(4)

การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน:
กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี

ซุกรียะ๊ ห์ หะยีสะอะ

วิทยานิพนธ์นี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559
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บทคัดย่อ
ชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อผูเ้ ขียน
ชื่อปริญญา
ปี การศึกษา

การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน:
กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
นางสาวซุกรียะ๊ ห์ หะยีสะอะ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต )การบริหารการพัฒนาสังคม(
2559

การศึกษาเรื่องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี 2) เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
และ 3) เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ยนของโรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ผูศ้ ึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร และรวบรวมข้อมูล จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ รวมทั้งสิ้ น 13 คน คณะผูบ้ ริหาร จานวน
1 คน คณะบุคลากรครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง จานวน 12 คน และนักเรียน จานวน 18
คน โดยใช้แนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมทั้งการสังเกต
พฤติกรรม และกระบวนการสนทนากลุ่ม ผูศ้ ึ กษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการจาแนก
ข้อมูลเป็ นหมวดหมู่หาความหมายและความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ภายใต้บริบทที่เป็ นอยู่
แล้วนาเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ได้ทาการศึกษาไว้ 7
ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอานวยการสัง่ การ ด้าน
การประสานงาน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการงบประมาณ โดยสามารถสรุ ป
ภาพรวมของการบริหาร คือ การบริหารของโรงเรียนสาธิตฯ เน้นการบริหารโดยในแต่ละฝ่ าย
ผูบ้ ริหารจะยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิ บาลและการกระจายอานาจ แต่ละฝ่ ายสามารถ
ทางานและบริหารงานได้อย่างเต็มที่ตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิงานของโรงเรียนที่กาหนดไว้
ในแต่ปี และกระบวนการพัฒนายึดหลัก PDCA ทั้งนี้ ในการบริหารยังมีคณะกรรมการอีก 4 ฝ่ ายที่
ช่วยกันควบคุม ดูแลและเสนอแนะความคิดเห็นในการบริหาร คือ กรรมการบริหารโรงเรี ยน
สาธิตฯ กรรมการสถานศึกษา กรรมการชมรมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และ กรรมการ
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ 2) การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสาธิตฯ ประกอบด้วย ด้านการบริหาร พบว่า ทางโรงเรียนมีการเตรียมพร้อมในการ

(4)
บริหารในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านความเข้าใจในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้านภาษา ด้านหลักสูตร
และด้านการเปิ ดเสรีทางการศึกษา ด้านการปรับตัว การปรับตัวของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า ใน
ลักษณะของการปรับตัว จะให้ความสาคัญ ประการแรกเรื่องของภาษา รองลงมาการปรับตัวใน
ด้า นการเรี ย นรูค้ วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ประเทศอาเซี ย น วัฒ นธรรม วิ ถีชี วิ ตของกลุ่ มประเทศ
อาเซียน ด้านผลกระทบ ผลกระทบทางบวก ทาให้เกิดความร่วมมือกันในด้านการศึกษา ทาให้
เกิดการเรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มประเทศ เกิดการกระตุน้ ให้นักเรียน ฯลฯ ผลกระทบทางลบ เกิดการ
แข่ง ขัน กันในการศึ ก ษา การด้อยในเรื่ องภาษาของเด็ ก นั ก เรี ย น หรื อ บุ ค ลากร ฯลฯ ด้า น
คุณภาพนักเรียน พบว่าในด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการ
บริหารเป็ นไปในทิศทางที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยูแ่ ล้วเพราะทางโรงเรียน
มีความเข้มงวดในการเข้ารับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อโดยการคัดเลื อกในลักษณะที่มีความ
เข้มข้น และด้านคุณภาพครู คุณภาพครูอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรายวิชาโดยถ้าเป็ น
ครูในกลุ่ ม สาระภาษาต่ างประเทศก็ สามารถสื่ อสารภาษาอัง กฤษได้ แต่ ถ ้ากลุ่ม สาระอื่ น ๆ
อาจจะมีความด้อยในด้านภาษาบ้าง โดยเฉพาะภาษาที่ เป็ นทางการเพื่อใช้ในการสื่อสารทาง
วิชาการ 3) ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิ ตฯ
คื อ (1) ปั ญหาการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เข้าสู่ป ระชาคมอาเซี ย น โดยปั ญหาที่ พ บคื อ ทาง
โรงเรียนมีแนวทางและแผนงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียนที่ยงั ไม่ชดั เจน บุคลากร
ครูบางส่วนไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องอาเซียน และประการสุดท้ายปั ญหาการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการที่มีลกั ษณะของการเรียนรูท้ ี่ไม่บรู ณาการ องค์ความรูม้ ีขีดจากัด รายวิชาที่
เรี ย นเยอะไป เน้น ทฤษฎี มากเกิ นไป (2) แนวทางการพัฒนาการศึ กษาเพื่ อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนต่อไป ในส่วนด้านการบริหาร ผูบ้ ริหารควรมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน เป้าหมาย
ในการด าเนิ น งานที่ ชัด เจน ด้า นบุ ค ลากร นั ก เรี ย น ควรส่ ง เสริ ม การพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี
ความสามารถมากขึ้ น ส่งเสริมให้นักเรียนมีทศั นคติที่ดีในการรวมตัวกันเป็ นประชาคม และด้าน
วิชาการ ควรมีการเปิ ดหลักสูตรในด้านภาษาที่หลากหลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้านใน
กลุ่มอาเซี ยน ควรเปิ ดรายวิชาที่เป็ นทักษะวิชาชีพ เพื่อง่ายในการเข้าทางานในตลาดแรงงาน
เป็ นต้น

3

ABSTRACT
Title of Thesis

Author
Degree
Year

The Education Development Administration for Community:
A Case Study of Demonstration School Prince of Songkla
University
Miss Sukriyah Hayeesa-ah
Master of Arts (Social Development Administration)
2016

The objectives of this study are 1) to examine the educational management of
the Demonstration School of Prince of Songkla University (Pattani Campus), 2) to study
the management for the educational development for the school to join the ASEAN
Economic Community (AEC) and 3) to consider the problems, patterns and guidelines
for the educational development. The information in documents was reviewed by the
researcher. Data was collected by the researcher from 31 informants including one
manager, 12 members of the Alumni Association and Guardian Association, and 18
students. This is a qualitative study administrating in-depth interview, behavior
observation and group activities. The data was analyzed by researcher and divided into
categories in order to find the meanings and relationships among issues under the
existing context. Findings were descriptively presented.
Findings are as follows. 3) The Educational Management of the School – The
management has seven aspects: planning, organizational management, human resource
management, facilitation, coordination, performance report and budgeting. It can be
concluded that the school’s management focuses on good governance and
decentralization. Each party can use all of its abilities to work and manage activities
according to the school’s annual policies and plans. The development processes comply
with the principle of PDCA. The management also comprises of the four following groups
of committees controlling and monitoring activities as well as providing suggestions: the
executive directors, the school directors, the committees of the Parent and Teacher
Association, and the committees of the Alumni Association of the school. 2) The
Guidelines for Managing the Educational Development for the School to join the AEC – In

(6)
(4)
the management aspect, it was found that the school was prepared in different terms
(i.e. understanding in the AEC, language, curriculum, and educational freedom).
Regarding adaptation, it was found that the school valued various terms
(i.e. language, understanding in the AEC, culture, and the living of the AEC’s members).
In terms of effect, positive effects led to education coordination, learning among the
member countries and stimulation for students. Negative effects resulted in educational
competition and the linguistic deficiency of students or personnel. In the student quality
aspect, it was found that the school has managerial direction towards the preparation for
joining the AEC because the school strictly admits new students. In terms of
teacher quality, teachers of different courses had different qualities. The teachers
teaching foreign languages could use English, while other teachers had linguistic
deficiency (especially for languages for academic purposes). 3) The Problems and
Solutions for the Educational Development for the School to Join the AEC (1) The
problems of the educational development for joining the AEC were as follows. Firstly, the
school had unclear guidelines and plans for the development. Secondly, some personnel
were not seriously aware of the AEC. Finally, the education under the policies of the
Ministry of Education was not integrated, had limited knowledge, had too many subjects
and excessively focused on theories. (2) For the solutions for the development- In
terms of management, the managers should have clear guidelines for implementing
plans and achieving goals. Regarding personnel and student, the personnel’s abilities
should be improved. Students’ good attitudes should be promoted in order to move
towards the AEC. In the academic aspect, various language courses should be provided
(particularly for the languages of the neighboring countries). Professional skills courses
should be provided in order to prepare students for the labor market.
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กิตติกรรมประกาศ
ด้วยพระนามของอัลลอฮผูท้ รงกรุณาปรานี ผูท้ รงเมตตาเสมอ การสรรเสริญทั้งมวลเป็ น
เอกสิทธิ์ แห่งอัลลอฮฺ )ซบ.( ผูท้ รงอภิบาลแห่งสากลจักรวาล การประสาทพรและความสันติจง
ประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด )ศล.( และวงศ์ตระกูลของท่าน ตลอดจนบรรดาสาวกผูเ้ ปี่ ยม
ด้วยจริยธรรมอันสูงส่ง และเป็ นแบบอย่างแก่มวลมนุ ษยชาติ
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยการอนุ มตั ิและความเมตตาแห่งเอกองค์อัลลอฮฺ
)ซบ.( ผูท้ รงสูงสุ ดยิ่ง ที่ ตอบรับการวิงวอนของบ่าวผูอ้ ่อนแอ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก
บรรดาผูท้ รงคุณวุฒิ หน่ วยงาน และบุคคลหลายๆ ท่าน
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รสิ ทธิ์ วชิ รขจร และ พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ กรรมการผูค้ วบคุ ม
วิท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ให้คาปรึก ษาและเสี ยสละเวลาในการให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลื อ ให้
ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ตลอดจนช่วยตรวจทานแก้ไขและติ ดตามความก้าวหน้าในการ
ดาเนิ นการจัดทาวิทยานิ พนธ์ครั้งนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และ
สถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ที่ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทความรู ใ้ ห้จ นส าเร็ จ การศึ ก ษา และ
ขอขอบคุณ ผศ. กนก จันทร์ทอง ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี บุคลากรครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ที่เสียสละ
เวลาในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิทยานิ พนธ์ครั้งนี้
และสุดท้ายผูว้ ิจยั ขอขอบคุณและขอพรจากอัลลอฮ )ซบ.( ทรงตอบแทนความดีในความ
รักความเมตตาของคุณอับดุลเลาะ หะยีสะอะ ผูเ้ ป็ นบิดา คุณสมารีย๊ะ หะยีสะอะ ผูเ้ ป็ นมารดา
รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน รวมถึงพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยให้กาลังใจ ดุอาร์ให้
กันและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึ กษา จนกระทัง่ วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และผูศ้ ึกษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไป
ซุกรียะ๊ ห์ หะยีสะอะ
ตุลาคม 2557
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ในยุคปั จจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือแม้แต่การเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบกับหลายๆ
ประเทศ สิ่งที่จาเป็ นสาหรับทุกๆ ประเทศคือ ต้องมีการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้ นในอีกไม่ชา้ นี้ คือการรวมกลุ่มเป็ น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะเกิดขึ้ นในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย ดังนั้นสิ่งสาคัญคือประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่
ตลอดเวลา ในการเข้ามาของประชาคมอาเซี ยน ไม่ว่าจะเป็ นการเตรียมพร้อมในด้านภาษา
ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา เป็ นต้น โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมในด้านการศึกษาเป็ นสิ่งสาคัญ
อย่างยิ่งต่อประเทศ
เนื่ องจากการศึ ก ษาเป็ นรากฐานส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การสร้า งสรรค์ ค วาม
เจริญก้าวหน้า เป็ นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาคนในชาติ ให้เป็ นคนที่รจู ้ กั คิด
รูจ้ กั ทา รูจ้ ักแก้ปัญหา และรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ด และสิ้ นเปลืองน้อย
ที่สุด การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้น้ัน สิ่งจาเป็ นและสาคัญคือการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรนัน่ คือ ประชากรของประเทศจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ย่อมขึ้ นอยู่กบั การจัดการศึกษา
เพราะการศึกษาเป็ นกระบวนการที่ ทาให้มนุ ษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ให้สามารถ
ดารงอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข และสามารถเกื้ อหนุ นการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้านของประเทศ ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนมีการศึกษา
อย่างถ้วนหน้านั้น แสดงให้เห็นว่าประเทศมีการพัฒนาก้าวไกล ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นรากฐาน
และเครื่องมือสาคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง ของประเทศ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2540: 4) นอกจากนั้นการศึกษาคือส่วนที่ทาให้เกิดการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การศึกษาคือแรงขับเคลื่อนกระแสของการแข่งขันที่เกิดขึ้ นใน
โลก และก่ อ ให้เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในหลายด้า น และการศึ ก ษาเกี่ ย วพัน กับ เศรษฐกิ จ เช่ น
ครอบครัวที่ มีฐานะค่อนข้างขัดสน ย่อมส่งผลกระทบต่อเยาวชน อาจได้รบั การศึ กษาไม่เต็มที่
เมื่อโตขึ้ นคุ ณภาพชีวิตก็ตกตา่ จากครอบครัวและชุ มชนลุ กลามสู่จังหวัด หากไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไข ก็จะทาให้เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศไม่มนั ่ คง ท าให้ประเทศไม่สามารถ
สนับสนุ นงบประมาณการศึกษา เกิดความเสียหายต่อเนื่ องกันเป็ นลูกโซ่ การส่งเสริมการศึกษา
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ที่ดี ต้องสอนให้ผูท้ ี่ได้รบั การศึกษานั้นๆ เกิด “ทักษะ” สามารถคิดเองได้จึงจะสามารถก้าวสู่
ความเป็ นประชาคมอาเซียน )ว.อาพรรณ, 2555)
ความสาคัญ ของการศึ ก ษา ในการขับเคลื่ อนประชาคมอาเซี ย นปรากฏขึ้ นมาอย่า ง
ชัดเจนมากขึ้ น จากการที่กลุ่มอาเซียนมีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา ภายใต้แผนการ
จัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งได้
ระบุไว้ 8 ประการ เกี่ยวกับการศึกษา ประการแรก จัดให้มีการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
ประการที่สอง จัดให้มีการส่งเสริมด้านทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา ประการที่สาม จัดให้
มีการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และให้มีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ประการที่ สี่ จัด
ให้มีการส่งเสริมความชัดเจนในเป้าหมายการให้การศึกษาอย่างทัว่ ถึงแก่ประชากรและประเทศ
สมาชิกในปี พ.ศ. 2558 ประการที่หา้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาของผูเ้ รียนจากประเทศอาเซียน เป็ นเวลา 1 ภาคเรียนหรือ 1 ปี ประการที่หก
จัดให้มีการส่งเสริมความร่วมมือ มีการดาเนิ นงานในรูปแบบลักษณะที่ เป็ นเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึ กษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ประการที่ เจ็ด จัดให้มีการ
จัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และประการสุดท้าย จัดให้มี
การพัฒนาระดับผูน้ าเยาวชนอาเซียนอย่างต่อเนื่ องและจัดให้มีการแข่งขันความรูด้ า้ นต่างๆใน
ระดับเยาวชน )ว.อาพรรณ, 2555) ดังนั้นเมื่อการศึกษามีความสาคัญมากในการขับเคลื่อน
การเป็ นประชาคมอาเซียน ก็ย่อมเป็ นสิ่งที่ทุกโรงเรียนทุกสถาบันการศึกษาต้องมีการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กา้ วทันกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยต้องมีการเสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีศกั ยภาพ ให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ตลอดจนสามารถที่จะพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์วิท ยาเขตปั ตตานี เป็ นสถานศึ ก ษาที่
เทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้ น ในปี พ.ศ.
2512 หลังจากที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาเนิ นงานแล้ว 1 ปี การ
ก่อตั้ง โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี เพื่ อให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ ในขณะนั้ นคือ การผลิตครู เพื่อสอนระดับมัธยมศึกษาโดย
เริ่ ม แรกเริ่ ม สอนระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายก่ อ น เพราะในช่ ว งปี แรกโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เปิ ดการเรียนการสอนระดับมัธยมปลายก่อนที่
จะเปิ ดมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเตรียมการให้โรงเรียนสาธิ ตเป็ นแหล่ง ฝึ กและทดลองสอนของ
นั กศึ กษาคณะศึ กษาศาสตร์ โดยในด้ า นการบริ หารการศึ กษาของ โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มีการเตรียมพร้อมที่ เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญด้วย
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเหมาะสมกับ ธรรมชาติ ข องนั ก เรี ย น เพื่ อ ฝึ กให้นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ รัก
การศึกษาค้นคว้า มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิ ดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด มี
ความเป็ นผูน้ า เห็นคุ ณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นรัก ความเป็ นไทย มีจิตสานึ กที่ ดีต่อชุ มชนและ
ประเทศชาติ มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการวางแผน การจัดการ
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สามารถใช้เทคโนโลยีและมีทัก ษะในการแสวงหาความรู ้ มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่
ได้รับจากการเรียนรู ้ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ ดี สามารถอยู่ร่วมกัน และทางานกับผูอ้ ื่นได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข แต่ เ มื่ อ ประชาคมอาเซี ย นเข้า มาในปี พ .ศ. 2558 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ตระหนักถึงรากฐานความสาคัญในการเตรียมพร้อมการบริหาร
การพัฒนาการศึกษา (Educational Development Administration) เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยทางโรงเรียนมีส่วนร่วมในการให้ความรูเ้ รื่อง การเตรี ยมพร้อมของนั กเรีย นในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยโครงการที่จดั ขึ้ นได้รบั การสนับสนุ นโดยกระทรวงมหาดไทย ในลักษณะ
โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ เพื่อการปรับตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีการจัด
บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเนื้ อหาของโครงการ
เป็ นเรื่องของการให้ความรูเ้ กี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ หัวข้อการบรรยายเป็ นการ
กระตุ น้ ให้นักเรียนเกิดการตื่ นตัวในการก้าวสู่ประชาคมอาเซี ยน จะเห็นได้ว่าโรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความตระหนักในเรื่องการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนพอสมควร อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็ นที่น่าสนใจศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
จากสภาพและปั ญ หาดังกล่าว จึงเป็ นที่ มาของความสนใจที่ จะศึ กษาการบริ หารการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี เพื่ อนาผลที่ ได้จ ากการศึ กษามาเตรีย มความพร้อมให้กับทุ กๆ โรงเรีย น
เพื่อที่จะมีการบริหารการพัฒนาในด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างพร้อมเพรียง

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจยั
ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ” ได้กาหนดวัตถุ ประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารการศึ กษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
1.2.2 เพื่ อศึ ก ษาการบริ หารการพัฒนาการศึ ก ษาเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ย นของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญหาและแนวทางการบริ ห ารการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เข้า สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
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1.3 ขอบเขตในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดงั ต่อไปนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ป ร ะ เ ด็ น แ ร ก ศึ ก ษ า ถึ ง รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ประเด็ นที่ สองศึ กษาการบริหารการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี โดยจะมองทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1( ด้านผลกระทบ 2( ด้านการปรับตัว 3( ด้านการ
บริหาร 4( ด้านคุณภาพนักเรียนและ 5( ด้านคุณภาพครูและประเด็นสุดท้ายศึกษาปั ญหาและ
แนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ศึกษาเฉพาะบทบาทของผูบ้ ริหาร บุคลากรครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง และ
นักเรียน ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการบริหารการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 – กันยายน 2559

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1.4.1 ทาให้ทราบถึงการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
1.4.2 ทาให้ทราบถึงการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
1.4.3 ท าให้ทราบถึ งปั ญหาและแนวทางการบริ หารการพัฒนาการศึ กษาเพื่ อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
1.4.4 ช่วยให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องนาข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการ
พัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในหัวข้อ “การบริหารการพัฒนาด้านการศึ กษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน:
กรณี ศึกษาโรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี ” ผู ้วิจัย ได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
2.2 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
2.3 แนวคิดการพัฒนาการศึกษาและนโยบายการศึกษา
2.4 อาเซียนกับประชาคมอาเซียน
2.5 ความร่วมมือในด้านการศึกษาภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
2.1.1 ความหมายการบริหารการพัฒนา
การบริหารการพัฒนา เป็ นรูปแบบของกระบวนการที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน เพื่อให้
เป็ นไปในทิศทางที่กาหนด โดยอาจจะเกิดขึ้ นจากการออกคาสัง่ ให้ปฏิบตั ิการบางสิ่งบางอย่าง
ในเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยผูจ้ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าและสรุปการศึกษาความหมายและแนวความคิด
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการพั ฒ นา (Development Administration) โดยได้มี นั ก วิ ช าการให้
ความหมายและแนวความคิดต่างๆ ไว้ดงั นี้
Gant (1979: 19-21 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 45) กล่าวว่า การ
บริหารการพัฒนามีความหมายหลายนัย ได้แก่ ประการแรกหมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับงาน
พัฒนา หรือที่ เรียกว่า “การบริหารภายนอก” (External Administration) โดยมีหน่ วยงาน
บริ ห ารพยายามที่ จ ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุ คคล หรือหน่ วยงานหรือสถาบันภายนอกเพื่ อ
สนับสนุ นการดาเนิ นงานหรือกิจการของหน่ วยงานซึ่งเป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ “การบริหารงาน
ภายใน” (Internal Administration) ที่ยึดถือกฎระเบียบหรือการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็ นสาคัญ ประการที่ สอง หมายถึ งคาที่ ใช้ควบคู่กับ
“เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ” (Development Economics) ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาการวางแผน
เศรษฐกิจในประเทศ ที่เพิ่งได้รบั เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประการที่ สาม หมายถึ ง
กลุ่มของหน่ วยงานระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนทัศนคติที่เกี่ยวกับการพัฒนา กล่าวคือ

