที่ 2.1 การปรับปรุงมาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพ       
และองคประกอบที่ 3.2 การใชงานวิจัยเปนเครื่องมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 รองลงมาไดแกองคประกอบที่ 3.2          
การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในวิชาชีพและภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5
  สําหรับการศึกษาสภาพที่พึงประสงคและวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ         
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวาระดับสภาพปจจุบันความมีประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามขอตกฐานลงของประชาคมอาเซียนโดบรวมอยู ในระดับปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค                              
ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและทุกองคประกอบอยูในระดับมาก หากเรียงลําดับ     
ความตองการจําเปนความมีประสิทธิผลตามคา PNI จะพบวาองคประกอบท่ี 3 การปรับปรุงมาตรฐานดานแรงงาน
และวิชาชีพ และองคประกอบที่ 6 การสงเสริมใหใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียนในการสรางสังคม     
ฐานความรูมีคาเฉลีย่เทากนัคอืคา PNI เทากบั 0.336 หมายความวา สถานศกึษา  ผูบรหิาร ครเูหน็วาตองปรบัปรงุมาตรฐาน
แรงงานและวิชาชีพ สงเสริมงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียนสรางสังคมฐานความรูโดยเร็วและเรงดวน    
เปนลําดับตนๆ สวนลําดับถัดมามีคา PNI เทากับ 0.300 ไดแกองคประกอบท่ี 4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพ     
และภาษา และองคประกอบที่ 5 สรางความตระหนักและรับรูในความสัมพันธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
คา PNI เทากับ 2.94 และองคประกอบที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน คา PNI เทากับ 0.226 
  ขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รางที่ 1 มีกรอบแนวคิดสําคัญ ดังนี้
  1. วัตถุประสงคของนโยบาย
   1.1  เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาตอสาํนกังานเลขาธกิารอาเซียน นาํไปปรับปรุง แกไข พฒันา และประยุกต
ใชในการจัดทําเปนขอตกลงดานการศึกษาของอาเซียน
   1.2 เพือ่นาํเสนอตอพรรคการเมืองทุกพรรคและรัฐบาลทุกรฐับาลเพ่ือจะไดนาํไปเปนขอมลูสารสนเทศ
ประกอบการจัดทํานโยบายดานการศึกษาใหสอดคลองกับขอตกลงของประชาคมอาเซียน
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   1.3 เพือ่เสนอตอกระทรวงศกึษาธกิารไปกาํหนดเปนนโยบายในการจดัการศกึษาเพือ่ใหสอดคลองกบั
ของตกลงของประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  2. วิสัยทัศน
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ไดรับการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษา และมี        
ความพรอมในการเขาเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนไดอยางมีสันติสุข ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
  3. ยุทธศาสตร มี 3 ดาน 6 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรดานการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ไดแก           
(1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสรางความตระหนักและรับรู คานิยมในระบอบประชาธิปไตย              
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการใฝสันติภาพผานหลักสูตรในโรงเรียน (2) การสรางความตระหนักใน                              
ความเปนพลเมืองอาเซียนยุทธศาสตรดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) การปรับปรุงมาตรฐานทางดานแรงงาน             

และวิชาชพี (4) การพัฒนาผูเรยีนใหมทีกัษะในวิชาชพีและภาษายุทธศาสตรดานประชาสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(5) การตระหนักและการรับรูในความสัมพันธและหลากหลายทางวัฒนธรรม และ (6) การใชงานวิจัยเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาผูเรียน ในการสรางสังคมฐานความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
   ทัง้นีผู้ทรงคณุวฒุมิคีวามเหน็เปนเอกฉนัทวาขอเสนอเชงินโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซยีน      