6
การบริหารการพัฒนา มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและแผนงานที่
กาหนดขึ้ นตามกระบวนการของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยผูบ้ ริหารการพัฒนาจะ
จงรักภักดี ต่อประชาชนมากกว่าสถาบัน หรือตัวบุคคลและการบริหารจะดาเนิ นการในลักษณะ
ที่เป็ นบวกมากกว่าลบ มีลกั ษณะของการเชื้ อเชิญ หรือจูงใจมากกว่าการบังคับขู่เข็ญเพื่อให้เกิด
การปฏิบตั ิตาม
Weidner )1962: 97-116 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 45) ให้ความหมายของ
การบริหารการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการที่นาองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายหรือ
วัตถุ ประสงค์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ต้ังไว้ และการบริหารการพัฒนา อาจ
พิจารณาได้ท้งั ในแง่ของวิชาการและในแง่ของกระบวนการ ในแง่วิชาการ การบริหารการพัฒนา
หมายถึง สาขาวิชาที่เป็ นส่วนหนึ่ งของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนในแง่กระบวนการนั้น
การบริหารการพัฒนาจะหมายถึ ง กระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์วิจัย
ปั ญหาต่างๆ นอกจากนี้ Weidner )1962: 97-116 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 45)
ได้ให้ขอ้ สังเกตว่าการบริหารการพัฒนาในระยะแรกๆ นั้น เป็ นเรื่องของการบริหารโครงการ
พัฒนาในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ยังไม่แพร่หลายไปยังประเทศกาลังพัฒนาแต่อย่างใด และการ
บริหารโครงการพัฒนาดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับการดาเนิ นงานของธุ รกิจเอกชนหรือการ
บริหารรัฐวิสาหกิจมากกว่าที่จะเป็ นการบริหารตามระบบราชการ
Riggs )1970 อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์, 2523: 28) การบริหารการพัฒนา หมายถึง
1( การบริหารของโครงการพัฒนาให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนที่กาหนดขึ้ นเพื่อวัตถุประสงค์
ของการพัฒนา 2( การเพิ่มความสามารถในการบริหาร
Meadows )1963 อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์, 2523: 28) การบริหารการพัฒนา ถือ
ได้วา่ เป็ นการจัดการทางภาครัฐบาล ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้เป็ นไปตามนโยบายสาธารณะ นั ก บริ ห ารการพัฒ นาจึ ง เป็ นผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การน าการ
เปลี่ยนแปลง
Friedman )1970: 254 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 46) กล่าวว่าการ
บริหารการพัฒนา ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ งเป็ นการนาเอาแผนงานหรือ
นโยบายที่ จะก่อให้เกิดความทันสมัยมาปฏิบัติ และส่วนที่สอง หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้ นในระบบการบริหารซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
แผนหรือนโยบายนั้นๆ
Landau )1970: 75 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 46) กล่าวว่าการ
บริหารการพัฒนา หมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับคาสัง่ นโยบายและทิศทางที่จะทาให้ได้สิ่งที่
ต้องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
Handle )1982: 175 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 46) กล่าวว่าการ
บริหารการพัฒนา หมายถึงแนวทางการศึ กษาและวิธีการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการโน้มนาให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจในประเทศกาลังพัฒนาหรือประเทศที่ มีรายได้ตา่

7
เป็ นการบริหารการพัฒนาที่เน้นการเปลี่ยนหรือการแปรสภาพ การกาหนดทิศทางและลักษณะ
ของการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
llchman )1970 อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535: 7-8) การบริหารการพัฒนา
หมายถึ ง การเพิ่ มสมรรถนะของรัฐ ที่ จ ะผลิ ต สิ นค้าและบริ ก ารเพื่ อ สนองความต้องการของ
ประชาชนที่ เปลี่ยนแปลงและขยายตัวมากขึ้ นอยู่เสมอ และจุดเน้นทางด้านการวิเคราะห์ของ
วิชาการบริหารการพัฒนา อยูท่ ี่ประสิทธิภาพของระบบบริหารที่สามารถนามาเทียบเคียงกันจะ
เห็นได้ว่า ความหมายการบริหารการพัฒนานี้ เน้นการพัฒนาการบริหารมากกว่าการบริหาร
โครงการพัฒนาหรือการบริหารเพื่อการพัฒนา และมีความคล้ายคลึงกับความหมายของการ
บริหารการพัฒนาที่ให้ไว้โดย Chandler และ Plano
Chandler and Plano )1982 อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535: 5) การบริหารการ
พัฒ นา หมายถึ ง การเพิ่ ม หรื อ ปรับ ปรุ ง เทคนิ ค กระบวนการและระบบที่ ต้ัง ขึ้ นมาเพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะทางการบริ ห ารของประเทศที่ พึ่ งเกิ ด ใหม่ การบริ ห ารการพัฒ นามีส มมติ ฐ านว่า
รัฐสมัยใหม่เกิดขึ้ นมาพร้อมๆ กับการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการที่มีเหตุมีผล
องค์ก ารสหประชาชาติ ให้ความหมายของการบริ ห ารการพัฒ นาไว้ว่า หมายถึ งการ
ปรับปรุงสมรรถนะหรือความสามารถทางการบริหาร เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์โดยผ่าน
องค์การ (United Nations,1975: 41 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 47)
Swerdlow )1963 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 47) กล่าวว่าการบริหาร
การพัฒนาน่ าจะหมายถึงการบริหารในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย ทั้งนี้ เพราะการบริหารใน
ประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างจากการบริหารของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งอาจพิจารณาได้
จากลักษณะและแบบแผนการบริหารบทบาทของรัฐบาลและข้าราชการ เป็ นต้น
Fainsod )1963 อ้างถึงใน วิรชั วิรชั นิ ภาวรรณ, 2551: 4( นักวิชาการชาวอเมริกนั ได้
ให้แนวคิดหรือความหมายของการบริหารการพัฒนาว่า โดยปรกติ การบริหารการพัฒนาเป็ น
เรื่องเกี่ยวกับการสร้างกลไกเพื่อการวางแผนให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การระดม
และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดการแผ่ขยายรายได้ของชาติ จะเห็นได้ว่า การบริหารการพัฒนา
ตามความคิดของ Fainsod นั้นเกี่ยวข้องอย่างมากกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
Montgomery )1966 อ้างถึงใน วิรชั วิรชั นิ ภาวรรณ, 2551: 5( นักวิชาการชาว
อเมริกนั กล่าวว่า การบริหารการพัฒนาเป็ นเรื่องของการปฏิบตั ิตามแผนการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐ โดยปรกติ จะไม่เกี่ยวข้องกับความพยายามเพิ่มความสามารถทาง
การเมืองเห็นได้ว่า Montgomery มีความคิดว่าการบริห ารการพัฒนาให้ความสาคัญ กับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็ นหลัก
Hsueh )1970 อ้างถึงใน วิรชั วิรชั นิ ภาวรรณ, 2551: 6( เป็ นนักวิชาการที่เกิดใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิบายว่าการบริหารการพัฒนามิใช่การบริหารชนิ ดใหม่ ซึ่ง
แยกออกมาจากการบริหารรัฐกิจในความหมายอย่างกว้าง แต่การบริหารการพัฒนาเป็ นการ
บริหารที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Goal-Oriented) เป็ นหลักและต้องการที่จะเน้นหนักบทบาทเฉพาะ
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อย่ า งของการบริ ห ารโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บทบาทที่ เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารเพื่ อ การพัฒ นา
)Administration for Development)
Lee )1970 อ้างถึงใน วิรชั วิรชั นิ ภาวรรณ, 2551: 6( นักวิชาการชาวเกาหลีใต้กล่าว
ว่า การบริหารการพัฒนาเป็ นการเพิ่มสมรรถนะ )Capability) ของระบบบริหารที่จะรับมืออย่าง
ไม่หยุดยั้งกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ปลายทางในการสร้างความก้าวหน้าทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
Abueva )1970: 132 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 47) กล่าวว่า การ
บริ ห ารแผนงานพัฒ นาที่ ประสบความสาเร็ จ เป็ นผลมาจากการพัฒ นาการบริ ห ารและการ
บริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารแผนงานพัฒนาทั้งหลายในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม และหมายรวมถึงการปรับปรุงแผนงานต่างๆ ของหน่ วยงานและการบริหารราชการ ซึ่ง
ถือว่าเป็ นเครื่องมือสาคัญของการพัฒนาด้วย
Khanna )1970: 341 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 48) เห็นว่าการ
บริหารการพัฒนาเป็ นการบริหารที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยการริเริ่มจาก
ชนชั้นนาและประชาชนหรือองค์กรเอกชนต่างๆ
Xuan )1970: 342 อ้างถึงใน นพรัฐพล ศรีบุญนาค, 2549: 48) กล่าวว่า การ
บริ ห ารการพัฒ นาหมายถึ ง การบริ ห ารแผนงานหรื อ นโยบายที่ ก าหนด ขึ้ นเพื่ อ ให้บ รรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสร้า งชาติ และส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สัง คมและ
ความสาเร็จของการบริหารการพัฒนาจะมาจากปั จจัยสาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก คือ
การจัดฝึ กอบรมให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิผล ส่วนอีกประการหนึ่ งได้แก่ การปรับปรุง
หรือพัฒนาการบริหารรวมทั้งการจัดตั้งหน่ วยงานใหม่ๆ ขึ้ นมารองรับแผนงานพัฒนาทั้งหลาย
ทั้งปวง
สวัสดิ์ สุ คนธรังษี )2511: 268-269( มองการบริหารการพัฒนาในลักษณะของ
สาขาวิ ช าหรื อ แนวการศึ ก ษาว่า ประการแรก การบริ ห ารการพัฒ นาเป็ นวิช าที่ ว่าด้ว ยการ
บริหารงานในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและในการดาเนิ นธุรกิจ
ส่วนบุคคลมีลักษณะเป็ นสหสาขาวิชา ประการที่สอง การบริหารการพัฒนาเป็ นวิชาที่ว่าด้วย
การศึ กษากระบวนการในการบริหารงานในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย และประการ
สุ ดท้าย การบริ ห ารการพัฒ นาหมายถึ ง การศึ ก ษาด้านการบริ ห ารรั ฐ กิ จ ในแง่ของการ
ประยุกต์ใช้กบั ประเทศที่เร่งพัฒนา
อุทยั เลาหวิเชียร (2528: 89) กล่าวว่า การบริหารการพัฒนาหมายถึง กระบวนการ
ของรัฐ หรือหน่ วยงานราชการที่จดั ตั้งขึ้ น เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและ
หมายรวมถึ งการให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุ นส่งเสริมและ
การควบคุมตรวจสอบการบริหารของประชาชนด้วย
อนันต์ เกตุวงศ์ (2523: 28-29) กล่าวว่า การบริหารการพัฒนา หมายถึง การ
ดาเนิ นงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ที่ กาหนดขึ้ นโดยรัฐบาล ทั้งทางด้าน

9
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สัง คมและการบริ ห าร โดยมี ก ารบริ ห ารเป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ ท าให้ก าร
เปลี่ยนแปลงสาเร็จ
อมร รักษาสัตย์ (2506: 403-404) ให้ความหมายของคาว่า การบริหารการพัฒนา
หรือพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ ไว้ว่าหมายถึง การบริหารงานพัฒนาซึ่งมี 2
ส่วนด้วยกันคือ การบริหารภายในหมายถึง การบริหารงานใดๆ มีความจาเป็ นที่จะต้องจัดให้มี
องค์การที่บริหารงานนั้นๆ สามารถเป็ นกลไก การบริหารงานที่ดีเสียก่อนหรือจาเป็ นต้องจัด
ภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งทาได้ในลักษณะของการบริหารงานบุคคล งานคลัง
งานวางแผน การตัดสินใจ ฯลฯ อันเป็ นสาขาย่อยของรัฐประศาสนศาสตร์ให้ดีที่สุด ส่วนการ
บริหารงานภายนอกครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ที่หน่ วยงานนั้นติดต่อกับปั จจัยภายนอกทั้งหมด
ทั้งนี้ ด้วยการที่คน้ พบว่า ในการบริหารงานนั้นมิใช่แต่มุง่ ถึงประสิทธิภาพของการบริหารภายใน
องค์การอย่างเดียว เพราะองค์การมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนให้เป็ นผลสาเร็จอย่าง
ดีที่สุด ซึ่งหมายถึงว่านอกเหนื อไปจากการจัดการภายในที่ดีแล้ว ยังมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการหา
ลู่ทางที่ดีติดต่อกับปั จจัยภายนอกอื่นๆ ให้ปัจจัยเหล่านั้น มาร่วมมือกับองค์การของตนเพื่อช่วย
ให้งานที่ ได้รบั มอบหมายสัมฤทธิ์ ผล ความสามารถในเชิงบริหารขององค์กรที่ จะบริหารปั จจัย
ภายนอกนี้ มีผลเกี่ยวกับความตายขององค์การส่วนมาก เพราะองค์การบริหารต้องติดต่อกับ
ปั จจัยภายนอกต่างๆ ด้วยกันแทบทั้งสิ้ น
อาษา เมฆสวรรค์ (2529: 127-131) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาว่า
การบริหารการพัฒนาควรเน้นที่การมุ่งผลสาเร็จตามเป้าหมายของการพั ฒนาประเทศการยอม
ให้นักการเมืองและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาล และข้าราชการในการพัฒนาประเทศ
การพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อานาจ การให้ความรูแ้ ละวิชาการเชิงสหสาขาวิชาการแยกงาน
พัฒนาออกจากงานกิจวัตรประจาวัน และการบริหารการพัฒนาควรเน้นที่ ความร่วมมือของ
ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่และหน่ วยงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2531: 22) กล่าวว่า การบริหารงานพัฒนานั้นถูกสร้างขึ้ นเพื่อ
แยกเป้าหมายของการบริหารเพื่อให้การสนับสนุ นและการจัดการ เพื่อการพัฒนาออกจากการ
บริหารกฎหมายและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ การบริหารเพื่อ การพัฒนามิใช่จะ
หมายถึ ง เฉพาะสมรรถนะในการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงเท่ า นั้ น แต่ ย ัง หมายถึ ง ทิ ศ ทางของการ
เปลี่ยนแปลงและเป้าหมายอันสูงสุดของการที่จะเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงทิศทางของ
การเปลี่ ย นแปลงและเป้าหมายอันสูงสุ ด ของการมีคุณ ภาพชี วิต ที่ ดีก ว่าอี ก ด้ว ย ดังนั้ น การ
บริหารการพัฒนาจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้งภายในภายนอก
ติ น ปรัชญพฤทธิ์ (2535: 1-2) กล่าวว่าการบริหารการพัฒนา ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า
Development Administration หากหมายถึงสาขาวิชา และ/หรือ Development Administration
หากหมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ กระบวนการ ส่ ว นในภาษาไทยนั้ น เรี ย กรวมๆ กัน ทั้ง ในแง่ ข อง
สาขาวิชาและของกิจกรรมหรือกระบวนการว่า การบริหารการพัฒนา พัฒนบริหารศาสตร์และ
แม้กระทั้ง “รัฐประศาสนพัฒนา” คือการบริหารการพัฒนา ทั้งจากแง่มุมของสาขาวิชา กิจกรรม
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และกระบวนการ และจะใช้คาขยายหากจาเป็ น ยกตัวอย่างเช่น “การบริหารการพัฒนาในแง่
ของสาขาวิชา” หรือ “การบริหารการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมและกระบวนการ” เป็ นต้น
ปฐม มณีโรจน์ (2518: 3-4) กล่าวถึงการบริหารการพัฒนาไว้ว่า คานิ ยามของการ
บริหารการพัฒนามีพิสัยครอบคลุมตั้งแต่ที่หมายถึงการบริหารรัฐกิจของประเทศด้อยพัฒนา
จนถึงการบริหารขององค์การโครงงาน หรืองานใดๆ ที่มีลกั ษณะเกี่ยวข้องกับตัวแปรนาๆ ชนิ ด
ซึ่งมีลกั ษณะพลวัตและความไม่แน่ นอนกว่าการบริหารในองค์การธรรมดา กล่าวโดยสรุปการ
บริหารการพัฒนาก็คือ การบริหารการพัฒนาประเทศนัน่ เอง
นพรัฐพล ศรีบุญนาค (2549: 50-51) ได้สรุปจากความหมาย แนวความคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวว่าทั้งหมดกล่าวคือ การบริหารการพัฒนาคือเป็ นการบริหารซึ่งมีความ
คล้ายคลึงและสัมพันธ์กบั การบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์อย่างมาก และรัฐประศาสน
ศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจเองก็ให้ความในสนใจสาขาวิชา หรือความรูจ้ ากด้านสังคมศาสตร์
หรือสาขาต่างๆ เพื่อนามาประยุ กต์ต่อการบริหารราชการทั้งสิ้ น อย่างไรก็ดีจากการรวบรวม
นิ ยามความหมายการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในศาสตร์การ
บริหารการพัฒนาเราสามารถสรุป การบริหารการพัฒนาได้ดงั นี้ การบริหารการพัฒนา คือการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุส่เู ป้าหมายหรือทิศทางที่วางไว้จากนโยบายหรือแผนโดยการพัฒนาอาจจะ
เป็ นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่เป็ นการพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ ง
โดยจะมีเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนา
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
จากการรวบรวมนิ ยามความหมายของการบริหารการพัฒนาข้างต้นแล้ว ต่ อไปนี้ เรา
สรุปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆ ดังนี้ โดย
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ )2525: 30-43) ได้พดู ถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนาไว้ดงั นี้ แนวคิดการศึกษาการบริหารการพัฒนาสามารถรวบรวมแนวคิดการศึกษา เป็ น
1 แนวคิดด้วยกันคือ แนวการศึกษาแบบเก่า (Traditional Administration) แนวการศึกษาแบบ
ระบบ (System Approach) และแนวการศึกษาแบบภาวะนิ เวศน์ (Ecological Approach)
1( การศึกษาแบบเก่า (Traditional Administration) แนวการศึกษาแบบนี้
เป็ นการเน้นถึงโครงสร้าง หลักเกณฑ์ ตลอดจนกระบวนการในการบริหารงานขององค์การที่
รับผิดชอบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การศึกษาในแนวนี้ จึงเน้นถึงสมรรถนะในการบริหาร
ขององค์ก าร รัฐบาลพยายามที่ จ ะขจัดปั ญ หาและอุ ปสรรคในการบริ หาร เพื่ อที่ จะแก้ไขและ
ปรับปรุ งกลไกในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อที่ จะได้สนองตอบต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ น เพราะฉะนั้นการศึกษาการบริหารการพัฒนาในแนวความคิดนี้
จึงเกี่ยวพันอยู่กบั การวางแผน การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างขององค์การการบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนระบบการศึกษาอันเป็ นพื้ นฐานของกระบวนการตัดสินใจ
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2( การศึกษาแบบระบบ (System Approach) การศึกษาการบริหารการพัฒนาแบบ
เป็ นระบบนี้ จะมองการพัฒนาว่าเป็ นระบบ ซึ่งประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ มากมาย ดังนั้ น
เป้าหมายของการพัฒนา จึงขึ้ นอยู่กบั ส่วนต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั Katz, )1978( เป็ นผูท้ ี่
ใช้แนวการศึกษาแบบระบบมาใช้ในการศึกษาการบริหารการพัฒนา โดยเห็นว่ าการพัฒนาเป็ น
ระบบ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีทิศทาง และมุง่ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้เป็ นไป
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และสังคมระบบราชการจะเป็ นตัวแทนที่สาคัญในการที่จะดาเนิ นการ
ให้กระบวนการพัฒนาประเทศบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้
ดังนั้น ระบบการพัฒนาจึ งเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ พฤติกรรมและ
การจัดสรรเงิ น เพื่ อให้เหมาะสมกับความต้อ งการในด้านกลวิธีก ารทางเทคนิ คในการที่ จ ะ
ทางานให้บรรลุผลสาเร็จตามที่ได้ต้งั เป้าหมายไว้ ความต้องการในด้านกลวิธีการและเทคนิ ค
หมายถึง ความเป็ นวิทยาศาสตร์และความเป็ นอาชีพ (Professional Knowledge) ในการที่จะทา
กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ ในแง่นี้เราจึงสามารถมองระบบการพัฒนาได้ว่าเป็ นระบบที่
ตอบสนองต่อความต้องการในด้านเทคนิ คและวิธีการในการดาเนิ นงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้
1) Katz (1978 อ้างถึงใน เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์, 2525: 39) อธิบายถึง
ลักษณะของระบบการพัฒนา มีดงั นี้
(1) ระบบการพัฒนาจะมีเป้าหมาย
(2) ระบบการพัฒนาจะมีระบบย่อย เช่น ระบบการพัฒนามีเป้าหมาย
ที่ว่าต้องการสร้างเขื่อนกักน้ าจานวน 7 แห่งในภาคอีสาน ระบบย่อยก็จะเป็ นระบบการใช้เงิน
ระบบขนส่ง ฯลฯ
(3) ระบบย่อยจะมีความสัมพันธ์เป็ นพลวัตกับปั จจัยนาเข้าและปั จจัย
นาออก อันก่อให้เกิดความสมดุลย์แบบพลวัต
(4) มีการเปลี่ยนแปลงแบบ Homeostasis นัน่ คือ การเปลี่ยนแปลงจะ
เกิ ด ขึ้ นชัว่ ระยะหนึ่ ง เมื่ อ ปั จจัย เปลี่ ย นแปลงไป แต่ จ ะกลับ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม เมื่ อ ปั จจัย อื่ น
เปลี่ยนแปลงไปอีก การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นนี้ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ แทบจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นในเมืองเมืองหนึ่ ง รองเท้าขายคู่ละ 50 บาท เมื่อคนต้องการรองเท้า
มากขึ้ นรองเท้าจึงขึ้ นเป็ นราคา 80 บาท เมื่อคนเห็นรองเท้าราคาดี จึงตั้งร้านรองเท้าขึ้ นอีก
ราคารองเท้าก็ลดลงมาเป็ นคู่ละ 50 บาทเท่าเดิม
(5) ระบบการพัฒนามีหน้าที่ ที่ทาให้เป้าหมายบรรลุผลอยู่ 4 หน้าที่
คื อ การตัดสิ นใจ การติ ดต่ อสื่ อสาร การควบคุ ม และการแยกงานเฉพาะอย่าง หน้าที่ ท้ัง 4
ประการนี้ จะเป็ นผู ้ป้อนข่า วสารให้ระบบบริ ห าร )การพัฒ นา( รูข้ ่าวสารต่ างๆ เกี่ ย วกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของระบบ อันก่อให้เกิดความสมดุล (Feedback Equilibrium)
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ร ะบบบริ ห ารสามารถปรับ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงกลไกบางสิ่ ง บางอย่ า งในการที่ จ ะ
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ดาเนิ น การพัฒ นาต่ อ ไปให้ส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย และขณะเดี ย วกัน จะท าให้ร ะบบสามารถ
ดาเนิ นงานต่อไปได้
อย่างไรก็ดี สาหรับกระบวนความสัมพันธ์ของระบบการพัฒนานั้น Katz )1978(
เสนอไว้วา่ มี 4 ปั จจัยด้วยกันคือ ปั จจัยนาออก ปั จจัยนาเข้า ระบบย่อย และข้อกาจัด
3( การศึ กษาแบบภาวะนิ เวศน์ (Ecological Approach) แนวความคิดเรื่อง
ภาวะนิ เวศน์ในการบริหารหมายถึงการที่การบริหารงานเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากมนุ ษย์เป็ นสัตว์ที่มีสมองและ
ปั ญญา มนุ ษย์จึ งมิไ ด้ตกเป็ นทาสของสภาพแวดล้อม ในทางตรงกันข้ามมนุ ษ ย์สามารถที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้น ในการบริหารงานสภาพแวดล้อมและการบริหารจะพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน
สาหรับการศึกษาการบริหารการพัฒนาแบบภาวะนิ เวศน์นี้ Riggs (1962 อ้างถึงใน
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ , 2525: 40) ได้ให้แนวความคิดไว้อย่างน่ าสนใจ ซึ่งจะได้กล่าวใน
รายละเอียดต่อไปนี้
แนวความคิ ด การศึ ก ษาแบบภาวะนิ เ วศน์ โดยศึ ก ษาการบริ ห ารการพัฒ นาโดยใช้
แนวความคิ ดทางด้านนิ เวศน์วิทยา ทั้งนี้ เพราะว่า Riggs (1962 อ้างถึงใน เชิดวิทย์ ฤทธิ
ประศาสน์, 2525: 40) เห็นว่า การศึกษาการบริหารรัฐกิจจากอดีตจนกระทัง่ ปั จจุบนั ไม่ได้ทา
ให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงานของประเทศด้อยพัฒนา ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ที่มี
มา ส่วนมากไม่สามารถครอบคลุมถึ งลัก ษณะอันไม่คงที่ ของการบริห ารงานในประเทศด้อย
พัฒ นา การศึ ก ษาการบริ ห ารงานประเทศด้อ ยพัฒ นาจึ ง ต้อ งอาศัย แนวความคิ ด ทางด้า น
นิ เวศน์ วิทยา เพราะว่ามีลักษณะเป็ นพลวัต สามารถชี้ ให้เห็นถึ งปั ญหาและอุปสรรคของการ
บริหารงานในประเทศด้อยพัฒนาได้เป็ นอย่างดี
จากแนวคิดภาวะนิ เวศน์ Riggs (1962 อ้างถึงใน เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ , 2525:
40) จึงเห็นว่าการพัฒนาเป็ นกระบวนการเพิ่มขึ้ นของความมีอิสระในการตัดสินใจ (Antonomy
หรือ Discretion) ของระบบสังคมซึ่งกระบวนการนี้ จะสามารถเกิดขึ้ นได้ก็โดยอาศัยการเพิ่มขึ้ น
ของการทางานแบบแบ่งแยกหน้าที่ ความถนั ด (Diffraction) ส่วนในเรื่องของความเป็ นอิสระ
(Autonomy) นั้น ได้ชี้ให้เห็นว่าคานี้ มีความหมายที่สบั สนกันอยู่บา้ ง และเพื่อความกระจ่างจึงได้
แบ่งความเป็ นอิสระออกเป็ น 2 ความหมายที่แตกต่างกัน คือ
1) Discretion หมายถึง ความเป็ นอิสระในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบสังคมกับสิ่งแวดล้อม
2) Autogeny คือ ความเป็ นอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สังคมกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคมกับสังคมหนึ่ ง (Nexus) ซึ่งเป็ นเรื่องของบทบาทที่
สังคมอื่นมีต่อระบบสังคม ซึ่งจะก่อตัวเป็ นความสัมพันธ์ ดังนั้น ในการตัดสินใจของระบบสังคม
จึงมีขอ้ จากัดจากบทบาทของสังคมอื่น
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จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้วา่ การเพิ่มขึ้ นของความเป็ นอิสระ )Discretion)
ของระบบสังคม จะทาให้เกิดการลดลงของความเป็ นอิสระ (Autogeny) ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้เรา
สามารถกล่าวได้วา่ การพัฒนานั้ นเป็ นเรื่องที่มีอุปสรรคอยู่พอสมควรเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มักจะไม่ค่อยยอมลด Autogeny ที่เรามีอยู่น้ันเอง ดังนั้น Riggs (1962 อ้างถึงใน เชิดวิทย์ ฤทธิ
ประศาสน์, 2525: 40) จึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคมนั้นสามารถจะทา
ได้โดยการมีโครงการพัฒนา
สรุปแนวคิด “การบริหารการพัฒนา”เป็ นกระบวนการศึกษาที่มีความแตกต่างกันในแต่
ละยุคละสมัย โดยในแนวคิดการศึกษาแบบเก่าให้ความสาคัญการการบริหารพัฒนาโดยต้อง
มองการวางแผนเป็ นสิ่งสาคัญ ส่วนแนวคิดการศึกษาแบบระบบเริ่มให้ความสาคัญกับปั จจัย
ต่างๆ เข้ามาโดยมองในระบบต้องมีปัจจัย ย่อยๆ โดยกระบวนความสัมพันธ์ของระบบการ
พัฒนาของ Katz )1978( ในแนวคิดการศึกษาแบบระบบเสนอไว้ว่า มี 4 ปั จจัยด้วยกัน ปั จจัย
นาออก ปั จจัยนาเข้า ระบบย่อย และข้อกาจัดแต่ละปั จจัยต้องมีความสัมพันธ์กันส่วนแนวคิด
การศึกษาแบบภาวะนิ เวศน์มองว่าในการบริหารงานจะมองว่าการบริห ารจะเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสังคม คือมองปั จจัยสภาพแวดล้อม
อื่นๆ ที่เข้ามาในการบริหารการพัฒนา
2.1.3 ประเภทของการบริหารการพัฒนา
นอกจากเราจะเข้าใจความหมาย แนวคิดแล้วจะเห็นได้ว่าการบริหารการพัฒนาเป็ น
ศาสตร์ที่ได้รับความสนใจในแวดวงนั กวิชาการเมื่อไม่นานมานี้ แต่ในปั จจุบันศาสตร์นี้ได้รับ
ความนิ ย มมากในการน ามาใช้ใ นการพัฒ นาประเทศ ไม่ว่า จะเป็ นในด้า นการพัฒ นาด้า น
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้นมีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของการบริหารการพัฒนา คือ
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ )2525: 44-49) ได้สรุปประเภทของการบริหารการพัฒนา
จากการศึ กษาลักษณะของการบริหารการพัฒนา 3 ประการของ Weidner คือ 1( การ
เจริญเติ บโตที่ มีทิศทาง คือการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นในระดับการกระทาการหรือเกิดขึ้ นจาก
ปั จจัยนาออกของระบบ 2( การเปลี่ยนแปลงระบบ คือ การเปลี่ยนแปลงในระบบการกระทา
และ 3( การวางแผนและจุ ดมุ่งหมายในการเปลี่ย นแปลง คื อจุดมุ่งหมายของประเทศกาลัง
พัฒนาก็คือ ความทันสมัย การสร้างชาติ และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
จากลักษณะดังกล่าว Weidner ได้นามาเป็ นหลักในการจัดแบ่งประเภทของการบริหารการ
พัฒนา ได้เป็ น 8 ประเภท
1( การบริหารการพัฒนาแบบอุดมการณ์ (The Ideal Planned Directional
Growth with System Change) เมื่อพิจารณาในด้านอุดมการณ์ การบริหารการพัฒนาจะเป็ น
กระบวนการวางแผนเพื่อความเจริญเติบโตในทิศทางของการสร้างชาติ ความทันสมัยและความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม การบริ หารการพัฒนาแบบนี้ จะมีโครงการ (Programs)
พัฒนาต่างๆ ขึ้ นมาและโครงการเหล่านี้ จะถูกนามาไปปฏิบตั ิให้เกิดผล ในการนาไปปฏิบตั ินี้
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หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนั้นคือ เกิดการแบ่งแยกหน้าที่โดยเจาะจง
(Differentiation) และการประสานงาน (Co-Ordination) ได้รบั การปรับปรุงให้ดีขึ้น ผลที่ได้ก็
คื อ ความเจริ ญ เติ บ โตในด้า นต่ า งๆ แนวความคิ ด นี้ จึ ง ท าให้ป ระเทศที่ ก าลัง พัฒ นาจัด ตั้ ง
หน่ วยงานขึ้ นมารั บ ผิ ดชอบในการวางแผนพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ เป็ นแกนกลางใน
กระบวนการพัฒ นาประเทศ ส าหรับ ในประเทศไทยเรามี ส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและแห่งชาติทาหน้าที่สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาแม้ว่าจะเข้าใจถึงความสาคัญใน
การพัฒนาประเทศ แต่กระบวนการพัฒ นาประเทศยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ ควร ทั้งนี้
เพราะสาเหตุหลายประการ คือ
(1) ค่านิ ยมของกลุ่มคนในสังคมมีความแตกต่างกันไป จึงก่อให้เกิดความ
แตกต่างในด้านเป้าหมายของการพัฒนา ดังนั้นในกระบวนการตัดสินใจ จึงเป็ นเรื่องของการ
ประนี ประนอม (Compromise) มากกว่าที่จะใช้เหตุผล
(2) การบริหารงานยังไม่มีสมรรถภาพ ทาให้โครงการที่ออกมาไม่ได้รบั
ผลสาเร็จตามที่ได้วางไว้
2) การบริหารการพัฒนาที่ให้ผลระยะสั้น (The Short-run Payoff: Planned
Directional Growth with no System Chang) การบริหารการพัฒนาแบบนี้ มีการวางแผนเพื่อ
ความเจริญเติบโตในทิศทางที่ตอ้ งการแต่ไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงระบบสังคม เป็ นแบบอย่างที่
นิ ยมทั้งนี้ เพราะว่า
(1) เห็นผลได้รวดเร็ว
(2( การวางแผนทาให้สามารถขอความช่วยเหลือชนิ ดไม่มีขอ้ เงื่อนไขจาก
ต่างประเทศ
(3( ทาให้รฐั บาลเกิดเสถียรภาพ เพราะว่าการไม่เปลี่ยนแปลงระบบ จะ
ไม่ก่อให้เกิดขึ้ นขัดแย้งขึ้ น ในกลุ่มชนชั้นผูน้ า ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบจะเป็ นการทาลาย
โครงสร้า งความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ชนชั้ น ผู ้น าและสั ง คม อาจท าให้ก ลุ่ ม ชนชั้ น ผู ้น าเสี ย
ผลประโยชน์และเกิดข้อขัดแย้งจนกระทัง่ รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ
3) การบริหารการพัฒนาที่ให้ผลในระยะยาว (The Long-run Payoff: Planned
System Change with no Directional Growth) การบริหารการพัฒนาแบบนี้ จะมีการวางแผนเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบแต่ไม่มีทิศทางของความเจริญเติบโต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้ นจึงเป็ นไป
ได้ท้ัง ในทางบวกและลบ เช่ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น )การเปลี่ ย นระบบ( อาจท าให้ผ ลผลิ ต ทาง
เกษตรกรรมลดน้อย )มีประโยชน์ในด้านอื่น เช่น จิตใจของชาวเกษตร แต่ไม่ได้ให้ผลเรื่องการ
เพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้ น( ทั้งนี้ เพราะเหตุผลที่ว่าการมีที่ ดินน้อย การใช้เครื่องมือ เช่น แทรกเตอร์
หรืออื่นๆ ก็ไม่คุม้ คงใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมเท่านั้น การที่จะทาให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้ น จึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลงระบบอีกครั้งหนึ่ ง โดยการรวมกลุ่มผูม้ ีที่ดินรายย่อยมาเป็ นรูปสหกรณ์ เพื่อให้
การเกษตรสามารถใช้เครื่องมือที่ทนั สมัยในการดาเนิ นการได้ ผลผลิตก็จะได้มากขึ้ นนอกจากนี้
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การบริหารการพัฒนาแบบนี้ มักจะเป็ นการคานึ งถึ งผลผลิตมากกว่าที่จะคานึ งถึ งการบริโภค
(Consumption)
4) การบริ ห ารการพัฒ นาที่ ส นองตอบต่ อ สภาพแวดล้อ ม (Environmental
Stimulus: Unplanned Directional Growth with System Change) การบริหารการพัฒนาแบบนี้
มิได้มีการวางแผนระยะยาวไว้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า การวางแผนระยะยาวได้รบั การคัดค้านจาก
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชนชั้นนา กลุ่มผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตแบบมีทิศทาง
อาจเกิดขึ้ นได้แม้ว่าจะไม่มีการวางแผนไว้ ทั้งนี้ เพราะว่า กลุ่มที่มีอานาจต้องการสนองตอบต่อ
สภาพแวดล้อมบางอย่าง เช่ น การสนั บสนุ น ให้มีก ารลงทุ นมางด้านอุ ตสาหกรรมโดยไม่มี
นโยบายเป็ นทางการ
การเปลี่ยนแปลงระบบอาจเกิดขึ้ นได้ในระบบราชการโดยมีลักษณะเป็ นการ
ชัว่ คราว ถ้าระบบราชการนั้นเห็นว่ามีเงื่อนไขที่สามารถทาได้ เช่นหน่ วยงานหนึ่ งรับผิดชอบงาน
ไปตามส่วนต่างๆของประเทศ ผลของการทางานจะขึ้ นอยู่กบั สภาพแวดล้อมของภูมิภาคต่างๆ
ด้วยเพื่อต้องการให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล จึงอาจมีการมอบอานาจและความ
รับผิดชอบให้หน่ วยงานย่อยของคนในภูมิภาคได้
5) การบริ ห ารการพัฒ นาในทางปฏิ บัติ ข องประเทศต่ า งๆ (Pragmatism:
Unplanned Directional Growth with no System Change) ส่วนใหญ่แล้วประเทศที่กาลังพัฒนา
จะมีความเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดการพัฒนาได้ โดยที่ไม่ตอ้ งมีการวางแผนและ
การเปลี่ยนแปลงระบบหรือการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เหตุที่เกิดความเจริญเติบโตนี้ เป็ นมา
จากความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้า งสรรค์ การแข่ง ขัน (Competition) การปรับ ตัว ให้รับกับ สภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความต้องการที่จะบรรลุถึงผลสาเร็จเท่าเทียมผูอ้ ื่น (Emulation) การ
บริหารการพัฒนาแบบนี้ เป็ นที่นิยมเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งให้ผลสาเร็จในระยะสั้น
และไม่จาเป็ นจะต้องมีขอ้ ยุง่ ยากจากการวางแผน
6) การบริหารการพัฒนาแบบวิกฤติการณ์ (Crisis: Unplanned System Change
with no Directional Growth) การบริหารการพัฒนาแบบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงระบบและเกิดการ
เจริญเติบโตแบบไม่มีการวางแผน และกาหนดทิศทางเอาไว้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นจึง
มักเป็ นการสนองตอบต่อภาวะฉุ ก เฉิ นที่ เกิ ดขึ้ น เช่น สงครามทั้งภายนอกภายใน ปั ญหาคน
อพยพเข้าประเทศ ความอดอยาก โรคระบาด น้ าท่วม ฝนแล้ง ซึ่งในแต่ละกรณีความคิดริเริ่ม
การปรับตัว จะทาให้เข้าใจในปั ญหาและมีการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อแก้ปัญหานั้น ซึ่ง คล้ายกับ
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
7) การบริหารการพัฒนาที่ลม้ เหลว (Failure: Planning with No Growth or
System Change) ในกรณีนี้ประเทศที่ตอ้ งการพัฒนามีการวางแผนการพัฒนาประเทศ แต่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงระบบ และขณะเดียวกันก็ไม่เกิดความเจริญเติบโตด้วย ประเทศที่เคยตกเป็ น
อาณานิ คมมาแล้วเมื่อได้รับเอกราชก็ ไม่มีอะไรเปลี่ ย นแปลงมากทั้งในด้านระบบและความ
เจริญเติบโต แม้ประเทศที่ไม่เคยตกเป็ นอาณานิ คมก็เช่นเดียวกัน
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8) การไม่มีการบริหารการพัฒนา (Static Society: No Plans, No change)
ในปั จจุ บัน ประเทศไม่มีก ารเปลี่ ย นแปลงเลยนั้ น หายาก แต่ เ ป็ นไปได้ที่ สัง คมบางส่ ว นของ
ประเทศไม่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพราะว่าสังคมนั้นมีความคิดต่อต้านหรือมีขอ้ เงื่อนไขบาง
ประการที่ทาให้สงั คมนั้นๆ ไม่ตอ้ งการพัฒนา
เมื่อเรามองถึงการแบ่งประเภทของการบริหารการพัฒนาตามแนวคิดของนักวิชาการ
ข้างต้นเราจึงสามารถที่จะนาแนวทางการบริหารการพัฒนาแต่ละประเภทมาประยุกต์ในการ
พัฒนาว่าควรจะได้รบั การบริหารการพัฒนาในรูปแบบใดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
และประเทศของเรา
2.1.4 องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา
การศึ ก ษาศาสตร์ก ารบริ ห ารการพัฒ นานอกจากจะศึ ก ษาถึ ง ความหมาย แนวคิ ด
ประเภทของการบริหารการพัฒนาแล้วสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้คือการศึกษาถึงองค์ประกอบของ
การบริ ห ารการพัฒ นาเพราะการศึ ก ษาถึ ง องค์ป ระกอบของการบริ ห ารการพัฒ นาจะเป็ น
แนวทางที่ จะทาให้การบริหารการพัฒนาประเทศหรือสังคมเป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
โดยการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535: 20-25) ได้พดู ถึงองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา
ไว้ดงั นี้ การบริหารการพัฒนามีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1( องค์ประกอบการ
พัฒนาการบริหารและ 2( องค์ประกอบการบริหารเพื่อการพัฒนา และองค์ประกอบหลักแต่ละ
องค์ประกอบนี้ ยังมีองค์ประกอบรองอีกด้วย อย่างไรก็ดี องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง
เหล่านี้ ล้วนแต่เป็ นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศทั้งสิ้ น และทั้งหมดได้รับผลกระทบหรือมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
1) องค์ประกอบหลักการพัฒนาการบริหาร (Development of Administration) การ
พัฒนาการบริหาร หรือการปฏิรปู การบริหารครอบคลุมถึงองค์ประกอบรองต่างๆ คือ การพัฒนา
โครงสร้าง กระบวนการเทคโนโลยีและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกระบบการบริหาร การพัฒนาการบริหารมุ่งที่ จะเพิ่มสมรรถนะของระบบราชการให้
สามารถสนองตอบภารกิจของการบริหารเพื่อการพัฒนาโดยส่วนร่ว ม และความต้องการของ
ประชาชน
2) องค์ประกอบหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development)
องค์ประกอบหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา อาจจะมีองค์ประกอบรองอีกมากมาย แต่ในตารา
เล่มนี้ ผูเ้ ขียนจะขอพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบรองดังต่อไปนี้ เท่านั้นคือ การบริหารโครงการ
พัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง การพัฒนาเมือง การ
พัฒนาชนบท การพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการพัฒนาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งพอจะ
สรุปได้ขา้ งล่างนี้
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(1( การบริ หารโครงการ มุ่งที่ จ ะแปลงนโยบายของการพัฒนาออกมา
เป็ นแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ มี ค วามเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บั ติ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารโครงการพัฒนาอย่างน้อยที่สุดจะครอบคลุมถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ 1( การวางแผนและกาหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรมการพัฒนา 2( การ
นาเอาแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาไปปฏิบตั ิ และ 3( การประเมินแผน
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา และข้อมูลย้อนกลับ
(2( การพัฒนาเศรษฐกิจ มุง่ ที่จะเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนให้สูงขึ้ น
เพื่อเพิ่มอานาจซื้ อและความอยู่ดีกินดี ทั้งนี้ รวมถึงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิบตั ิตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
(3( การพัฒนาสังคม มุ่ งที่ พัฒนาร่ างกายและจิ ตใจของประชาชน ให้มี
คุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็ นมนุ ษย์ที่ดีขึ้น
(4( การพัฒนาทางการเมื อง มุ่ งที่ จะให้ประชาชนมี ความตระหนั กและ
จงรักภักดีในรัฐและชาติ ตลอดจนการกาหนดนโยบายการบริหารการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ
ทางการเมือง
(5( การพัฒนาเมื อง มุ่ งที่ จะพัฒนาเมื องในฐานะที่ เป็ นศู นย์กลาง ของ
กิจกรรมทางการเมือง การบริหาร การเศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อ มๆ กับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้ น
ในเมือง เช่น ความแออัดของที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน การจราจร และการขาดแคลนเงินทุนเพื่ อ
พัฒนาเมือง เป็ นต้น
(6( การพัฒ นาชนบท มุ่งพัฒ นาชุ มชนในชนบทเพื่ อขจัดความยากจน
ความไม่รู ้ ความเจ็บป่ วย ความหิวโหย ส่งเสริมการพึ่งตนเอง ตลอดจนการกระจายความมัง่ คัง่
และรายได้ไปสู่ประชาชนที่อยูห่ ่างไกลในชนบท
(7( การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การพัฒนารัฐวิสาหกิจมุง่ ที่จะพัฒนากลไกของ
รัฐวิสาหกิจที่เป็ นเครื่องมือของรัฐบาลในอันที่จะเข้าแทรกแซงและดาเนิ นกิจการของประเทศที่
วิสาหกิจเอกชนไม่สามารถจะดาเนิ นการได้ พร้อมกันนั้นก็พยายามส่งเสริมและพัฒนาบริการ
สาธารณูปโภคและดาเนิ นธุ รกิจที่มีผลต่อความมัน่ คงของชาติ และที่จะกระทบกระเทือนระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโดยส่วนรวม
(8) การพัฒนาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ มุง่ ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่
ดีกับมิตรประเทศ และหาแหล่งความช่วยเหลือทั้งจากมิตรประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
มูลนิ ธิและหน่ วยงานของเอกชน เพื่อแสวงหาเงินกูด้ อกเบี้ ยตา่ และระยะปลอดหนี้ และชาระคืน
เงินต้นนาน และความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ทุนการศึกษาและอุปกรณ์ต่างๆ ในอันที่จะกระตุน้ ให้การบริหารการพัฒนาเป็ นไป
ในทิศทางที่พึงปรารถนา และมีอตั ราเร่งที่เร็วขึ้ น
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สรุ ป อย่างไรก็ ดี แ นวทางในการบริ ห ารการพัฒ นาก็ ย่อ มต้อ งมี อ งค์ป ระกอบในการ
บริหารการพัฒนาโดยองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นเครื่องมือที่จะช่วยให้การพัฒนาเป็ นไป
ในทิศทางที่วางไว้และบรรลุเป้าหมาย
2.1.5 แนวคิดการพัฒนาการบริหาร
นอกจากจะศึกษาถึงการบริหารการพัฒนาแล้วสิ่งสาคัญอีกประเด็นหนึ่ งที่จะศึกษาคือ
แนวคิด “การพัฒนาการบริหาร” ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มสมรรถนะ
หรื อ ความสามารถของระบบการบริ ห ารเพื่ อ ให้เ กิ ด ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางสัง คมและ
ประเทศชาติจากการผันผวนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้ น
2.1.5.1 ความหมายการพัฒนาการบริหาร
โดยจากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาการบริหารสามารถสรุปความหมายของ
การพัฒนาการบริหารจากนักวิชาการต่างๆ ได้ดงั นี้
ติน ปรัชญพฤทธิ์ )2535: 100) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการบริหาร คือ การ
จัดเตรียม เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการ )รวมถึงเทคโนโลยี( และพฤติกรรมการบริ ห าร เพื่ อให้มีความสามารถที่ จ ะรองรับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมสาหรับการบริหารการพัฒนา
ปฐม มณี โรจน์ (2518: 5( พูดถึงการบริหารการพัฒนา คือการเพิ่มพูน
สมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหารเพื่อรองรับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางในการสร้างความก้าวหน้าทางการเมือง เศรษฐกิจ
ปละสังคม นอกจากนี้ การพัฒนาการบริหารยังรวมไปถึงการเปลี่ยนการการเล่นพรรคเล่นพวก
มาเป็ นระบบคุณธรรมในการสรรหา และปูนบาเหน็ จความดีความชอบและการลงโทษทางวินัย
อนันต์ เกตุวงศ์ )2523: 82) การพัฒนาการบริหาร หมายถึงการทางานให้ได้
ประสิทธิภาพไว้ได้ตลอดไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ ความสามารถของผูน้ าหรือหัวหน้าในการ
รวมความพยายามของลูกน้องให้ทางานให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและทาให้ได้เช่นนั้นต่อๆ
ไป สาหรับความหมายของประสิทธิ ภาพ คือ การทางานให้ได้ผลมากที่ สุด โดยเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและเป็ นที่ พอใจต่อผุ ท้ ี่ เกี่ยวข้อง และอีกแนวความคิดหนึ่ ง อนันต์ เกตุวงศ์
)2523: 82) การพัฒนาการบริหารอาจหมายถึง การทางานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ มักเป็ นแนวความคิดที่ใช้มากในการดาเนิ นการ
วางแผน กล่าวคือ เมื่อได้รบั การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณให้กบั โครงการแล้ว ผูบ้ ริหาร
โครงการจะต้องทางานโดยอาศัยแนวความคิดที่ว่าต้องทาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ให้ได้ และ
ได้สูง สุ ด โดยใช้ท รัพ ยากรที่ มี อ ยู่น้ั น อย่า งเต็ ม ที่ ห รื อ ให้ห มด โดยมิ ต ้อ งห่ ว งว่า จะสิ้ นเปลื อ ง
ทรัพยากรหรือคอยประหยัดทรัพยากรประการใด
นพรัฐพล ศรีบุญนาค )2549: 107) การพัฒนาการบริหาร (Administrative
Development) หมายถึง การเพิ่มสมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหารจัดการในการที่
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จะตอบสนองต่อปั ญหาต่ างๆ ที่ เป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงทางสังคม เพื่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาการบริหาร เป็ นการเพิ่ม
ความสามารถของระบบการเมื องการปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ในการที่ จ ะน า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์การพัฒนาการบริหาร เป็ นกิจกรรมที่ รัฐบาล
ดาเนิ นการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เท่ากับเป็ นการขยายของเขตกิจกรรมของรัฐบาล
และการบริหารการพัฒนา ให้ความสาคัญต่อเป้าหมายด้านการปฏิรูปการบริหาร เป็ นส่วนหนึ่ ง
ที่สาคัญของการบริหารการพัฒนา
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการบริหาร เป็ นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารเพื่อให้โดยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการใช้ท รัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาการบริหารของผูน้ าว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดในการบริหารใน
องค์กร
2.1.5.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร
ดังที่ กล่าวมาแล้วการพัฒนาการบริหารถื อว่าเป็ นการเพิ่ มพูนสมรรถนะและ
ความสามารถของระบบการบริหารจัดการให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้ นในองค์กร หรือหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ โดยแนวทางในการพัฒนาการบริหารมีนักวิชาการ
พูดถึงแนวทางต่างๆ ในหลากหลายมิติซึ่งสามารถนามาสรุปได้ดงั นี้
นพรัฐพล ศรีบุญนาค )2549: 108) ได้สรุปแนวทางการบริหารการพัฒนา
เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ จาเป็ นจะต้องมีแ นวทางการดาเนิ นงานใน
มิติต่างๆ อย่างน้อย 3 มิติ คือโครงสร้างองค์การและการบริหาร ด้านกระบวนการบริหาร และ
ด้านพฤติกรรมองค์การ
1) ด้า นโครงสร้า ง คื อ การพัฒ นาการบริ ห ารเป็ นการจัด การ
องค์การ รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่ วยงานต่างๆ
2) ด้านกระบวนการ คือ การกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ตลอดจน
การนานโยบายและยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ
3) ด้านพฤติ กรรม คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของบุคคลและ
กลุ่มต่างเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของประเทศ
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารตามแนวคิดของ นพรัฐ
พล ศรีบุญนาค )2549( คือการเพิ่มพูนสมรรถนะและความสามารถของระบบการเมืองการ
ปกครอง รัฐ บาลและระบบการบริ หารจัดการให้สามารถแก้ไขปั ญหาต่ างๆ อันเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและอื่นๆ โดย
สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิได้ การพัฒนาการบริหารให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการบริหาร
ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของการบริหารการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาการบริหาร
ยังมุง่ เน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างองค์การ การพัฒนากระบวนการหรือหน้าที่การบริหาร และ
พฤติกรรมและกลุ่มในองค์การ โดยใช้ยุทธศาสตร์และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนามิติดงั กล่าว
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ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535: 108-117) ได้พดู ถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารเป็ น
สองด้าน คือ ด้านมหภาคและจุลภาค
1) ด้านมหภาค ส าหรับ แนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารทางด้า น
มหภาคนั้ นยังมี ก ารถกเถี ย งกันว่ า การพัฒ นาการบริ ห ารนั้ นควรจะเป็ นแบบมีความสมดุ ล
หรือไม่สมดุลกับระบบอื่นๆ โดยแนวคิด Fredrikstad มองว่าการพัฒนาการบริหารนั้น ไม่ควรจะ