เพื่อยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รางที่ 1 มีความเหมาะสม                          
มคีวามเปนไปไดและมปีระโยชน และจากผลการประชุมองิผูเช่ียวชาญ 9 ทาน มมีตเิปนเอกฉันทวา 6 ยทุธศาสตร 22             
ตัวชี้วัดตามขอเสนอเชิงนโยบายน้ันมีความเปนไปได มีความเหมาะสมและมีประโยชน 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการวิจัยไดคนพบยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับขอตกลงประชาคมอาเซียน
อยางมีประสิทธิผลประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 22 ตัวชี้วัด และมีประเด็นที่นาสนใจในการอภิปรายผล ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนเพื่อสรางความตระหนักและรับรู คานิยม             
ในประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการใฝสันติภาพ มี 4 ตัวช้ีวัด ที่แสดงถึงความมีประสิทธิผล             
ประกอบดวยจะตองมีหลักสูตรใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเคารพในสิทธิมนุษยชน เกิดคานิยม                              
ในประชาธิปไตยและแนวทางสันติภาพ ซึ่งสอดคลองกับวิทยา มิตรศรัทธา (2555, 32) ที่กลาวไววาจะตองสงเสริม   
ใหมีคานิยมในระบอบประชาธิปไตย  ใฝสันติภาพลดความขัดแยง เคารพในสิทธิมนุษยชนของพลเมืองอาเซียน เชน
เดียวกบั      ประภัสส เทพชาตรี (2552, 10) ทีก่ลาวถงึการสรางความตระหนักวาตองสงเสริมการเคารพในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สทิธมินษุยชน การตอตานอาชญากรรมขามชาต ิการตระหนกัในความเปนครอบครวัอาเซยีน                    
มีตัวตนรวมและสํานึกรวมของความเปนอาเซียน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อณฏณ เชื้อไทย (2555, 94) ที่เห็นวา
สถานศึกษาจะตองสรางความตระหนักและรับรูในหลักการแหงประชาธิปไตย เคารพในสิทธิมนุษยชนและคานิยม
แนวทางสันตภิาพโดยผานหลักสตูรการเรียนการสอน และยังสอดคลองกับสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2552, 
17-18) วาหลักสูตรการเรียนการสอนตองทําใหผูเรียนตระหนักและรับรูในหลักการแหงประชาธิปไตย เคารพใน        
สทิธมินษุยชนและคานยิมในแนวทางสันตภิาพ   อาจจะกลาวไดวา หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กจิกรรม     
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การเรียนการสอนในสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความตระหนัก คานิยมรวมของความเปน
ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอยางมีประสิทธิผล
  ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความตระหนักในความเปนพลเมืองประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมี 2 ตวัชีว้ดั 
โดยทีผู่เรยีนจะตองมคีวามรูความเขาใจในกฎบัตรอาเซยีน ความเปนเอกลักษณและอตัลกัษณของอาเซียน  ตลอดจน
ความแตกตางหลากหลายของการเมืองและกฎหมายของประเทศในประชาคมอาเซียนสอดคลองกับคํากลาวของ      
วิทวัศ ศรีวิหค ในการเสวนาเรื่องพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน: ความพรอมและคุณภาพ (2555) ที่ใหความเห็น
วาตองสรางความตระหนักในความเปนอาเซียน การเรียนรูประวตัศิาสตร  รวมมอืมากกวาความขัดแยงและความรูสกึ
รวมในการเปนพลเมืองอาเซียน และในแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนที่ระบุถึง การสราง
ความตระหนักในความเปนพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนน้ันจะตองผานหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
ในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมและสังคม หรือภูมิศาสตรของประเทศอาเซียนไดครอบคลุมทุกมิติ (กรมอาเซียน 
กองอาเซียน 3, 2554)
  ยุทธศาสตรที่ 3  การปรับและพัฒนามาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพมี 3 ตัวช้ีวัด ที่แสดงถึง                      
ความมีประสิทธิผลประกอบดวย สถานศึกษาจะตองเพิ่มสมรรถนะของผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของ                
ตลาดแรงงานในอาเซียน ตลอดจนการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาทักษะการเรียนการสอนใหผูเรียนรูวชิาชพีและเปดโอกาส