ให้ระบบราชการมีอานาจมากเกินไป เพราะจะทาให้ระบบและฝ่ ายอื่น เช่น พรรคการเมือง
ระบบเลือกตั้ง ถูกครอบงา ฉะนั้ นจึงควรมีการพัฒนาพรรคการเมือง ระบบเลือกตั้งให้มีพลัง
ทัดเทียมกันกับระบบราชการเรียกฝ่ ายทฤษฎีการปกครองการบริหารที่สมดุล ส่วนแนวคิดอีก
ฝ่ ายหนึ่ ง ของ Galbraith (1973( เชื่ อว่า การพัฒ นาการบริ ห ารไม่จ าเป็ นจะต้องมีลัก ษณะ
สมดุลกับระบบหรือฝ่ ายอื่นๆ เรียกฝ่ ายทฤษฎีการปกครองการบริหารที่ไม่สมดุ ล แต่ปัจจุบนั จะ
เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารจะนาแนวทางทั้งสองฝ่ ายมาใช้ควบคู่กนั คือทาให้ระบบ
การเมืองและการบริหารควรจะมีเอกภาพ ทางานสอดประสานกัน ช่วยเหลือกัน
2) ด้านจุลภาค แนวทางการพัฒนาการบริหารอาจครอบคลุ มถึ ง
การพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมทางการบริหาร โดย
(1) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร สามารถทา
ได้หลายวิธี โดยประการแรก ทาการวิเคราะห์วิจยั เพื่อดูว่าโครงสร้างทางการบริหารในปั จจุบนั
เอื้ อหรือขัดขวางการบริหารการพัฒนามากน้อยเพียงใด ประการที่สองหลังจากวิเคราะห์วิจัย
แล้วถ้าพบว่าโครงสร้างทางการบริ ห ารเดิ มยังไม่เพี ย งพอต่ อการที่ จ ะปฏิ บัติภ ารกิ จของการ
บริ ห ารการพัฒ นาได้ ก็ จ าเป็ นจะต้อ งสร้างหรื อ พัฒ นา “หน่ ว ยงานสร้า งชาติ ” ขึ้ นมา เพื่ อ
รับผิดชอบงานใหม่ๆ เหล่านี้ ประการที่สาม การพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร อาจจะกระทา
ได้โดยการจัดองค์การแบบเมทริกซ์ ประการที่สี่การพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร อาจจะ
พิจารณาในแง่ของขนาดองค์การว่ามีความเหมาะสมกับภารกิ จที่รับผิ ดชอบอยู่ ประการที่ หา้
การพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการบริหารการพัฒนาควรจะเน้นการเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการที่หก การพัฒนาโครงสร้างทางการ
บริ ห ารควรเน้น การประสานงานในแนวนอนเท่ า ๆ กับ แนวตั้ง ประการที่ เ จ็ ด การพัฒ นา
โครงสร้างทางการบริหารควรทาไปพร้อมๆ กับการออกแบบงาน ประการที่แปด การพัฒนา
โครงสร้างทางการบริหาร ควรคานึ งถึ งหลักการบริหารงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ และ
ประการสุดท้าย การพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร ควรยึดแนวทาง “องค์กรกลยุทธ์”
(2) แนวทางการพัฒ นากระบวนการบริ ห าร แนวทางการ
พัฒนากระบวนการการบริหารอาจจะพิจารณาได้หลายแนวทาง คือ 1) ความพยายามที่จะทา
ให้เส้นทางเดินของงานสั้นเข้าทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทั้งนี้ ก็เพื่อประหยัดทรัพยากรทางการ
บริหาร 2) ความพยายามทางานให้ง่ายขึ้ น 3) การกระจายอานาจออกไปยังหน่ วยงานต่างๆ ที่
อยู่เบื้ องล่างเพื่อลดความแออัดของภารกิจของงานส่วนกลาง และบางทีก็มอบอานาจให้หน่ วย
ล่างอย่างเด็ดขาดไปเลย
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(3) การพั ฒ นาพฤติ ก รรมทางการบริ ห าร คื อ จะต้ อ งมอง
สภาพแวดล้อม นโยบายการบริห าร โครงสร้างทางการบริห าร และกระบวนการการบริหาร
ตลอดจนภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารของนักวิชาการต่างๆ ได้มี
มุมมองแนวทางที่เห็นพ้องต้องกันว่าต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา ในด้านโครงสร้างคือใน
การพัฒนาการบริ หารเป็ นการจัดการองค์การ รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่ วยงาน
ต่างๆ ในด้านกระบวนการคือการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ตลอดจนการนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ และในด้านพฤติกรรมคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม
ต่างเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของประเทศ
สรุ ปสุ ดท้ายของแนวคิดการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร มีลักษณะที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงที่ว่า การพัฒนาการบริหาร (Development Of Administration หรือ D of A)
และการบริหารการพัฒนา )Administration of Development หรือ A of D) ตามคานิ ยามที่ให้ไว้โดย
องค์การสหประชาชาติน้ัน การพัฒนาการบริหารหมายถึง การจัดเตรียมเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
หรือปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความสามารถที่จะรองรับ
นโยบายแผนแผนงาน หรือโครงการสาหรับการพัฒนาประเทศ ส่วนการบริหารการพัฒนา
หมายถึง การนาเอาความสามารถที่มีอยู่ในการพัฒนาการบริหารมาลงมือปฏิบตั ิตามนโยบาย
แผน แผนงานหรือโครงการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้บงั เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้านี้ จะมุ่งความเจริญงอก
งามทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศอันจะนาไปสู่การลดความทุกข์ยาก
ของคนที่อยู่ในองค์การ (ข้าราชการ) และที่อยู่ภายนอกองค์การ (ประชาชน) (อุทยั เลาหวิเชียร,
2528: 162-163)
ดังนั้นการบริหารการพัฒนากับการพัฒนาการบริหารต่างก็เป็ นวิชาที่มีความสัมพันธ์
เกี่ ย วข้องกันเพราะการบริ ห ารนโยบายแผนและโครงการ เพื่ อ ให้บรรลุ ต ามวัต ถุ ประสงค์ก็
จาเป็ นต้องอาศัยการพัฒนาการบริ ห ารหรืออาศัยกลไกของรัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชนจึงจะทาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.2 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
ปั จจุบนั ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ไม่วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบ หรื อทิ ศทางใดสิ่งสาคัญ สาหรับผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึ กษาล้วน
แล้วแต่จะต้องมีการรับมือหาแนวทางในการบริหาร เพื่อให้การศึกษาไทยมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นในการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา เราจะ
ศึ ก ษา ความหมายการบริ ห าร ความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา และแนวทางการบริ ห าร
การศึกษา ซึ่งมีเนื้ อหาและรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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2.2.1 แนวคิดการบริหาร
คาว่า “การบริหาร” ได้มีผูใ้ ห้คาว่าจากัดความหมายไว้มากมาย ซึ่งความหมายเหล่ านี้
ต่ างก็ ก ล่าวไปในท านองเดี ย วกัน โดยให้ความส าคัญ แก่ ผู ้บริ ห ารว่าเป็ นผู ้ที่ นาองค์ก ารไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายทั้งสิ้ น การให้คานิ ยามคาว่า “การบริหาร” จึงแตกต่างกันไปบ้างตาม
แนวทางที่นักวิชาการแต่ละคนได้ศึกษา ดังนี้
Gillen (1987 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546: 1) กล่าวว่าการบริหารเป็ นกระบวนการ
ทางานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัย “หน้าที่ทางการบริหาร” ที่สาคัญคือการ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
Good (1973: 13 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552: 1) ให้ความหมายว่า “การบริหาร”
หมายถึงเทคนิ คและวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนิ นงานในองค์การทางการศึกษา เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่ต้งั ไว้
Drucker (1967 อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2517: 6) ให้ความหมายว่า การบริหาร
คือศิลปะในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น
Simon (1996: 3 อ้างถึงใน ภิญโญ สาธร, 2516: 6) กล่าวไว้ว่า การบริหารหมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปร่วมมือกัน ดาเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ งหรือหลายๆ อย่างร่วมกัน
Blanchard and Johnson (2001 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552: 1) ให้ความหมายว่า
“การบริหาร” หมายถึง กระบวนการทางานร่วมกับบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งพร้อมด้วยปั จจัย
ทางการบริ หารได้แ ก่ เครื่ องมือต่ างๆ งบประมาณ และเทคโนโลยี เพื่ อที่ จ ะนาองค์ก ารไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
วิโรจน์ สารรัตนะ (2546: 16) ให้ความหมาย การบริหารว่า การบริหารเป็ นกระบวนการ
ดาเนิ นงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4
ประการคือ การวางแผนการจัดองค์การ การนาและการควบคุ ม ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว มี
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมยศ นาวีการ (2544: 18) กล่าวว่าการบริหาร คือ การวางแผนการจัดองค์การ การ
สัง่ การ และการควบคุมกาลังความพยายามของสมาชิกขององค์การ และใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ความสาเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้
ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2527: 4) ให้ความหมายว่า การบริหารคือ กิจกรรมที่คน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปร่วมมือกันทาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางเอาไว้ร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากร
การบริหารและวิธีการที่เหมาะสมมีศิลปะ
ภารดี อนันต์นาวี )2552: 1( การบริหารหมายถึง เป็ นกิจกรรมของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้ น
ไป มีการร่วมมือกันทากิจกรรมอย่างใดอย่า งหนึ่ ง โดยใช้เทคนิ คและวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
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จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่า “การบริหาร” คือ การบริหารเป็ น
กิจกรรมที่มีการทางานร่วมกัน โดยอาจจะทาในกิจกรรมต่างๆ โดยมีการใช้เทคนิ ค วิธีการต่างๆ
โดยกระบวนการดังกล่ าวจะมีผู ้บริ ห ารเป็ นผู ้ดาเนิ นการเพื่ อให้กิ จ กรรมดังกล่าวบรรลุ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ การบริหารสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
2.2.1.1 การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
ภารดี อนันต์นาวี )2552: 14) ได้กล่าวว่าทฤษฎีการบริหาร ได้มีวิวฒ
ั นาการ
เป็ นขั้นตอนต่างๆ ระหว่างศตวรรษที่ 20 ในแต่ละขั้นตอนได้มีการกล่าวถึงลักษณะต่างๆ ของ
แนวคิดของการบริหารที่แตกต่างกันออกไป
วิโรจน์ สารรัตนะ )2542) ได้สรุปแนวความคิดทัศนะของ Taylor )1911)
เป็ นนั ก คิดที่ ต้ังอยู่บนหลักการบริห ารเชิ งวิทยาศาสตร์ ซึ่ งสามารถสรุ ปความสาคัญของการ
บริหารไว้ดงั นี้
1( ความเป็ นเลิศของการบริหารอยูท่ ี่การเรียนรูอ้ ย่างแน่ นอนว่าต้องการ
ให้คนทาอะไร และดูแลว่าเขาได้ทางานอย่างดีที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด
2( ไม่ควรนาแผนการบริหารซึ่งในระยะยาว ก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ทั้งฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้างมาใช้
3( สิ่งที่คนงานต้องการจากนายจากนายจ้างนอกเหนื อจากสิ่งอื่นๆ
ก็คือ ค่าจ้างที่สงู และสิ่งที่นายจ้างต้องการจากคนงานมากที่สุดก็คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตตา่
Taylor (1911 อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 13-14) หลักการบริหารเชิง
วิทยาศาตร์ มีดงั นี้
1( หลักเรื่องเวลา (Time Study Principle) ถือว่าการวัดความสามารถ
ในการผลิต โดยการจับเวลาในการผลิต และการตั้งเวลามาตรฐานสาหรับการผลิตทั้งหมด ซึ่ง
กล่าวไว้วา่ การวัดผลผลิตของการทางานนั้น ถ้าจะวัดให้ถูกต้อง ต้องใช้เวลาเป็ นเครื่องตัดสิน
2( หลักการกาหนดหน่ วยค่าจ้าง )Price Rate Principle) กล่าวว่าค่าจ้าง
สาหรับคนงานนั้ นต้องเหมาะสมกับผลงานโดยอัตราค่าจ้างนั้ นควรพิ จ ารณาหลัก เรื่ องเวลา
นอกจากนั้นควรทางานให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเองมากที่สุด
3( หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานงานปฏิบัติ (Separation of
Planning Performance Principle) ฝ่ ายวางแผนและฝ่ ายปฏิบตั ิการควรแยกออกจากกัน ฝ่ ายบริหารควร
ท าหน้ าที่ ด ้านการวางแผนและประสานงาน เพื่ อ ให้ป ฏิ บั ติ ง านท างานได้อ ย่ า งคล่ อ งตั ว มี
ประสิทธิภาพ
4( หลักการทางานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods of Work
Principle) ถือว่า วิธีการทางานควรที่จะถูกกาหนดโดยฝ่ า ยบริหาร ฝ่ ายบริหารควรจะรับผิดชอบ
)ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบตั ิงาน(
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5( หลักการควบคุมงานโดยฝ่ ายบริหาร (Managerial Control Principle)
ถือว่าฝ่ ายบริหารควรได้รบั การฝึ กอบรมในด้านการบริหารซึ่งตั้งอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ และ
สามารถนาหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
6( หลักการจัดระเบี ยบการปฏิ บัติ งาน (Function Management
Principle) โดยนาหลักการทางทหารมาใช้แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร โดยยึดถืออย่าง
เคร่งครัดในระเบียบวินัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางาน
อย่างไรก็ดีตามแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ Taylor (1911)
สามารถที่จะสรุปได้วา่ เป็ นการบริหารที่ดีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลักความเป็ นจริง แต่
มีผู ้พิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ถึงจุ ดอ่อนในแนวคิ ดนี้ ในเรื่ องของ การที่ เทเลอร์มองคนงานเป็ นเสมือ น
เครื่ องจัก รและไม่ไ ด้มองการบริ ห ารในแง่พ ฤติ ก รรมศาสตร์ โดยเขามองว่าการบริ ห ารงาน
สามารถดาเนิ นการไปได้โดยไม่สนใจคนงาน และแนวคิดของ Taylor (1911) ให้ความสาคัญ
กับ ประสิ ท ธิ ภ าพของงานดั ง นั้ น หลัก การบริ ห ารงานของเทเลอร์อ าจจะใช้ไ ด้บ ้า งในการ
บริ ห ารงานแต่ ไ ม่สามารถได้อย่างสมบูรณ์แ บบเพราะอาจจะไม่มีความสอดคล้องกับ สังคม
ปั จจุบนั ดังนั้นแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ Taylor (1911) นี้ เองเป็ นต้นแบบทาให้
มีนักคิดอื่นๆ ขึ้ นมาเสนอแนวคิดการบริหารของตน
Gulick and Urwick (1937 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2545: 1) ได้เสนอ
กระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) หมายถึ ง การวางแผนล่ ว งหน้ า ว่ า
องค์การจะต้องทาอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมาย
2( การจัดองค์การ )Organizing) หมายถึงการกาหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนงาน การจัดการสายบังคับบัญชา และการกาหนดตาแหน่ งหน้าที่
3( การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดอัตรากาลัง การ
สรรหา การพัฒนา การสร้างบรรยากาศที่ ดีในการทางาน การประเมินผลงาน การพิจารณา
ความดีความชอบ การให้สวัสดิการ และการให้พน้ จากงาน
4( การอานวยการสัง่ การ (Directing) หมายถึง การตัดสินใจ การ
วินิจฉัย สัง่ การและควบคุมบังคับบัญชา
5( การประสานงาน (Coordination) หมายถึ ง การประสานงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เพื่อดาเนิ นการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
6( การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) หมายถึ ง การ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานขององค์การเพื่อให้สมาชิกขององค์การทราบความก้าวหน้าของการ
ดาเนิ นงาน
7( การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึ ง การใช้จ่ายเงิน การ
ควบคุมการใช้จ่าย และการตรวจสอบด้านการเงิน
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2.2.1.2 การบริหารเชิงมนุ ษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach)
ผูท้ ี่มีบทบาทในการนาเสนอแนวคิดการบริหารเชิงมนุ ษยสัมพันธ์ (Human
Relation Approach) มีมากมายหลายแนวคิด ดังนี้
Follett (1924 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552: 24) เป็ นผูบ้ ุกเบิกการ
บริหารเชิงมนุ ษยสัมพันธ์ โดยฟอลเล็ตได้เสนอขัน้ ตอนในการจัดการองค์การไว้ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1( มี ก ารประสานงานด้ว ยการควบคุ ม โดยตรงของผู ้ ที่ มี ห น้ า ที่
รับผิ ดชอบนั้ นก็คือการควบคุ มและประสานงานให้มีประสิทธิ ภาพเป็ นไปในแนวนอน หรือใน
ระหว่างแผนกต่างๆ
2( การประสานงานต้องทาเป็ นอันดับแรกที่ สุดนั น่ หมายความว่าต้อง
เป็ นการประสานงานกัน โดยตรงก่ อ นที่ จ ะมี ก ารวางนโยบาย ไม่ใ ช้ห ลัง จากก าหนนโยบาย
เรียบร้อยแล้ว
3( การประสานงานเป็ นการประสานงานปั จจัยทุกอย่างเกี่ยวข้องกับงาน
หรือสถานการณ์น้ันๆก็คือตัวบุคคลแต่คนในแผนกนั้นๆ
4( การประสานงานต้องเป็ นขบวนการต่อเนื่ อง
Mayo )1924 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2545: 51-54) ได้ทาการวิจยั ที่ “ฮอร์ธอร์น”
โดยทาการทดลองโรงงานผลิตอุปกรณ์ของบริษัท ชื่อ บริษัท Western Electric Company โดย
ทาการทดลอง 3 ประเภท คือ
1( การศึกษาสภาพของห้องทางาน โดยทาการทดลองในช่วงฤดูหนาว 3
ฤดูหนาว โดยมีการปรับแสงสว่างของห้องทางาน ปรับสภาพความชื้ นของอุณหภูมิในห้องให้มี
สภาพต่างๆ กัน จัดให้ทางานและหยุดเป็ นระยะๆ เปลี่ยนแปลงการทางานไม่ให้ซ้าซาก เพิ่ม
ค่าจ้างแรงงานเป็ นเครื่องจูงใจ และเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุม ผลจากการทดลองดังกล่าวมีผล
ต่อการเปลี่ ยนแปลงไม่ มากนั ก เรื่องท่ าที แ ละทัศนะคติ ของคนงานกลับมีความสาคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลง
2( การสัมภาษณ์ (Interview Studies) เพื่อค้นหาความเปลี่ยนแปลงกับ
สภาพแวดล้อม โดดฃยเทคนิ คการสัมภาษณ์ ทาให้สามารถประมวลปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
3) การสังเกต (Observation Studies) เพื่อสังเกตการปฏิบตั ิงานของ
คนงาน และปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทางานของคนงาน
ผลจากการศึกษาทดลองของ Mayo )1924) พอสรุปได้ดงั นี้
1( คนงานมิใช่ เศรษฐทรัพ ย์ที่ จ ะปฏิ บัติได้เช่ นเดี ย วกับปั จจัย ทาง
กายภาพอื่นๆ คนเป็ นสิ่งมีชีวิตจิ ตใจ ขวัญกาลังใจ และความพึงพอใจเป็ นเรื่ อ งสาคัญในการ
ทางาน
2( เงินมิใช่สิ่งล่อใจที่สาคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผล
ต่อการจูงใจในการทางานไม่นอ้ ยไปกว่าเงิน
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3( ปริมาณการทางานของคนงานไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สภาพทางกายภาพแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่ขนอยู
ึ้ ก่ บั สภาพแวดล้อมทางสังคมของหน่ วยงานด้วย
4( อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การด าเนิ นงานของ
หน่ วยงาน
Lunenburg and Ornstein )1991 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2553: 89) สรุป
หลักการสาคัญซึ่งเป็ นพื้ นฐานในการบริหารเชิงมนุ ษย์นิยมไว้ดังนี้ ประการแรก ลูกจ้างทัว่ ไป
เกิ ดแรงจูงใจในการท างานจากความต้องการทางสัง คมและจิ ต วิท ยาและค่า ตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ประการที่สอง ความต้องการพื้ นฐานด้านการยอมรับนั บถื อ การเป็ นส่วนหนึ่ งของ
องค์การและความปลอดภัยเป็ นปั จจัยสาคัญต่อขวัญกาลังใจมากกว่าสภาพแวดล้อมขององค์การ
ประการที่สามการรับรู ้ ความเชื่อ แรงจูงใจ สติปัญญา การตอบสนองต่อความเครียด ค่ านิ ยม
และองค์ประกอบอื่นในลักษณะนี้ ของบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการทางาน ประการที่สี่บุคลากร
ในองค์การโดยทัว่ ไปมักจะรวมตัวกันอย่างไม่เป็ นทางการ อาจจะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ในการ ประการสุดท้าย ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่มีขวัญกาลังใจดีและจะทุ่มเทให้กบั การทางานมากขึ้ น
ถ้าได้รบั การสนับสนุ นจากฝ่ ายบริหาร
สรุปแนวคิด ตามแนวคิด การบริหารเชิงมนุ ษยสัมพันธ์ ซึ่งให้ความสาคัญกับ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั โดยมองว่าการทางานของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
เพียงเท่านั้นคือให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มและเน้นการให้รางวั ลทางจิตใจ
โดยผูบ้ ริหารควรที่จะมีบทบาทในการจูงใจให้พนักงานเกิดความคิดที่อยากจะทางานโดยอาจจะ
เป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจหรือสนับสนุ นแนวทางการทางานให้กบั พนักงาน
2.2.1.3 การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science Approach)
จากแนวคิดการบริหารที่ ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น แต่ละแนวคิดก็มีจุดอ่อนจุด
แข็งในตัวของมัน ขึ้ นอยูก่ บั ว่านักบริหารจะนาแนวคิดใดมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่มีอยู่ ต่อมาก็มีอีกแนวคิดการบริหารอีกแนวคิดหนึ่ งเกิดขึ้ นคือ แนวคิดการบริหารเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักคิดได้นาเสนอแนวคิดดังนี้
Barnard (1938 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2553: 90) การบริหารต้องให้
ความส าคัญ ระหว่ า งบุ ค คลกับ องค์ก าร ซึ่ ง ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า นั ก บริ ห ารต้อ งให้ค วามส าคัญ กับ
ประสิทธิผลขององค์การ และขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกจ้างด้วย เพราะ
องค์ก ารจะอยู่ร อดหรื อ ไม่ อ ยู่ ที่ ก ารสร้า งความสมดุ ล ระหว่ า งความต้อ งการส่ ว นบุ ค คลกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
Bakke (1955 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2553: 91) ชี้ ว่าองค์การเป็ นกระบวน
ในการหลอมรวม (Fusion Process) กล่าวคือขณะที่สมาชิกองค์การพยายามดาเนิ นการต่างๆ เพื่อ
จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของตนเองนั้น องค์การก็ จะใช้ความพยายามของสมาชิกขององค์การแต่ละ
คนเพื่อการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ขององค์การ การหลอมรวมที่ เกิดขึ้ นจากกระบวนการแสวงหา
ความส าเร็ จ ของปั จเจกบุ คคลกับ สังคมประกิ ตขององค์ ก ารจะสาเร็ จ ได้ด ้ว ยการผสมผสาน
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องค์การอรูปนัยและรูปนัย กระบวนการในการดาเนิ นงานและภารกิจที่ตอ้ งปฏิบั ติกบั ระบบการ
ให้รางวัลและลงโทษให้สอดประสานสอดคล้องกัน
Getzels and Guba (1957 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2553: 91) เป็ นนักวิชาการ
อีกกลุ่มหนึ่ งที่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมองค์การ โดยให้ความสาคัญทั้งมิติขององค์การและ
ปั จเจกบุ คคล ทฤษฎี ของเซลส์แ ละกิ วบา ตั้งข้อสัน นิ ษ บานว่า พฤติ ก รรมเชิ ง สังคม (Social
Behavior) ในโรงเรียนได้รบั อิทธิพลจากความคาดหวังของสถาบัน ความมุ่งหวังของกลุ่มและ
ความต้องการของคนแต่ละคน
ภารดี อนันต์นาวี )2552: 35) ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรมในช่วงปี
ค.ศ.1950-1980 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งเป็ นยุคของการบริหารองคืการเชิงสถานการณ์ ในยุคนี้ ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ทางการบริหารหลายประการ เช่น
1( การมองว่าองค์การเป็ นระบบเปิ ด (Organization as an Open
System) ซึ่งจะต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อม
2( องค์ก ารจะต้อ งปรับตัว ให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดว้ ยกลยุทธ์ทางการบริหารและการวางแผนโดยผูบ้ ริหารต้องจัดให้มีการ
กระจายอานาจ (Decentralization) แทนการตัดสินใจสัง่ การ (Decision Making) และการ
แก้ปัญหา (Problem Solving) ในทุกระดับขององค์การ
3) ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งท าให้ผู ้ป ฏิ บั ติ ส ามารถควบคุ ม ตนเอง (SelfControl) โดยการมองผูป้ ฏิ บัติในแง่ที่ดี และมีการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจด้วยวิธีการจูงใจ
(Human Motivation)
4( พฤติกรรมของบุคคล (Individual Behavior) และพฤติกรรมของ
กลุ่ม (Group Behavior) มีผลต่อการบริหารองค์การและสิ่งแวดล้อม
5( การท างานเป็ นกลุ่ ม จะช่ ว ยให้ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
ผูบ้ ริหารจึงควรนาหลักการของทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Theory) มาใช้เนื่ องจากเป็ น
กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงส่งผลให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
6( การแบ่งฝ่ ายงานกันท าอย่างเฉพาะเจาะจง การติ ดต่อสื่ อสาร
แบบสัง่ การจากเบื้ องบนลงสู่เบื้ องล่าง และการควบคุมการตัดสินใจไว้ส่วนกลาง ไม่ช่วยให้เกิด
ผลดี ท างเศรษฐกิจ เพราะเป็ นการสะท้อนให้เห็ นถึ งธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์ ตามหลักการของ
ทฤษฎี X ที่ตอ้ งมีการควบคุมผูป้ ฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
สรุปแนวคิดการบริหารเชิงพฤติ กรรมศาสตร์ เป็ นการบริหารที่มุ่งเน้นและให้
ความสาคัญกับบุคคลและองค์การ โดยให้ความสาคัญกับการทางานของบุคคลในองค์การและ
เน้นการทางานเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ โดยการทางาน
ของทั้งสองต้องเป็ นการทางานที่หลอมรวมกัน
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2.2.2 แนวคิดการบริหารการศึกษา
สังคมได้จดั ตั้งสถาบันหรือองค์การต่างๆ ขึ้ นเช่น รัฐบาลวงการอุตสาหกรรม การ
ป้องกันประเทศ การศึ กษาเพื่อดาเนิ นกิจการต่างๆ จะมีวิธีการและกระบวนการในการ
ดาเนิ นงานขององค์การ ดังนั้นเราจึงอาจให้คาจากัดความของการบริหารว่า เป็ นเครื่องมือและ
กระบวนการที่ดาเนิ นการโดยผ่านองค์การหรือสถาบันแต่อย่างไรก็ตามได้มีบุคคลต่างๆ ให้
ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ดงั นี้
กล้า ทองขาว (2547: 12) ได้ให้ความหมายการบริหารการศึ กษา หมายถึ ง การ
บริหารและดาเนิ นงานด้านการศึกษาของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยศัยที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2540: 39) ได้ให้ความหมายการบริหารการศึกษาไว้ว่า การ
บริหารการศึกษา คือ การใช้อิทธิพล (Influencing) ต่อคนกลุ่มหนึ่ งนั้นก็คือ นักเรียนเพื่อให้มี
ความเจริญงอกงามสู่วตั ถุ ประสงค์ที่ได้กาหนด โดยการใช้กลุ่มคนกลุ่มที่ สอง ซึ่งได้แก่ ครูใน
ฐานะตั ว แทน (Agent) ด าเนิ นการเพื่ อ ให้วัต ถุ ป ระสงค์ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ การบริ ห ารจะ
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่เราเรียกว่า การปกครอง (Government) และจะสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
คาต่างๆ เหล่านี้ เช่น การนิ เทศ การวางแผน การสัง่ การ การจัดองค์การ การควบคุม การแนะ
แนว และการออกระเบียบ และสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาน่ าจะร่วมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1)
การทางานร่วมกัน 2) การช่วยให้ตระหนักในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3) การ
ให้บริก ารแก่ สังคมและ 4) การเข้าเกี่ย วข้องกับมนุ ษ ย์ เช่ น ครู นั ก เรี ยน ผูป้ กครอง และ
ประชาชน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลเหล่านี้
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534: 3) ให้ความหมายว่า การบริหารการศึกษาหมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันดาเนิ นการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน
นั บตั้งแต่ บุคลิ กภาพ ความรู ้ ความสามารถ เจตคติ พฤติ ก รรม คุ ณธรรม เพื่อให้มีค่านิ ย ม
ตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เป็ นผล
ต่อบุคคลและอาศัยทรัพยาการ ตลอดจนเทคนิ คต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไป
ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดาเนิ นชีวิตอยู่
ภารดี อนันต์นาวี (2552: 2) การบริหารการศึกษาอาจพิจารณาว่าเป็ นกิจกรรม
ประเภทหนึ่ ง หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคล หลายๆ คน ร่วมมือกันดาเนิ นการเพื่อพัฒนาให้
เด็ ก เยาวชน ประชาชนหรื อสมาชิ ก ของสังคมในทุ ก ๆ ด้า น ให้มี ความสามารถ ทัศนคติ
พฤติ ก รรม ค่านิ ย มหรือคุ ณธรรม ส่วนในด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิ จนั้ นต้องการให้
สมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ที่เป็ นระเบียบแบบแผน ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
เมธี ปิ ลันธนานนท์ (2525: 2) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึงศาสตร์และ
ศิลป์ ในการดาเนิ นการหรือบริการด้านการปกครอง การเรียนการสอนปรับกรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
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การศึ ก ษาร่วมกับผูอ้ ื่ น เพื่อให้การเรี ยนการสอนนั้ นได้ดาเนิ นไปด้วยดี มีประสิท ธิ ภ าพตาม
จุดมุง่ หมายที่วางไว้
กิติมา ปรีดีดิลก )2532: 3) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามที่
จะจัด ดาเนิ นงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา อันได้แก่ โรงเรียน หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ ตาราและอาคารสถานที่ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อกล่าวอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
ความพยายามที่ จ ะจัด ดาเนิ นงานทุ ก อย่างที่ เกี่ย วกับการศึ ก ษา โดยมีผลผลิตคือผู ้เรี ยนที่ มี
คุณภาพที่สุด
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์และคณะ )2530: 5) ได้ให้ความหมาย ของการบริหารการศึกษาว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคล ผูเ้ กี่ยวกับการศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป ร่วมกันกระทาเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
หรือเยาวชนให้เจริญเติบโตทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ
วินัย บุตรศาสตร์ (2534: 12) ให้ความหมายการบริหารการศึกษาว่า การดาเนิ นงาน
เกี่ยวกับการศึกษาของกลุ่มบุคคล โดยใช้ปัจจัยทางการบริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
และการจัดการเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนหรือเยาวชนให้เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
สรุ ปได้ว่า การบริหารการศึ กษา คือ การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒ นาหรื อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุคคล ในด้านต่างๆ คือ ความสามารถ ความรู ้ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม
ต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่สงั คมหรือประเทศต้องการ
ในมุ ม มองของแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การบริ ห ารที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น ก็ มี นั ก คิ ด ที่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารการศึกษาได้ดงั นี้
2.2.2.1 แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา
Bobbit (1913 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552: 20) เขาได้ประยุกต์
หลัก การบริ ห ารทัว่ ไปเพื่ อเป็ นหลัก ในการบริ ห ารการศึ ก ษา ดัง นี้ ประการแรก เขามองว่า
กระบวนการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ ควรจะใช้ในการดาเนิ นจัดตั้งมาตรฐานที่ตอ้ งการเกี่ยวกับ
ผลผลิตของโรงเรียน ประการที่สอง วิธีการควรตั้งอยูบ่ นพื้ นฐานของวิทยาศาสตร์ ประการที่สาม
คุณสมบัติของผูผ้ ลิต )ครู( ควรจะถูกกาหนดขึ้ น และเขาควรได้รับการฝึ กอบรมให้เหมาะสม
ตามแนวทางแบบวิ ท ยาศาสตร์ ประการที่ สี่ ผู ้ผ ลิ ต )ครู ( ควรได้รับ การชี้ แจงให้รูเ้ กี่ ย วกั บ
มาตรฐานที่ ก าหนด วิธี ก ารว่า จ้า ง และการใช้เ ครื่ อ งมือ ต่ า งๆ และประการที่ ห า้ บุ คลากร
ทางการศึกษามีมาตรฐานตา่ จึงควรได้รบั การตระเตรียมมาเป็ นอย่างดี ก่อนจะปฏิบตั ิงาน
Cubberley (1941 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552: 21) ได้ยึดแนวคิดของ
Taylor เขาได้กล่าวถึงหลักการ 3 ประการ ของผูต้ รวจการศึกษา (Superintendent of Schools)
คือ
1( การจัดการองค์การ (Organization) ผูต้ รวจการศึกษาจะต้องเป็ น
ผูจ้ ดั องค์การของการดาเนิ นงานในโรงเรียน โดยเป็ นผูว้ างนโยบายให้โรงเรียนปฏิบตั ิ
2( การบริหาร (Execution) ผูต้ รวจการศึกษาจะต้องเป็ นผูบ้ ริหาร
ในสิ่งที่โรงเรียนดาเนิ นการ
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3( การนิ เทศ (Supervision) ผูต้ รวจการศึกษาควรจะเป็ นผูน้ ิ เทศของการ
ดาเนิ นงานในโรงเรียนความรูท้ างวิชาชีพและความหยัง่ เห็นของเขาจะต้องปรากฏออกมาในรูป
ของงานประจาวันของครูและนักเรียน
โดยในทัศนะของ Cubberley )1941( ผูต้ รวจการศึกษาซึ่ งเป็ นผูน้ าทางการศึกษา
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ จะต้องเป็ นคนแจ่มใส รูจ้ กั ผ่อนหนักผ่อนเบา ซื่อสัตย์ ไม่ดูถูกคนอื่น มี
วินัย มีสานึ กที่ดี สามารถทางานให้สาเร็จวิธีใช้ให้คนอื่นทางาน และจะต้องมีเวลาสาหรับสังเกต
ศึกษา คิดวางแผน ให้คาแนะนา แนะแนวทางและเป็ นผูน้ า
ในการนาแนวทางการบริหารแบบวิท ยาศาสตร์มาประยุ กต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษาสามารถนามาวิเคราะห์ได้ว่าการบริหารการศึกษาผูท้ ี่มีบทบาทในการบริหารควรจะ
นาหลักทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและผูบ้ ริหารควรที่จะเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทและมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการบริหารองค์การ
2.2.2.2 แนวคิดการบริหารเชิงมนุ ษยสัมพันธ์มาใช้ในการบริหารการศึกษา
ภารดี อนันต์นาวี )2552: 26) ได้ประยุกต์ใช้หลักมนุ ษยสัมพันธ์ในการบริหาร
การศึกษาไว้ ดังนี้ คือ
1( ผูบ้ ริหารควรสร้างมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดีกบั ครูเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม
2( ปั ญหาเรื่องมนุ ษยสัมพันธ์ ซึ้ งในเบื้ องต้นไม่ค่อยมีความสาคัญ แต่
ต่อมาได้รบั การยอมรับมากขึ้ น
3( อาจารย์ใหญ่สามารถสร้างภาวะผูน้ าแบบประชาธิ ปไตยได้มากกว่า
เพราะตาแหน่ งของเขาเอื้ ออานวยให้
4( ครูทุกคนรวมเป็ นกลุ่มสังคมที่ซบั ซ้อน อาจารย์ใหญ่จะต้องร่วมงาน
กับครูเหล่านี้ ด้วยความระมัดระวัง
5( ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รบั ผลกระทบกระเทือนต่อการตัดสินใจ
ควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นด้วย
ในการนาแนวทางการบริหารแบบวิท ยาศาสตร์มาประยุ กต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษาสามารถนามาวิเคราะห์ได้ว่าดังที่กล่าวมาข้างตนว่าแนวคิดนี้ ให้ความสาคัญกับการ
สร้างมนุ ษ ยสัมพัน ธ์กันระหว่างคน ดังนั้ นสิ่ งที่ ผู ้บริห ารจะนาแนวคิดนี้ มาประยุ ก ต์ใช้ในการ
บริ ห ารการศึ ก ษา คื อ ควรสร้า งการมี ม นุ ษยสั ม พั น ธ์ กั น กับ บุ ค ลากรทุ ก คนและควรให้
ความสาคัญ กับระบบประชาธิ ปไตยคื อผู ้บริห ารต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความยุ ติธรรมในการตัดสิ นใจ
ต่างๆไม่ใช่ใช้อานาจที่มีอยูต่ ดั สินใจ
2.2.2.3 แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา
ภารดี อนันต์นาวี ) 2552: 36) การประยุกต์ใช้พฤติกรรมศาสตร์ในการบริหาร
การศึกษา หลักพฤติกรรมศาสตร์สามารถนามาใช้หลักการบริหารการศึกษาดังนี้
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1( การบริหารประกอบด้วยความรูเ้ ฉพาะ (Specialized Knowledge)
ทักษะและความเข้าใจ ซึ่งแตกต่างกันไปตามกิจกรรมต่างๆ ประสบการณ์การสอนบางส่วนบวก
กับการศึกษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และการบริหารก็เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา
2( การดาเนิ นการบริห ารตั้งอยู่บนทัศนะความจริงขององค์การที่
ดาเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั
3( พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ของการบริหารอยู่ในพฤติกรรมศาสตร์
ดังนั้น ความเข้าใจในจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา และการเมือง จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในการ
เข้าใจธรรมชาติที่เป็ นจริงของปั ญหาของการบริหารองค์การทางศึกษา
4( การเปลี่ ย นแปลงเป็ นสิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ใ นการบริ ห าร
การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ (Innovation) เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างรีบด่วน
สรุ ปแนวคิดการบริหารการศึ กษา คือ การบริหารการศึ กษาเป็ นศาสตร์ที่ให้
ความสาคัญกับแนวทางในการบริหารสถานศึกษา โดยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมี
ผูท้ ี่นาเสนอมากมายหลายแนวคิด เช่น แนวคิดการบริหารของ Taylor (1911) Mayo (1924)
หรือ Lunenburg and Ornstein (2004) และอีกหลายๆ ท่านที่ให้แนวคิดการบริหารที่แตกต่าง
กันออกไปแล้วแต่ทศั นะของแต่ละคน โดยใจความสาคัญของแนวคิดการบริหารการศึกษาเป็ น
คือการดาเนิ นงานกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็ นด้านบุ คลิ ก ภาพ ความรู ้ ความสามารถ เจตคติ พฤติ ก รรม คุ ณธรรม เพื่ อให้มี
ค่านิ ยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้
มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิ คต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนา
ไปตรงตามเป้าหมายของ สังคมที่ตนดาเนิ นชีวิตอยู่ โดยการบริหารการศึกษาต้องตั้งอยู่ภายใต้
กระบวนการที่เหมาะสมภายใต้ขอ้ ตกลงที่วางไว้