ใหทกุภาคสวนเขามามสีวนรวมในการพฒันาวชิาชพีและฝมอืแรงงานดวย สอดคลองกบัชาตชิาย  เชษฐสุมน (2555, 82)    
ที่กลาววา ตองสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพ่ือยกระดับและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานให
เปนทีย่อมรบัในตลาดแรงงานในอาเซยีน และเพิม่ขดีความสามารถของผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดดวย เชน
เดียวกับประภัสส เทพชาตรี (2552, 7) ที่ไดกลาววา ตองเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการแขงขันทั้งแรงงานที่มี
ฝมือใน 8 สาขาวิชาชีพ  ไดแก  อาชีพวิศวกร  อาชีพพยาบาล  อาชีพสถาปนิก  อาชีพการสํารวจ  อาชีพนักบัญชี  
อาชีพทันตแพทย  อาชีพแพทย  และอาชีพการบริการ/การทองเท่ียว  และแรงงานท่ัวไปสามารถยกระดับ                    
ทักษะในวชิาชพี เพือ่ความสามารถในการแขงขนั สอดคลองกบัสรุนิทร พศิสวุรรณ (2555, 84) ทีใ่หความเห็นวาตอง         
พฒันาฝมอืแรงงานอยางเสรี พัฒนาการใชภาษาอังกฤษอยางเชี่ยวชาญโดยเฉพาะใน 8 สาขาวิชาชีพ
  เพราะฉะน้ันการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพจะตองเปนความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา สถานประกอบการในการพัฒนาทักษะดานแรงงานใหแกผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน         

ในอาเซียนจึงจะสามารถแขงขันกับประเทศอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในวิชาชีพและภาษาอาเซียน มี 4 ตัวช้ีวัด ซึ่งหลักสูตร             
และสถานศกึษาจะตองใหผูเรยีนไดเรยีนรูเรือ่งอาเซยีน การแขงขันทางเศรษฐกจิ คานยิมในการแขงขันทีห่ลากหลาย
และสงเสรมิทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารและการทํางานซ่ึงสอดคลองกับสุรนิทร พศิวรรณ (2555, 84) ทีก่ลาววา 
จะตองสนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะใน 8 สาขาวิชาชีพ ตลอดจนทักษะในการแขงขันในระดับ
อาเซยีน เนนคณุภาพของงาน พฒันาบคุลาการโดยใชวจิยัและพฒันา ประการสาํคญัจะตองสามารถใชภาษาองักฤษ
ไดอยางเช่ียวชาญดวย เชนเดยีวกบั ปต ิศรแีสงนาม (2555, 77)กลาวเชนกนัวา ความสามารถในการแขงขนัจะทําให
มีโอกาสมากกวา ทํางานไดเกงกวา พูดภาษาอังกฤษไดเกงกวา คิดไวกวา คิดไกลกวา คิดเปนระบบกวา มีเครือขาย
มากกวายอมดีกวาเสมอ โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมจะพัฒนาทักษะในการฟง 
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ทักษะการพูด นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับแนวคิดของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย (2554)    
วาตองสงเสริมใหมีนโยบายและกฎหมายวาดวยการแขงขัน อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานเสรี      
ตลอดจนใหผูเรยีนมีทกัษะในวชิาชพีและภาษาอาเซยีนดวย  และยงัสอดคลองกบักรมอาเซยีน กองอาเซียน 3 (2554, 
8) ทีเ่ห็นสอดคลองกนัวาจะตองพัฒนาผูเรยีนใหสามารถใชภาษาแมและภาษาอาเซียนไดอยางเช่ียวชาญเชนเดียวกับ
ผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2555, ฒ)ที่พบวาตองพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ        
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู การสื่อสาร และพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตัวเองได
  อาจจะกลาวไดวาการพฒันาผูเรยีนใหมทีกัษะในวิชาชีพและมีทกัษะในภาษาอาเซียนใหสามารถแขงขันได
นัน้จะตองผานหลกัสตูรกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษา
อังกฤษในการสื่อสารไดอยางเชี่ยวชาญ
  ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความตระหนักและการรับรูในความสัมพันธและความหมายทางวัฒนธรรม            
ม ี4 ตวัชีว้ดั สถานศึกษาจะตองสงเสริมและฝกฝนใหผูเรยีนใชภาษาอาเซียนและภาษาแมในการส่ือสาร แลกเปล่ียน
เรียนรูในความแตกตางหลากหลายของประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือทรัพยากรธรรมชาติ                  
ของประเทศในอาเซียนซ่ึงสอดคลองกับ กรมอาเซียน กองอาเซียน 3 (2554) ที่กลาววา จะตองพัฒนาผูเรียน               
ผานกระบวนการศึกษาใหเกิดความตระหนักในสิ่งแวดลอม ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
และเปนไปในทํานองเดียวกับความเห็นของวิทวัศ ศรีวิหค ในรายงานผลการเสวนาเรื่องพลเมืองไทยในประชาคม
อาเซียน: ความพรอมและคุณภาพ (2555) ไดกลาวเชนกนัวา การเรยีนรูผานสถานศึกษาจะตองเช่ือมโยงความแตกตาง
หลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียน  มองประเทศในอาเซียน  เปนมิตรมากกวาคูแขงขัน  มีความรูสึกรวมใน             
ความเปนอาเซียน เชนเดียวกับพรชัย ดานวิวฒัน (2558, 9) ไดใหความเห็นวา จะตองมีการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร
ดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางพลเมืองของอาเซียนในสาขาตางๆ เชน ศิลปน           
นักเขียน สื่อมวลชนเปนตน สอดคลองกับความเห็นของสุรินทร พิศสุวรรณ (2555, 128) ในเร่ืองการสนับสนุน               
ใหผูเรยีนยอมรบัและเคารพในความแตกตางหลากหลายในศาสนา วฒันธรรม ความเชือ่ ภาษาและเชือ้ชาต ิสงเสรมิ
ใหมีการแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหวางนักเรียน  นักศึกษาของอาเซียน
  การสรางความตระหนักและรับรูในความหลากหลายของอาเซียนไดอยางมีประสิทธิผลไดนั้นจะตองผาน
หลักสูตรการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบขามวัฒนธรรม  โดยการใชกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู       
เพื่อสรางความเปนอาเซียนรวมกันมากกวาการแขงขัน เชน เวทีศิลปน  นักเขียน ศิลปะ  นักวิจัย  เยาวชนในประเทศ
อาเซียน เปนตน
  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสถานศึกษาใหใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน  สรางสังคม       
ความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต มี 5 ตัวชี้วัด สถานศึกษาและครูจะตองสงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ฝกใหผูเรียนวิเคราะห  สรางสรรคนวัตกรรมและใฝรู  โดยเฉพาะสถานศึกษาจะตองจัดทํา
วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาและสรางเครือขายในประชาคมอาเซียนดวยเชนเดียวกับอณฎณ เชื้อไทย (2555, 95-96)          
ที่กลาวเชนกันวา งานวิจัยจะสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาหาก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือประชุมนักวิจัยดานการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน เชนเดียวกับ วิทวัศ  ศรีวิหค (2555) 
อดีตอธบิดกีรมอาเซยีน กลาวเชนกนัวาการเรยีนรูเชือ่มโยงขามวฒันธรรมทีแ่ตกตางหลากหลายหรอืการเรยีนรูตลอดชวีติ
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จะตองใชงานวิจัยเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยการประชุมวิจัยทางดานการศึกษา                
ของอาเซียนดวย  (รายงานผลการเสวนาเร่ืองพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน: ความพรอมและคุณภาพ, 2555) 
และสอดคลองกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2552, 18) ที่กลาววาจะตองสนับสนุนใหมีการวิจัยทาง         
ดานการศึกษาของอาเซียนและใชงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน            
ดวย เชนกันกับผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ที่พบวาครูจะตองใชงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองตลอดจนใชงานวิจัยในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และนวัตกรรม    
การเรียนการสอนดวย
  เพราะฉะน้ันงานวิจยัจงึเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การสรางกระบวนการเรียนรูแบบเช่ือมโยง  
การเรียนรูแบบขามวัฒนธรรมของผูเรียน ครูผูสอนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจึงจะสามารถพัฒนาผูเรียน 
สรางสังคมแหงการเรียนรูและการเรียนรูตลอดชีวิตได

สรุป 
  การวิจัยคร้ังนี้ทําใหไดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสอดคลองกับขอตกลง         
ดานการศกึษาของประชาคมอาเซยีนอยางมปีระสทิธผิล จาํนวน 6 ยทุธศาสตร 22 ตัว้บงชี ้ดงันัน้หนวยงานทีเ่กีย่วของ  
ตลอดจนองคกร  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาควรจะไดนํายุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ วิธีการยกระดับไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบาย
ในการจัดการศึกษาตอไป  