2.3 แนวคิดการพัฒนาการศึกษาและนโยบายการศึกษา
2.3.1 ความหมายการศึกษา
การศึกษาเป็ นคาที่คนส่วนใหญ่คุน้ เคย แต่นิยามยาก โดยในการศึกษาความหมายของ
คาว่า “การศึกษา” มีนักวิชาการหลายท่านให้คานิ ยามที่แตกต่างกันดังนี้
วิไล ตั้งจิตสมคิด )2539: 1-7( และ สมาน อัศวภูมิ )2553: 3) ซึ่งได้รวบรวมนิ ยาม
การศึกษาไว้หลายคนและหลายมุมมอง เช่น วิจิตร ศรีสอ้าน (2529) ซึ่งได้นิยามการศึกษาไว้
สามองค์ประกอบ คือ
1( การศึกษาเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็ นไปใน
แนวทางที่พึงปรารถนา
2( การเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ เป็ นไปโดยจงใจ โดยกาหนดจุดมุ่งหมายซึ่งเป็ นสิ่งที่
มีคุณค่าสูงสุดไว้
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3( การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ กระทาเป็ นระบบ มีกระบวนการอันเหมาะสม
และผ่านสถาบันทางสังคมที่ได้รบั มอบหมายได้ทาหน้าที่ดา้ นการศึกษา
ภิญโญ สาธร (2521: 18 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2553: 4) ให้ความหมายการศึกษาไว้
ว่า เป็ นกระบวนการพัฒ นาบุ ค คล ทั้ง ในด้า นจิ ต ใจ นิ สัย และคุ ณ สมบัติ อ ย่า งอื่ น กระบวน
การศึกษาเป็ นเพียงเครื่องมือที่คนรุ่นหนึ่ งให้แก่คนอีกรุ่นหนึ่ ง เครื่องมือนี้ ถ้าไม่นาไปใช้จะไม่เกิด
ประโยชน์กนั ใด นอกจากนี้ การศึกษายังเป็ นเครื่องมือสาคัญของรัฐในการสร้างความเป็ นหนึ่ ง
อันเดี ยวกันของพลเมือง เพื่อก่ อให้เกิดความมัน่ คงของรัฐตามที่ รัฐต้องการ ทั้งในด้านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
Dewey )1993 อ้างถึงใน วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2539) ได้ให้คานิ ยามการศึกษาไว้ดงั นี้
1( การศึกษาคือชีวิต (Education is Life) ไม่ใช่เป็ นการเตรียมตัวเพื่อชีวิตใน
ภายหน้า การศึ ก ษากับชี วิตเป็ นของคู่กัน ตราบใดที่ ย ังมีชี วิตอยู่ก็ ตอ้ งมีก ารศึ ก ษาตลอดไป
ดังนั้น การศึกษาจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน แก้ปัญหาในชีวิตปั จจุบนั
2( การศึกษาคือการเจริญงอกงาม (Education is Growth) คนที่ได้รบั การศึกษา
ย่อมจะทาให้เจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ความเจริญงอกงามนั้น
ต้องเป็ นไปในทางที่ดี สังคมปรารถนาด้วย
3( การศึกษาคือการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ชีวิต (Education is Organizing
for Experience) เป็ นการจัดประสบการณ์การใหม่ ช่วยให้บุคคลมีระดับความรู ้ ความสามารถสูงขึ้ น
พอที่จะกาหนดแนวปฏิบตั ิจากผลลัพธ์ของประสบการณ์น้ันได้
4( การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม (Education is Social Process) เป็ นการ
ถ่ายทอดความรู ้ วัฒนธรรมต่างๆ จากคนรุ่นหนึ่ งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ ง
Good )1945: 145 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2553: 5) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้
3 ความหมาย คือ
1( การศึ กษาหมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่บุคคลนามาใช้ในการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม
2( การศึกษาเป็ นกระบวนการทางสังคมที่ทาให้บุคคลได้รบั ความรูค้ วามสามารถ
จากสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้ น
3( การศึกษาหมายถึงการถ่ายทอดความรูต้ ่างๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็ นระเบียบให้
คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา
สรุปคาว่า “การศึกษา” คือ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านความรู ้ ความสามารถ พฤติ กรรม หรือแม้กระทั้งการพัฒนาทางด้านจิ ตใจ
อารมณ์ โดยการถ่ายทอดเป็ นความรูต้ ่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดมาเป็ นรุ่นๆ หรือถูกเก็บรวบรวมไว้แล้
นามาเป็ นถ่ายทอด เพื่อให้ไปตามระเบียบ แบบแผนที่สงั คมต้องการ
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2.3.2 แนวคิดและแผนการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาไทยในปั จจุบนั เป็ นระบบการศึกษาที่มีการมุง่ เน้นการผลิตคน หรือบัณทิตให้
รับใช้สงั คมเท่านั้น ไม่ได้เพื่อที่จะผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มแรงงานที่ยงั ขาดอยู่
หรือผลิตเพื่อให้มีความรู ค้ วามชานาญในแต่ละด้านเป็ นพิเศษ เพราะระบบการศึ กษาไทยมี
หลักสูตรที่จัดทาออกมาไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ทาให้คนเหล่านี้ ก้าวจาก
สังคมชนบทไปตั้งหลักแหล่งในสังคมเมืองแทนที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง หรือบางกลุ่ม
จบไปไม่ได้ทางาน เพราะหลักสูตรที่จบไม่ได้มีความต้องการในกลุ่มตลาดแรงงานทาให้เกิดการ
ว่างงานมากมายในกลุ่มนี้
อัมมาร สยามวาลา )2552( สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า ตลอด
ระยะเวลากว่าหนึ่ งทศวรรษที่มีการพัฒนาการศึกษา จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาก โดย
การศึกษาจะยึดถือแต่ โรงเรียน ครู นักเรียน และเนื้ อหาวิชาเป็ นหลักโดยไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับสภาพแวดล้อมอื่นอย่างเท่าเทียม เป็ นเพียงการปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบ โดยเน้นให้เด็กมี
รูปแบบการเรียนแบบท่องจา ไม่ได้เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และสิ่งสาคัญปั ญหาจากการจัด
และพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาที่จาเป็ นต้อง
ปรับ ปรุ ง และพัฒ นา ทั้ง ด้า นการส่ ง เสริ ม โอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน ด้า นคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา โดยเฉพาะระดับการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ด้านขีด ความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศที่ยงั อยูใ่ นระดับตา่ ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยงั ต้องเพิ่มเติมในด้าน
ประสิทธิภาพ
โดยในด้านการศึ กษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึ กษาที่ ผูศ้ ึ กษามากมาย
ทาการศึกษาสามารถสรุปปั ญหาหรือแนวทางการพัฒนาการศึกษาได้ดงั นี้
ชัยรัตน์ ชมภู )2550: 110( ได้ศึกษาถึง การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุคตวาราราม สานักการศึกษา เทศบาลนครสวรรค์ พบว่า แนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนั้นในภาพรวมปั ญหาทางวิชาการมีปัญหาสูงสุด รองลงมา
คื อ งานบุ ค คล งานบริ ห ารทัว่ ไป และงบประมาณ ตามล าดับ ส่ว นแนวทางในการพัฒ นา
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในด้ า นงานวิ ช าการ คื อ ให้มี ก ารด าเนิ นการจั ด หาวิ ท ยากร
บุคคลภายนอกทั้งในและนอกท้องถิ่นมาให้ความรูก้ ับผูเ้ รียน การจัดหาสื่อประกอบการเรียน
การสอน ในด้านงานบุคคล คือทาแผนจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ใน
ด้านงานบริ ห ารทัว่ ไป คื อการมีส่วนร่ วมในการวางแผนให้ค วามเห็ น ข้อ เสนอแนะ และให้
คาปรึกษาในการส่ งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กบั สถาบันอื่นๆ ใน
ชุมชนและท้องถิ่น ส่วนสุดท้ายในด้านงบประมาณ คือ จัดทาแผนงานบริหารงบประมาณการใช้
จ่ายของสถานศึกษา
บุญชม ศรีสะอาดและคณะ (2542: 92( ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้ นฐานในระบบโรงเรียนของเขตการศึ กษา 11 โดยพบว่าปั ญหาในการพัฒนา
การศึกษาที่สาคัญ คือ ด้านครูผูส้ อนมีปัญหาเรื่องหนี้ สิน ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา สอนไม่
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ตรงกับวิชาที่เรียนมา ไม่พฒ
ั นาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ไม่สามารถสอนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลัก สูตร ด้านผู ้บริ ห ารมีปัญหาเรื่ องไม่มีก ารนิ เทศภายในที่ เป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ไม่บริหารงานวิชาการอย่างจริงจัง ไม่มีอานาจในการบริหารอย่างสมบูรณ์ ส่วน
ในด้านนักเรียนปั ญหาเรื่องไม่ต้งั ใจเรียนอย่างจริงจัง มีปัญหาครอบครัว อ่านเขียนภาษาไทยได้
ตา่ กว่าระดับชั้น และในด้านหลักสูตรปั ญหาที่พบคือ หลักสูตรมีรายวิชาและเนื้ อหามากเกินไป
การเรียนการสอนไม่เป็ นไปตามแผนการสอน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ อีกมากมาย
อัมมาร สยามวาลา )2552( สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย มองว่า เพื่อให้
การศึกษาไทยมีการพัฒนาให้ทนั ต่อโลกแห่งเทคโนโลยีการศึกษาไทยควรมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1( การศึ กษาไทยต้องมุ่งสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ เป็ นการศึ กษาแบบ
องค์รวมบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง
2( การศึ กษาไทยต้องเน้นผลต่ อผู ้เรีย น ทั้งในระดับนโยบายและระดับการ
เรียนการสอนโดยกาหนดนโยบายการศึ กษาที่ คานึ งถึ งประโยชน์ ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รียน เรียนรูต้ ามวิธีที่ถนัดและสนใจ เรียนอย่างสนุ ก เล่นให้ได้ความรู ้ มีความสุขกับ
การเรียน ครูสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้คิดวิเคราะห์ทาให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ในตนเองและมีความสุขกับการเรียน
3( การศึ ก ษาไทยต้องมุ่งยกระดับงานให้เป็ นแรงงานคุ ณภาพ )Knowledge
Workers) ที่เข้มแข็งและแข็งขัน มีการกระจายอานาจสู่เขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กร
ปกครองท้องถิ่น มีการกาหนดมาตรฐานในการศึกษา จัดรูปแบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ มีการส่งเสริมรากฐานและพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ มาใช้ในการศึกษาและการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
และสถาบันสังคมอื่นๆ
4( การศึ กษาไทยควรมีการนาเอาเทคโนโลยี เข้ามาบูรณาการในการเรี ย น
การสอน ทาให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู ้ และทันต่อยุคสมัยมากขึ้ น
อย่างไรก็ตามจากปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้ นในระบบการศึกษาไทยดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น
ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษาไทยเป็ นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับบริบทปั จจุบนั และสามารถที่จะเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
ดังนั้นในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด คือฉบับที่
สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มองถึงปั ญหาของการพัฒนาการศึกษาที่
ผ่านมา จึงได้ทาแผนโดยขอความร่วมมือและการมีส่วนร่วมให้ขอ้ มูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผูแ้ ทนหน่ วยงานองค์กรตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ได้แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั โดยแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ซึ่งมี
เนื้ อหาใจความดังนี้ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
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1( ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียนครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา กลยุทธ์และแนวทางการดาเนิ นงาน
(1) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียน
(2) เร่ ง รัด พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานครู ค ณาจารย์แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
(3) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
(4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็ นพลเมืองในระบบการศึกษา
2) ผลิตและพัฒนาคุณภาพกาลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ กลยุทธ์และแนวทางการดาเนิ นงาน
)1( สร้างภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา
)2) เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแพทย์
พยาบาลและสาขาที่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
)3( เร่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนด้า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ทั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
)4) พัฒ นาสมรรถนะก าลัง แรงงานเพื่ อ รองรั บ การเข้า สู่ สัง คมและ
ประชาคมอาเซียน
)5( สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์กร/
หน่ วยงานทั้งในและต่างประเทศ
)6) ส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่ องทุก
ระดับ
)7) ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
3)
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีนวัตกรรม
กลยุทธ์และแนวทางการดาเนิ นงาน
)1) ส่งเสริ มสนั บสนุ นการวิจัย และพัฒ นาสร้างองค์ความรูเ้ ทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
)2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจยั กับองค์กร/หน่ วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
)3) ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ ให้บ ริ ก ารรัก ษาพยาบาลและส่ ง เสริ ม
สุขภาพ
)4) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ้
)5) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั
)6) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นผลั ก ดั น ให้ค วามรู ้แ ละจดทะเบี ย นคุ ้ม ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญา
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4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต กลยุทธ์และแนวทางการดาเนิ นงาน
)1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
)2) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต
)3) พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา กลยุทธ์และแนวทางการดาเนิ นงาน
)1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
)2( พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
)3) พัฒนาระบบการวางแผนงบประมาณตรวจติ ดตามและประเมินผล
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
)4( กระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การให้เ ขตพื้ นที่ ก าร ศึ ก ษาและ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
)5) ส่งเสริมสนับสนุ นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุ นทรัพยากรเพื่อการศึกษา
)6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กรหรือหน่ วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ )สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
สรุ ป แนวทางการพัฒ นาการศึ ก ษา ของรัฐ บาลในยุ ค ปั จจุ บัน จะให้ค วามส าคัญ กับ
หลายๆ มิติ เช่น ประการแรก การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียนครูคณาจารย์บุคลากร
ทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา ประการที่ ส อง ผลิ ต และพัฒ นาคุ ณ ภาพก าลัง คนรองรับ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ประการที่สาม ส่งเสริมการวิจยั และ
พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีนวัตกรรม ประการที่สี่ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต และประการที่หา้ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึ กษา ยุทธศาสตร์ท้งั 5 ประการดังกล่าว
ล้วนแต่เป็ นการส่งเสริมให้การศึกษาไทยเกิดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เกิดขึ้ น
2.3.3 นโยบายการศึกษา
นโยบาย คือ หลักการหรือกรอบความคิด แนวทาง กลวิธีการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องหน่ ว ยงานนั้ น ๆ นโยบายเป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความตั้ง ใจของผู ้บริ ห ารใน
การปฏิบตั ิงาน และใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพิจารณา ตัดสินใจจัดทาแผน จัดทาโครงการ
"นโยบาย" กับ "การบริหาร" นับว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก การบริหารจะประสบ
ผลสาเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้ นอยู่กบั การกาหนดนโยบายด้วย การกาหนดนโยบายในทาง
ปฏิบตั ิน้ัน อาจกาหนดได้ในทุกระดับ เช่น นโยบาย ระดับประเทศ )National) ซึ่งเป็ นนโยบาย
ส่วนรวม นโยบายระดับสาขางาน )Sector) นโยบายระดับภาค )Regional) ระดับหน่ วยงาน
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)Institutional หรือ Organization) และระดับสายงาน หรือหน่ วยงาน นโยบายยิ่งอยู่ใกล้ระดับ
ปฏิบตั ิการ )Operation Unit) มากเพียงใด ก็จะมีลกั ษณะที่เป็ นนโยบายแบบจาเพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้ น โดยมีขอ้ ความชัดเจน สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการที่ แสดงลักษณะเฉพาะจน
หน่ วยปฏิบตั ิ สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า ควรดาเนิ นการในแนวใด และไม่ดาเนิ นการใน
ลักษณะใด ทาให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่าง ถูกต้อง (โรงเรียนมารียอ์ นุ สรณ์, 2554)
"นโยบายการศึ ก ษา" หมายถึ ง ข้อ ความที่ ก าหนดไว้เ พื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางใน
การดาเนิ นงานทางการศึกษาโดยครอบคลุมทั้งระบบหรือการศึกษาในภาพรวม เพื่อบรรลุตาม
เจตนารมณ์ของปรัชญาการศึกษาหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งโดยลักษณะของนโยบายเอง
นั้น สามารถกาหนดได้ท้งั ในลักษณะของนโยบายเชิงรุกและนโยบายเชิงรับ นโยบายเชิงรุกนั้น
เป็ นนโยบายที่เน้นหรือนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแนวทางที่กาหนดหรือทาไว้อยู่เดิม
ด้วยเจตนาที่ จ ะมุ่งแก้ปัญหาวิก ฤตให้บังเกิ ด ผลในเวลาอันรวดเร็ ว ส่ว นนโยบายเชิ งรับเป็ น
นโยบายที่ กาหนดขึ้ นเพื่ อ แก้ปัญหาบนปั จจัย เงื่ อนไขที่ ว างไว้เดิ ม เพื่ อให้บรรลุ ผ ลที่ กาหนด
(โรงเรียนมารียอ์ นุ สรณ์, 2554)
นอกจากจะมี ก ารวางแผนแนวทางการพัฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อให้การศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการหรือความเป็ นจริงในยุคปั จจุบนั โดยภายใต้
การวางแผนการพัฒ นาจะต้อ งอยู่ภ ายในกรอบของนโยบายการศึ ก ษาที่ รัฐ บาลวางไว้ โดย
นโยบายการศึกษาเปรียบเสมือนแนวทางให้รฐั บาลดาเนิ นการโดยนโยบาย 31นโยบายหลัก
ด้า นการศึ ก ษาของ ฯพณฯ ยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น วัต ร นายกรัฐ ม นตรี ภายใต้ก ารบริ ห ารของ
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ มี เนื้ อหาดังนี้
)กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
นโยบายที่ 1 ยึดนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของ
เรา จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท ปั้ นนักศึกษาไทย ให้เป็ น
มืออาชีพ เติบโตเป็ นพลเมืองโลกที่ทนั สมัย
นโยบายที่ 2 ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ (Transparency and Accountability) การบริหารงาน
บุคคลที่โปร่งใส ร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานไทย
นโยบายที่ 3 ปรับ เลื่ อ นวิท ยฐานะ โยกย้า ยครูดว้ ยความเป็ นธรรม สองแข่ง ขัน วัด
ความสามารถด้วยตนเอง ไร้เส้นสายฝากฝัง
นโยบายที่ 4 สอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วัดผลแต่ละ
ช่ วงชั้นประกันคุ ณภาพการศึ ก ษานาผลไปใช้เ พื่ อการศึ ก ษาต่ อเชื่ อมโยงการปฏิ บัติงานของ
ครูผูส้ อนเพื่อเลื่อวิทยฐานะ
นโยบายที่ 5 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไทยใสสะอาด สร้างความโปร่งใสในการบริ ห าร
กระทรวงศึกษาธิการให้ปราศจากทุจริตคอรัปชัน่
นโยบายที่ 6 ปฏิบตั ิธรรม นาการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริตคอรัปชัน่
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นโยบายที่ 7 แท็ บ เล็ ต พี ซี เพื่ อการศึ กษาส าหรับนั กเรี ยน ป.1 และ ม.2 ทุ กคน เติ ม
ภูมปิ ั ญญาด้วยเทคโนโลยีมีความรูไ้ ด้อย่างไร้ขีดจากัด
นโยบายที่ 8 เรียน ม.6 จบได้ใน 8 เดือน เรียนในเวลาและนอกเวลาเพื่อก้าวทันโลก
และทันลูกหลาน
นโยบายที่ 9 กองทุนตั้งตัวได้ เงินทุนขัน้ ต้นสาหรับนักศึกษา พร้อมเป็ นเจ้าของธุรกิจใน
อนาคต
นโยบายที่ 10 1 อาเภอ 1 ทุ น ทุ นการศึ กษาสานฝั นให้เด็ กเก่ งทุ กอาเภอเรี ยนต่ อ
ต่างประเทศ
นโยบายที่ 11 สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN 80% ของ
นักเรียนทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
นโยบายที่ 12 เรี ย นดี อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ตั้ ง แต่ อ นุ บ าลจนจบ ม.6 ฟรี ค่ า เล่ า เรี ย น
ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือและค่ากิจกรรม
นโยบายที่ 13 สร้างผูน้ าอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship เพิ่มทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเป้นผูน้ าในภูมิภาค
นโยบายที่ 14 ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต )กรอ.( Income Contingency Loan โอกาส
เข้าถึงแหล่งทุน เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้
นโยบายที่ 15 ครูมืออาชีพ ฝั นอยากเป็ นครูได้เป็ นครู จบแล้วมีงานทา มัน่ คงในชีวิต
ร่วมสร้างลูกหลานไทยให้เฉลียวฉลาด
นโยบายที่ 16 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center ศูนย์บริการซ่อมสร้าง 20,000
แห่งทัว่ ประเทส ฝึ กฝนช่างฝี มือ ให้บริการประชาชน
นโยบายที่ 17 การศึกษาดับไฟใต้ จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนประชาชนและผูน้ าในพื้ นที่
นโยบายที่ 18 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA ฝึ กอาชีพเพิ่มพูนทักษะคิดเป็ น
ผลิตเป็ นส่งออกต่างประเทศเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
นโยบายที่ 19 กระทรวงศึกษาไทยปลอดภัยไร้บุหรี่หา้ มสูบบุหรี่ในสถานศึกษาผูบ้ ริหาร
อาสาเป็ นแบบอย่าง
นโยบายที่ 20 ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสร้างการศึกษาให้แข็งแกร่งเพื่อแข่งขันใน
ประชาคม ASEAN
นโยบายที่ 21 อัจฉริยะสร้างได้ส่งเสริมให้เด็กเก่งเด็กฉลาดพร้อมเป็ นผูน้ าประเทศใน
ทุกสาขา
นโยบายที่ 22 อินเทอร์เน็ ตตาบลและหมู่บา้ นค้นหาความถนัดตนเองเรียนรูท้ ุกที่ทุก
เวลา
นโยบายที่ 23 คูป องสร้า งเสริ ม อัจ ฉริ ย ะคูป องแลกหนั ง สื อให้โ อกาสเยาวชนเลื อ ก
หนังสือตามความพอใจ
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นโยบายที่ 24 โรงเรียนในโรงงานเรียนรูจ้ ริงในสถานประกอบการระหว่างเรียนมีรายได้
จบแล้วได้งานทา
นโยบายที่ 25 อาชีวะไทยก้าวไกลใช้เทคโนโลยีสุภาพบุรุษอาชีวะมีวินัยเคารพกติกา
รักษาคุณธรรม
นโยบายที่ 26 สร้างพลังครูแก้ปัญหาหนี้ สินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาส
นโยบายที่ 27 หลักสูตรคิดเป็ นทาเป็ นลดหลัก สูตรท่องจารูด้ ว้ ยความเข้าใจใช้ปัญญา
จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด
นโยบายที่ 28 โรงเรียนร่วมพัฒนารวมพลังครูนักเรียนเพื่อความแข่งแกร่งทางวิชาการ
พร้อมสื่อการสอนสมัยใหม่ยานพาหนะรับส่ง
นโยบายที่ 29 ศูนย์อบรมอาชีวศึกษาพัฒนาอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนเรียนรู ้
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ
นโยบายที่ 30 ตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศในการเรียนสายอาชีพปริญญา
ตรีสายปฏิบตั ิการเติมเต็มความรูค้ ่คู วามเชี่ยวชาญในอาชีพ
นโยบายที่ 31 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือนหลักสูตรเทียบ
โอนเรียนเข้มระยะสั้นเทียบโอนความรู ท้ กั ษะประสบการณ์สายอาชีพ )กระทรวงศึกษาธิการ,
2555)
อย่างไรก็ดีนโยบายการศึกษาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ที่กล่าวมาทั้งหมด
31 นโยบายล้วนแต่เป็ นนโยบายที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ มองการศึกษาที่กว้างไกลและให้
ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้ น โดยหากนโยบายทุกประการสามารถที่จะนาไปปฏิบตั ิได้จริง
น่ าจะเป็ นผลดีที่จะทาให้ระบบการศึกษาไทยเกิดความเจริญก้าวหน้าและทันสมัย

2.4 อาเซียนกับประชาคมอาเซียน
“อาเซียน” คือ คาที่มาจากตัวย่อ ASEAN ในชื่อภาษาอังกฤษของประชาคมอาเซียน
“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คือ The Association of Southeast Asian
Nations สมาคมดัง กล่ า วถื อ ก าหนดจากการประกาศ “ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ” (Bangkok
Declaration) ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพื่อให้เป็ นสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่
อินโดนี เซีย ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และสิงคโปร์ (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2554: 15)
2.4.1 ประวัติความเป็ นมาของอาเซียน
“อาเซี ยน” เกิดจากความต้องการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 5
ประเทศ ได้แ ก่ อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ และไทย ร่วมมื อกันก่ อตั้งองค์ก รที่ จ ะช่ ว ย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ขึ้นมาหลังจาก
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ความความพยายามที่ ผ่านมาล้มเหลว อาทิ เช่น การก่อตั้ง องค์การ “อาสา”(Associatia of
Suntheart Asia: ASA) ที่ประกอบไปด้วยสหพันธรัฐมาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และไทย และองค์การ
“มาฟิ ลลินโด”(Maphilindo) อันประกอบไปด้วยสหพันธรัฐมาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนี เซีย
แต่ ไ ม่ประสบความส าเร็ จ ท าให้ค วามคิ ดการที่ จ ะร่ วมมือ ลัก ษณะเช่ น นั้ น กลับมา และเป็ น
ความคิดที่ เห็นพ้องต้องกันทั้ง 5 ประเทศ คือ มีความปรารถนาในการสร้างสันติภาพ สร้าง
ความมัง่ คัง่ ให้มีเสถียรภาพอันมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยค้าจุนใน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พยายามฟั นฝ่ าอุปสรรคและปรับปรุงสิ่งต่างๆ ร่วมกัน จากพื้ นฐานความ
ต่างในแต่ละประเทศให้กา้ วไปสู่การพัฒนา เพราะในกลุ่มของประเทศทั้งห้านี้ มีความใกล้เคียง
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และเป็ นประเทศกาลังพัฒนา เป็ นกลุ่มประเทศที่ขณะนั้นต้องการ
เงินทุนและวิธีการที่ทันสมัยสาหรับพัฒนาประเทศ ทาให้ความคิดในการตั้งเป็ นสมาคมเกิดขึ้ น
อี ก ครั้ง หนึ่ ง เรี ย กว่า “อาเซี ย น” โดยหวัง ว่าจะสามารถช่ วยสร้า งความเป็ นประชาคมแห่ ง
สันติภาพ ความร่วมมือของการตั้งสมาคมอาเซียนในครั้งนี้ นับว่าเป็ นการสร้างประวัติศาสตร์
แห่งภูมิภาค สะท้อนให้เห็นความปรารถนาดีจากการร่วมมือกันของประเทศทั้งห้า โดยไม่มีสิ่ง
ใดเกี่ยวโยงกับประเทศมหาอานาจตะวันตก วัตถุประสงค์การก่อตั้ง ได้แก่ (ว.อาพรรณ, 2555:
26-32)
1( เพื่ อ เร่ ง ให้เ กิ ด ความเติ บ โตความก้า วหน้ า ทางสัง คม และพัฒ นาด้า น
วัฒนธรรม ด้านจิตใจ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือกันและกันระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
2( เพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ เกิดความมัน่ คงในภูมิภาคโดยมีหลักยึด
คือกฎบัตรสหประชาชาติ
3( เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือต่อกันในด้านต่างๆ
เช่น ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านวิทยาการ และด้านการบริหาร เป็ นต้น
4( เพื่อช่วยเหลือกันในรูปแบบของการฝึ ก การวิจยั ในแขนงของการศึกษา การ
อาชีพ การวิทยาการและการบริหาร เป็ นต้น
5( เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การส่งเสริมซึ่งกันและกันในด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรมการค้า ร่วมมือกันปรับปรุงด้านการขนส่ง การคมนาคม โดยเฉพาะการยกระดับ
มาตรฐานในด้านการครองชีพให้ดีขนึ้
6( เพื่อส่งเสริมข้อมูลด้านการศึกษา
7( เพื่อคงไว้ซึ่งความร่วมมือ โดยใช้เป็ นเวทีในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งกัน
ในภูมิภาค
จุดกาเนิ ดหรือจุดเริ่มต้นของอาเซียน อาจกล่าวได้ว่าเป็ นเริ่มในการตั้งสมาคมเป็ นครั้งที่
สองหลังจากครั้งแรกไม่ประสบความสาเร็จ ครั้งนั้ นมีเพียง 3 ประเทศ คือไทย มาเลเซียและ
ฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 จนกระทัง่ อีก 6 ปี ต่อมา ก็มีการร่วมมือรวมพลังกัน
อีกครั้งโดยมีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ครั้งนี้ เป็ นการรวมพลังจัดตั้งเป็ นอาเซียน ซึ่ง
ประเทศหลัก 3 ประเทศได้แ ก่ ไทย มาเลเซี ย และฟิ ลิ ปปิ นส์เ ป็ นแกนและเพิ่ มขึ้ นมาอี ก 2
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ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ และอินโดนี เซีย จึงกลายเป็ น 5 ประเทศ จากผูน้ าที่เป็ นตัวแทนของ
ประเทศต่างๆ ดังนี้ (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
1) นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐ
อินโดนี เซีย
2) ตุ น อั บ ดุ ล ราชั ก บิ น ฮุ สเซน รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ สหพันธรัฐมาเลเซีย
3) นายนาชิโช รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
ฟิ ลิปปิ นส์
4) นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์
5) พันเอก )พิเศษ( ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ราชอาณาจักรไทย
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ได้
ถือกาเนิ ดขึ้ นมา โดยการลงนามในเอกสารเพื่อก่อตั้ง “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” (Association of South East Asian Nations: ASEAN) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2510 ณ วังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่มีการหารือกั นถึงความเป็ นไปได้ใน
การจัดตั้งสมาคมอาเซียน พร้อมกับได้มีการยกร่างปฏิญญากรุงเทพฯที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี
ซึ่งวัตถุประสงค์สาคัญของปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งเป็ นสมาคมอาเซียนได้ระบุวตั ถุประสงค์
หลักส่งเสริมความเป็ นสมาคมอาเซียนเอาไว้ 7 ประการ ดังนี้ (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
1) ส่ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกันในทางเศรษฐกิ จ
สังคม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และทางวัฒนธรรม
2) ส่งเสริมสันติภาพ สร้างความมัน่ คงให้เกิดขึ้ นในส่วนภูมิภาค
3) ส่งเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มุง่ พัฒนาการทางวัฒนธรรม
ในภูมิภาคนั้นๆ ให้คงอยู่
4) ส่งเสริมให้ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้ น
5) ส่ง เสริ ม การศึ ก ษาในรูป แบบการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน เช่ น ให้มี ก าร
ฝึ กงาน อบรม วิจยั แบบที่เชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายกัน
6) ส่ ง เสริ ม ด้า นการค้า เพิ่ ม ผลผลิ ต การเกษตรให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขยาย
ขอบเขตอุตสาหกรรมการค้า ปรับปรุงเส้นทางการขนส่งให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกขึ้ น
7) ส่ ง เสริ ม สร้า งความร่ ว มมื อ อัน ดี กับ ประเทศภายนอกแก่ อ งค์ก ารความ
ร่ ว มมื อ แห่ ง ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ และองค์ก ารระหว่ า งประเทศให้มี ค วามพร้อ ม และมี ทิ ศ ทางที่
สอดคล้องกันและกัน
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2527 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็ นสมาชิกอาเซียน
โดยนับเป็ นสมาชิกลาดับที่ 6 ในช่วง พ.ศ. 2530 เป็ นช่วงที่กลุ่มประเทศอาเซียนมีประสบการณ์ใน
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ด้านต่างๆ มากขึ้ น ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอให้เกิดเป็ นการประชุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จุ ดประสงค์ข องการประชุ ม ก็ เพื่ อเป็ นการถ่ วงดุ ลอิ ท ธิ พ ลของประเทศนอกอาเซี ย น ซึ่ ง ก็ คื อ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2533 แต่ขอ้ เสนอนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบ
และถูกยกเลิกไป แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ความพยายามในการร่วมกับอาเซียนก็ประสบ
ความสาเร็จในการเปิ ดเขตเสรีดา้ นการค้าอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เพื่อ
เอื้ ออานวยความสะดวกในการค้าและมีความเป็ นปึ กแผ่นยิ่งขึ้ น (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประเทศเวียดนาม ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกอาเซียน นับเป็ น
สมาชิกลาดับที่ 7 (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศลาวและประเทศพม่าได้มาเข้าร่วมเป็ นสมาชิก
อาเซียนพร้อมกัน นับเป็ นสมาชิกลาดับที่ 8 และลาดับที่ 9 เรียงต่อกัน (ว.อาพรรณ, 2555:
26-32)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ประเทศกัมพูชา ก็ได้เข้ามาร่วมเป็ นสมาชิกอาเซียน
นับเป็ นสมาชิกลาดับที่ 10 (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
เมื่ออาเซียนรวมกันเป็ นกลุ่มได้ท้งั 10 ประเทศ ทาให้เ กิ ด เป็ นพลัง มีบ ทบาท มีค วาม
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่างรวดเร็ ว จากความร่วมมือเป็ นกลุ่ม เกิ ดเป็ นผลดี ดา้ นการ
ต่อรองบนเวที ระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้ นอี กทั้งเป็ นการสร้างความก้าวหน้าต่อไปได้ อย่าง
มัน่ คงขึ้ น (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
การที่อาเซียนผนึ กกาลังก็จะเกิดเป็ นนโยบายร่วมกัน ซึ่งจะเป็ นผลจากการประชุมหารือ
กันระหว่างผู ้นารัฐ สมาชิ ก อาเซี ย น โดยเรี ย กทางการ “ที่ ประชุ มสุ ดยอดอาเซี ย น” (ASEAN
SUMMIT) ร่วมกันในการกาหนดจะได้ออกความคิดเห็นประกาศทิศทางและเป้าหมาย ตลอดจน
วางแผนงานของอาเซี ยนในอนาคตร่วมกัน โดยจะปรากฏเป็ นเอกสารในลักษณะต่างๆ เช่ น
แผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration)
ความตกลง (Agreement) อนุ สญ
ั ญา (Convention) ส่วนการประชุมเพื่อพิจารณานโยบายใน
ภาพรวม และนโยบายเฉพาะด้าน (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
การรวมกันเป็ นอาเซียนทาให้สถานการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้ น หรือภาวะตึ งเครียดใน
แต่ละประเทศผ่อนคลายลง ต่างฝ่ ายหันหน้าเข้าหากันและเกิดความร่วมมือกันในฐานะประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน โดยอยู่ภายในกรอบที่กาหนดไว้ อาเซี ยนได้มี การพลักดันการจัดทาเอกสาร
แนวทางในการปฏิบตั ิของระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ เป็ นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน
หมายถึ ง การช่วยสร้างความไว้ใจระหว่างฝ่ ายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยสร้างความมัน่ ใจ ความ
ไว้ใจกับประเทศนอกภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนยังคงให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ใน
คาบสมุทรเกาหลี เกิดเป็ นการประชุมด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาค เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2543 เพื่อให้มีการพบปะสัมผัสบรรยากาศและร่วมกันแก้ไขปั ญหาให้เป็ นในทางทิศทางที่ดี
โดยเฉพาะความร่วมมือกันแก้ไขด้านสังคม ซึ่งเป็ นด้านที่มีความสาคัญมากเพราะสังคมประเทศ
อาเซียนมีความหลากหลายและละเอียดอ่อน มีการกาหนดเป็ นแผนงานความร่วมมือเพื่อการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มุง่ เน้นขีดความสามารถ การปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการหรือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะเป็ นความร่วมมือในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็ น
ความร่วมมือแบบทวิ ภาคี ความร่วมมือในกรอบของเศรษฐกิจอย่างเป็ นรูปธรรม มีการจัดทา
เป็ นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
รวมถึงเทคโนโลยีดา้ นการศึกษาทางไกลอื่นๆ
อาเซียนจัดให้มีการจัดประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน (ASEAN Summit) เกิดขึ้ นครั้งแรกที่
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนี เซีย ในปี พ.ศ. 2519 และสรุปให้มีการจัดประชุมในลักษณะเช่นนี้
ทุกๆ 5 ปี แต่ภายหลังจากการประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเทศสิงคโปร์ได้มีการนาเสนอให้
ย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้ นเป็ นทุกๆ 3 ปี และเมื่อการประชุมเมื่อ พ.ศ. 2544 เสร็จสิ้ นลง ผูน้ า
สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เสนอให้จดั การประชุมขึ้ นทุกปี เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ได้
ทันท่วงที และการรับหน้าที่เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมแต่ละครั้งของแต่ละประเทศ ใช้วิธีเรียง
ตัวอักษรของชื่อประเทศสมาชิก ยกเว้นพม่าซึ่งถูกยกเลิกการเป็ นเจ้าภาพเนื่ องจากมีปัญหาด้าน
สิทธิมนุ ษยชน พ.ศ. 2549 (ว.อาพรรณ, 2555: 26-32)
2.4.2 การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน
ปฏิญญากรุงเทพฯ มีเป้าหมายสูงสุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยัง่ ยืน และให้ถือเป็ น
ข้อกาหนดที่เป็ นพันธกรณีของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดไป ไม่ว่าจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตแล้วก็ตาม ซึ่งอาเซียนสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า
สามารถแก้ไขและบรรเทาปั ญหาในด้านต่างๆ โดยรวมได้อย่างดี โดยการรวมกลุ่มของ 10
ประเทศอาเซี ย น ท าให้เกิดพัฒนาการการเปลี่ย นแปลงขึ้ นคื อ เกิ ดเป็ นการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AC) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 โดยได้มีการลง
นามในประกาศร่วมแผนงานการจัดตั้งประชาคมต่ างๆ คือ แผนงานแรกแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint
AEC Blueprint) เพื่อใช้กาหนดทิศทาง/แผนงานด้านเศรษฐกิจในการรวมอาเซียน 10 ประเทศ
เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวบนพื้ นฐานของความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบตั ิและการได้รบั
ประโยชน์ร่วมกันอันจะนาไปสู่การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ในท้ายที่สุด
แผนงานที่สองคือแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community Blueprint: APSC Blueprint) และแผนงานสุดท้ายแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCCBlueprint)
ได้รบั การรับรองและลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอา-หัวหินเมื่อ เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554)
2.4.2.1 การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) จุดเริ่มต้น
มาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอา-หัวหินโดยเป็ นลักษณะของการรวมกลุ่ม
ของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian
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Nations: ASEAN) หรืออาเซี ยนเดิมที่ ร่วมมือกันใน 10 ประเทศโดยจะช่วยเหลือกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การบริหารและวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่
การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 โดยวิสัยทัศน์ ร่วมของผูน้ าอาเซี ยนคือ การสร้าง
ประชาคมอาเซี ย นที่ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน สู ง มี ก ฎเกณฑ์ก ติ ก าที่ ชัด เจนและมี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางโดยเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคม
อาเซี ยน (Roadmap) ในทั้งสามเสาหลักทั้งนี้ เป้าหมายหลัก ของการรวมตัวเป็ นประชาคม
อาเซียนคือการสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่งสามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายทั้ง
ด้านการเมืองความมัน่ คงเศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยให้ประชาชนมีความเป็ นอยู่ที่
ดี แ ละสามารถประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ได้อ ย่า งสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ นและประชาชนใน
อาเซียนมีความรูส้ ึกเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน (งานนโยบายกรมอาเซียน, 2555( แผนงานการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียน (Roadmap) สามเสาหลักประกอบด้วยดังนี้
1( ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความ
มัน่ คงของภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปั ญหาและความขัดแย้ง โดยสันติ
วิธี โดยมีแผนงานดังนี้
(1) มีกติ กาและมีการพัฒนาค่านิ ยมและบรรทัดฐานร่วมกันโดย
ยึดมัน่ หลักการของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิ ยมของประชาคมควบคู่
กันไป
(2) มีความเป็ นเอกภาพความสงบสุขและความแข็งแกร่งพร้อมทั้ง
มี ความรับผิ ดชอบร่วมกันเพื่ อแก้ไขปั ญหาความมัน่ คงที่ ครอบคลุ มในทุ ก มิติเพื่ อส่งเสริ มให้
อาเซียนพึ่งพาอาศัยกลไกของตนมากขึ้ นในการแก้ไขปั ญหาและความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาค
และ
(3) มีพลวัตและมีปฏิสมั พันธ์กบั นอกภูมิภาคอาเซียน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทาให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีโดยมีแผนงานดังนี้
(1) การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวสาหรับประชากร 600
ล้านคน ในอาเซียนโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆ อย่าง
สะดวกมากขึ้ นและมีการไหลเวียนอย่างเสรียิ่งขึ้ นสาหรับเงินทุน
(2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จของ
อาเซียน โดยให้ความสาคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยการ
พัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพื่อ