  นอกจากน้ีการวิจัยคร้ังน้ียังทําใหทราบถึงความจําเปนและความตองการของสถานศึกษา ผูบริหารและครู    
ในการจัดการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับขอตกลงของประชาคมอาเซียน โดยลําดับความตองการจําเปนเรียงไดตาม
คา PNI ไดดงันี้ องคประกอบที่ 3 การปรับปรุงมาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพ และองคประกอบท่ี 6 การสงเสริม
ใหใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียนในการสรางสังคมฐานความรู มีคาเฉล่ียเทากัน คือคา PNI เทากับ 
0.336 หมายความวา สถานศึกษา ผูบริหาร ครูเห็นวาตองปรับปรุงมาตรฐานแรงงานและวิชาชีพ สงเสริมงานวิจัย
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียน สรางสังคมฐานความรูโดยเร็วและเรงดวนเปนลําดับตนๆ สวนลําดับถัดมา                  
มีคา PNI เทากับ 0.300 ไดแก องคประกอบที่ 4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพและภาษา และองคประกอบท่ี 5 
สรางความตระหนักและรับรูในความสัมพันธและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคา PNI เทากับ 2.94 และ               
องคประกอบที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน คา PNI เทากับ 0.226 ดังนั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ในระดับนโยบายต้ังแตกระทรวงศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาควรไดนาํขอมลูดงักลาวไปวางแผนเพ่ือดาํเนินการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาใหมปีระสิทธผิล
ตอไป
 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 203

เอกสารอางอิง
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. (2555). AEC Fact Book. กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.
กรมอาเซียน  กองอาเซียน 3. (2554). แผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน. กรุงเทพฯ:  
  กรมอาเซียน.
ชาติชาย เชษฐสุมน. (2555). ประชาคมอาเซียน: ผลกระทบตอกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ: วิญูชน.
ประภัสสร เทพชาตรี (บก.). (2552). สูประชาคมอาเซียน 2015. หนังสือวิชาการลําดับที่ 1 โครงการอาเซียนศึกษา  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ปติ ศรีแสงนาม. (2555). เปลี่ยนมุมคิด พิชิตอาเซียน. กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตย.
ประภัสสร เทพชาตรี. (2554). สถานการณโลกป 2553 และแนวโนมป 2554. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
พรชัย  ดานวิวัฒน. (2558). สัมภาษณกับวารสารจุลนิติ, แนวทางการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศเพ่ือรองรับ 
  การเขาสูประชาคมอาเซียน. จุลนิติ. 8(4), 9-16.
รายงานผลการเสวนา เร่ือง พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน: ความพรอมและคุณภาพ. (2555). กรุงเทพฯ:  
  คณะกรรมาธิการการศึกษา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
วทิยา มิตรศรัทธา. (2555). รอบรูประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.
สุรินทร พิศสุวรรณ. (2555). อาเซียน รูไว ไดเปรียบแน. กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซียน.  
  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). กฎบัตรอาเซียน. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553). ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสู
  การเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2552). การศึกษา: รากฐานประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค.  
  ลาดพราว.

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). การบรรยายทางวิชาการเพือ่สรางความตระหนัก เรือ่ง การกาวสู 
  ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). รายงานการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ เรื่อง การดําเนินงาน
  ดานนโยบายการศึกษาขององคกรนโยบายการศึกษาระดับชาติในกลุมประเทศอาเซียนและ
  อาเซียนบวกสาม. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
อณฏณ เชื้อไทย. (2555). AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว.