45
การรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
(4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยเน้นการปรับประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่าง
ชัดเจนรวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต /จาหน่ ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลก
3( ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมมี เ ป้ าหมายให้อ าเซี ย นเป็ น
ประชาคมที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลางสังคมที่เอื้ ออาทรและแบ่งปั นประชากรอาเซียนมีสภาพ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยให้ความสาคั ญกับ
การดาเนิ นการใน 6 สาขาได้แก่ 1) การพัฒนามนุ ษย์ 2) การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม 3)
สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4) ความยัง่ ยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) การสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน
(1) การลดช่องว่างทางการพัฒนา
การรวมตัวประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงถือเป็ นก้าวความสาเร็จอีกก้าว
หนึ่ งของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสร้างประชาคมอาเซียน เริ่มแรกอาเซียน
ให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการปฏิบตั ิตามแผนการดาเนิ นงานสู่ประชาคมอาเซียนในทั้งสาม
เสา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการเร่งรัด
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตภายในภูมิภาคเป็ นหลักและลดการพึ่งพา
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้มีความ
เสมอภาคกันระหว่างสมาชิกมากขึ้ นทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 ผูน้ าอาเซียน
ได้ตกลงที่ จ ะกาหนดวันที่ อาเซี ย นจะเป็ นประชาคมอาเซี ย นอย่างเป็ นทางการในวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558

2.5 ความร่วมมือในด้านการศึกษาภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
การศึกษาเป็ นส่วนหนึ่ งของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน ซึ่งตั้งแต่ที่เริ่มมีการ
จัดตั้งอาเซียน ได้มีการจัดประชุม ด้านการศึกษาครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 ชื่อว่า
ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities จากนั้นก็มีการผลักดันความ
ร่วมมือด้านการศึกษา การศึกษาของอาเซียนมีลกั ษณะเป็ นทางการกับมีผลในเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบตั ิมากขึ้ น มีการประชุมของผู น้ าในระดับรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนด้านการศึกษาครั้งแรก
เรียกว่า “Meeting of ASEAN Ministers of Education” ซึ่งจัดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2520
(ว.อาพรรณ, 2555: 57-70)
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โดยการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting)
ครั้งที่ 1และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization)
ครั้งที่ 41 ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมได้รบั ทราบว่าการ
ประชุม ASED ได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซีย
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ให้เป็ นการประชุมประจาปี ของอาเซียนโดยจัดคู่ขนานกับการ
ประชุม SEAMEC ตามข้อเสนอของที่ประชุมอย่างไม่เป็ นทางการของรัฐมนตรีดา้ นการศึกษาของ
อาเซียนการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีดา้ นการศึกษาของอาเซียนได้เน้นย้าในประเด็นความร่วมมือ
ด้านการศึกษาดังนี้
2.5.1 การส่ง เสริม อัตลักษณ์ของอาเซี ยนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมที่มีความหลากหลายเชื้ อชาติท้งั นี้ กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนและนักวิชาการมีการดาเนิ นการอยู่แล้วจานวนมากที่ประชุมจึง
ได้เสนอให้เน้นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจโดยได้เสนอแนวทางใน 3 ประเด็นคือ
1) การส่ ง เสริ ม สื่ อ การศึ ก ษาในด้า นอาเซี ย นศึ ก ษาโดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็ น
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2) การจัดกิจกรรมระหว่างนักเรียนและครูในอาเซียนผ่านการเรียนการสอน
ด้านอาเซียนศึกษาและการแลกเปลี่ยน
3) การริเริ่ มและสนั บสนุ นให้นักวิจัยและนั กวิชาการของอาเซี ย นได้ร่วมกัน
ศึกษา/แก้ปัญหาสิ่งท้าทายต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อชุมชนอาเซียนโดยที่ประชุมมอบให้ ISEAS
(Institute of Southeast Asian Studies) ของสิงคโปร์ช่วยในการจัดทางานวิจยั ร่วมกันพร้อมทั้ง
เป็ นผูจ้ ดั การประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวก่อนนาเสนอต่อที่ประชุม ASED ต่อไป
2.5.2 คุณภาพการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันในการส่งเสริมความร่วมมือ 3 ด้านคือ
1) การศึกษาด้านภาษา (Language Education) โดยที่ประชุมได้รบั ทราบถึง
ความท้าทายในด้านการสอนโดยเฉพาะการสอนภาษาแม่ภาษาประจาชาติและภาษาอังกฤษ
และตระหนั ก ถึ งความจ าเป็ นในการแลกเปลี่ ย นและเรี ย นรูจ้ ากผู ้มีประสบการณ์แ ละการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนด้านภาษา
2) การศึกษาด้านเทคนิ คและอาชีวะ (Vocational/Technical Education) ซึ่งมี
บทบาทสาคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ประชุ มจึ งเห็ นชอบที่ จ ะให้มีก ารศึ ก ษา
แนวทางที่ จ ะก่ อให้เกิ ดการแบ่งปั นประสบการณ์แ ละแนวปฏิ บัติที่ ดี ในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซียน
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3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน (School Leadership) ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการส่งเสริมการศึ กษาในโรงเรีย นจึงควรเน้นเรื่องการคัดเลื อกและการฝึ กอบรมผูบ้ ริหาร
โรงเรี ย นโดยรัฐ มนตรี ศึก ษาของสิ งคโปร์ไ ด้เ สนอให้ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่ ผู ้บ ริ ห าร
โรงเรียนจานวน 2 คนเข้าร่วมหลักสูตร International Leaders in Education Programmed
(ILEP) ณสถาบันฝึ กอบรมครู (National Institute of Education) ของสิงคโปร์ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2549 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting)
ครั้งที่ 2 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization)
ครั้งที่ 42 ที่ประเทศอินโดนี เซียเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมได้เน้นย้าใน
ประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึ กษาเพื่อประชาคมอาเซี ยนที่ เข้มแข็งและมีความ
ยืดหยุน่ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขนของประชาชนอาเซี
ึ้
ยนโดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
1) กฎบัตรอาเซี ย น (ASEAN Charter) ที่ มีก ารเสนอให้เพิ่ มข้อบทด้าน
การศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็ นส่วนสาคัญในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนอาเซียนในทุก
ภาคส่วนโดยการสร้างความตระหนักในเรื่องอัตลักษณ์ของอาเซียนการส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์
ในหมู่ประชาชนอาเซี ย นและการเพิ่ มพูนการฝึ ก อบรมและพัฒ นาทัก ษะสาหรับเยาวชนทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึ งการจัดการศึ กษาอย่างทัว่ ถึ งความเสมอภาคทาง
การศึกษาและคุณภาพการศึกษาเป็ นประเด็นที่ควรได้รบั การหยิบยกขึ้ นหารือด้วย
2) การแลกเปลี่ยนนักเรียนพบว่าโครงการ ASEAN Student Exchange
Programmed (ASEP) เป็ นกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จอย่างมากนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 25432548 ในการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง
กันที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการสานต่อโครงการโดยในปี พ.ศ. 2551 ประเทศมาเลเซียรับเป็ น
เจ้า ภาพจัดกิ จ กรรมตามด้วยสิ งคโปร์ไ ทยฟิ ลิ ป ปิ นส์อินโดนี เ ซี ย และบรูไนดารุ สซาลามที่ จ ะ
หมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพดาเนิ นงานโครงการ ASEP ตามลาดับ
3) การสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของอาเซียนเพื่อให้เกิดการแบ่งปั นประสบการณ์อนั จะนาไปสู่การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
4) ความร่วมมือระหว่างอาเซี ยนกับซี มีโ อโดยกาหนดสาขาความร่วมมือใน
สามด้านคือการเสริมสร้างสานึ กในความเป็ นอาเซียนในกลุ่มนักเรียนของอาเซียนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ของอาเซี ยนในสาขาการศึ กษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของ AUN
(ASEAN University Network) รวมถึงการร่วมมือกันระหว่างศูนย์ต่างๆ ของซีมีโอและอาเซียน
5) การขยายกรอบความร่ ว มมื อ กับ ประเทศคู่ เ จรจาของอาเซี ย นการให้
ความสาคัญกับประเทศคู่เจรจาของอาเซี ยนโดยเฉพาะในกรอบของการประชุ มสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asian Summit: EAS) ซึ่งเป็ นการประชุมร่วมระหว่างอาเซียน 10 ประเทศกับ
ประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ คื อ จี น ญี่ ปุ่น สาธารณรัฐ เกาหลี อิ นเดี ย ออสเตรเลี ย และ
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นิ วซี แลนด์ ที่ เห็นชอบให้การศึ กษาเป็ นหนึ่ งในสาขาความร่ว มมือที่ สาคัญโดยได้เสนอความ
เป็ นไปได้ที่จะมีความร่วมมือในด้านการฝึ กอบรมครูการเรียนการสอนด้านภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเทคนิ คและอาชีวศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอน(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 )
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting)
ครั้งที่ 3 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization)
ครั้งที่ 43 ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมเห็นว่าความร่วมมือ
ด้านการศึกษา เป็ นหัวใจสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนและ
เป็ นมิติที่สาคัญของเสาหลักสามด้านของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมือง และ
ความมัน่ คงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้เน้นย้าบทบาท
ของการศึ กษาในการเพิ่มความตระหนั กเรื่องความเป็ นอาเซียนการเสริมสร้างอัต ลักษณ์ของ
อาเซียนและการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมในอาเซียนประเด็นสาคัญมี
ดังนี้
1) กฎบัตรอาเซียนที่ประชุมรับทราบการลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูน้ ารัฐบาล
อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.
2550 โดยได้บรรจุเรื่องการศึกษาไว้ในกฎบัตรอาเซียน (บทที่ 1 ข้อย่อยที่ 10) ว่า “เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้ นด้านการศึกษาการเรียนรูต้ ลอดชีพและ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ประชาคมอาเซียน” (Development Human Resources Through Closer Cooperation in Education
and Life-Long Learning and in Science and Technology, for the Empowerment of the Peoples of
ASEAN and for the Strengthening of the ASEAN Community) ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าความร่วมมือด้าน
การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญ ในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็ นมิติ
ที่สาคัญของเสาหลักทั้งสามด้านของประชาคมอาเซียน และได้ย้าถึงบทบาทของการศึกษา ใน
การเพิ่ มความตระหนั ก ในความเป็ นอาเซี ยน และอัตลักษณ์ของอาเซี ยนรวมทั้งการส่งเสริ ม
ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน
2) โครงการ Harnessing Cooperation in the EAS for Regional Competitiveness
and Community Building ซึ่งเป็ นโครงการศึกษาวิจยั ภายใต้ความร่วมมือ East Asia Summit (EAS) ที่
มุ่งใน 4 ด้าน คือการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน การฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา และการฝึ กอบรมด้า นเทคนิ ค ใน
อาชีวศึกษา ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กิจกรรมต่างๆ ในอนาคตภายใต้กรอบ EAS ดาเนิ นการผ่าน
ศูนย์ภูมิภาคต่างๆ ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)Southeast Asian
Ministers of Education Organization : SEAMEO) โดยให้สานักเลขาธิการ SEAMEO ประสาน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสานักเลขาธิการอาเซียน
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3) การรื้ อฟื้ นโครงการ ASEP (ASEAN Student Exchange Programmed) ที่เป็ นการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรูแ้ ละทา
กิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อกลาง ประเทศไทยจะเป็ นเจ้าภาพ
จัดกิจกรรมในปี พ.ศ. 2553
4) การรวบรวมข้อมูลทุน โครงการทุนการศึกษาอาเซียนต่างๆ โดยสานักเลขาธิการ
อาเซี ยน จะด าเนิ น การรวบรวมข้อ มูล โครงการทุ น การศึ ก ษาในอาเซี ย นที่ มี อ ยู่ ส าหรับ ใช้
พิจารณาการดาเนิ นงานโครงการจัดสรรทุนการศึกษา และป้องกันมิให้การจัดสรรทุนเกิดความ
ซ้าซ้อน
5) การจัดทาสื่อการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึ ก ษาและมัธยมศึ ก ษา เพื่ อสร้างความตระหนั ก ในความเป็ นอาเซี ย น โดย
กาหนดให้ดาเนิ นการจัดทาให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการศึกษาครั้งที่ 4 พิจารณา
6) บทบาทของ AUN (ASEAN University Network) และการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง AUN กับศูนย์ภูมิภาคต่างๆ ของซีมีโอโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ผูแ้ ทนของ AUN เข้าร่วม
ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งต่อไป เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่าน
มา และแผนการดาเนิ นงานในอนาคต พร้อมทั้งเสนอให้มีการปรับ AUN Charter เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และสอดคล้องกับการแนวทางการพัฒนาภูมิภาคและการ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง AUN กับ SEAMEORIHED (SEAMEO Regional Centre for Higher
Education and Development: RIHED) และสานักเลขาธิการ SEAMEO กับสานักเลขาธิการอาเซียน
7) ความร่วมมือด้านการศึ กษาในอนาคต ควรจะเน้นการศึ กษาเพื่ อปวงชนโดย
กาหนดเป้าหมายไว้ในปี พ.ศ. 2558 ที่ประชุมได้มอบให้สานั กเลขาธิการ SEAMEO และสานัก
เลขาธิการอาเซียนร่วมกันจัดการประชุมปฏิบตั ิการในหัวข้อ “Reaching the Unreached” เพื่อ
เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบตั ิที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting)
ครั้งที่ 4 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization)
ครั้งที่ 44 ที่จงั หวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า
การดาเนิ นงานของสานักเลขาธิการอาเซียน ในเรื่องของกฎบัตรอาเซียนที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ชะอา-หัวหิน
พร้อมทั้งกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบซีมีโอและ AUN (ASEAN University Network)
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอแก้ไขกฎบัตร AUN เพื่อให้บทบาทการดาเนิ นงานของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั รวมถึงให้สอดรับกับ
กฎบัตรอาเซียนที่ระบุว่า AUN เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขา (ASEAN Sectorial Ministerial Bodies) ในด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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(ASEAN Socio-Cultural Community) โดยที่ประชุมไม่ขดั ข้องในการขอแก้ไขกฎบัตร AUN และ
เห็ น ชอบที่ จ ะลงนามร่ ว มกั น ในกฎบั ต รดั ง กล่ า วในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
จึ ง เห็ น ได้ว่ า ทุ ก ครั้ง ที่ มี ก ารประชุ ม อาเซี ย นเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาได้มี ก ารผลัก ดัน ให้
การศึกษามีความสาคัญในการสร้างความเป็ นประชาคมอาเซียน การศึกษากาหนดให้อาเซียนมี
วิ สัย ทัศ น์ สู่ ภ ายนอก ให้เ กิ ด การเชื่ อ มโยงของส่ ว นต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกัน เป็ นหุ ้น ส่ ว นกัน ด้า น
สิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและสามารถอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่มก้อนอย่างกลมกลืน มีการพัฒนา
และรวมตัวกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งมีความเอื้ ออาทร และตระหนักในความสาคัญของวัฒนธรรม
ประจ าชาติ ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่า งภูมิภ าค การจัดการศึ ก ษาในอาเซี ย นให้เ ป็ นรากฐาน จึ ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างความเข้มแข็ง ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียน และ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ธุ รกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอาเซียน กลายเป็ นธุ รกิจขนาด
ใหญ่ และเป็ นธุรกิจแบบไร้พรมแดน เป็ นการตอบสนองการเปิ ดเสรีการศึกษาในกรอบอาเซียน
จึงได้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึ กษา สร้างความร่วมมือให้กับประเทศ
เพื่อนบ้าน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขอสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็ นสากล แบบการ
จัดการศึกษาของยุโรปและอเมริกนั (ว.อาพรรณ, 2555: 57-70)
ความสาคัญของการศึกษาในประชาคมอาเซียน เพราะการศึกษามีความสาคัญต่อการ
พัฒ นาทุ ก ด้าน การศึ ก ษาคื อส่วนที่ ทาให้เกิ ดการเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ การศึ ก ษาคื อแรง
ขับเคลื่อนกระแสของการแข่งขันที่เกิดขึ้ นในโลก เกิดความร่วมมือในหลายด้านและการศึกษา
เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ เช่น ครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างขัดสน ย่อมส่งผลกระทบต่อเยาวชนอาจ
ได้รบั การศึกษาไม่เต็มที่ เมื่อโตขึ้ นคุณภาพชีวิตก็ตกตา่ จากครอบครัวและชุมชนลุกลามสู่จงั หวัด
หากไม่ได้รบั การช่วยเหลือแก้ไขก็จะทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่มนั ่ คง ทาให้ประเทศ
ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ นงบประมาณการศึ ก ษา เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ เนื่ องกัน เป็ นลูก โซ่ การ
ส่งเสริมการศึกษาที่ดี ต้องสอนให้ผูท้ ี่ได้รบั การศึกษานั้นๆ เกิด “ทักษะ” สามารถคิดเองได้เอง
จึ งจะสามารถก้า วสู่ความเป็ นประชาคมอาเซี ย น การสอนให้เกิ ดทัก ษะความรูค้ วามคิ ดได้
อย่างไร ประเทศไทยจะขับเคลื่ อนพร้อมกับให้ความร่วมมือด้านการศึ กษาในกรอบอาเซี ย น
ลักษณะใดแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน )ค.ศ. 2009-2015) ได้
วางแผนงานเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับการศึกษาดังนี้ (ว.อาพรรณ, 2555: 57-70)
เป้าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์: เน้นการบูร ณาการด้านการศึกษาให้เป็ นวาระการพัฒนา
ของอาเซี ยน การสร้างสังคมความรู ้ โดยส่งเสริมการเข้าถึ งการศึ กษาขั้นพื้ นฐานอย่างทัว่ ถึ ง
ส่งเสริมการเลี้ ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสร้างความตระหนักรับรูเ้ รื่องอาเซียนในกลุ่ม
เยาวชน ผ่ านทางการศึ ก ษาและกิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อสร้างอัตลัก ษณ์อาเซี ย นบนพื้ นฐานของ
มิตรภาพและความร่วมมือซึ่งกันและกัน (ว.อาพรรณ, 2555: 57-70) โดยมีมาตรการ
1) ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้ นฐานภายในปี พ.ศ. 2558
โดยขจัดการไม่รหู ้ นังสือ และให้หลักประกันทางการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศ
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โดยเปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันทุก เพศ โดยเปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทีย มกัน โดยไม่คานึ งถึง
สถานะทางสังคม เชื้ อชาติและชาติพนั ธุ ์ หรือความพิการ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุรอ้ ยละเจ็ด
สิบภายในปี พ.ศ. 2554
2) ปรับปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของการศึกษารวมทั้งการฝึ กอบรม
ทางด้านเทคนิ ค วิชาชีพและทักษะ ในการศึก ษาในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒ นาโครงการให้
ความช่ว ยเหลือ ด้า นวิช าการ รวมทั้ง การฝึ ก อบรมครูผู ส้ อนและจัด โครงการแลกเปลี ่ย น
เจ้าหน้าที่ดา้ นการศึกษาระดับสูงภายในปี พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว
พม่า และเวียดนาม-ซี แอล เอ็ม วี
3) ทบทวนเป็ นระยะในเรื่องโครงการให้ทุนของอาเซียน เพื่อให้ทุนการศึกษา
มีลกั ษณะสมเหตุสมผล และมีความสอดคล้องกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
4) ใช้ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยีส ารสนเทศในการส่ง เสริม การศึก ษา และ
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มที่ถูกละเลย โดยการเปิ ดกว้างการศึกษาทางไกลและ
การศึกษาทางอินเตอร์เน็ ต
5) ส่ง เสริ ม การสร้า งเครื อข่า ยทางด้า นการศึ ก ษาในทุ ก ระดับ ระหว่า ง
สถาบันการศึกษา และสานต่อการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุ นให้
มีการแลกเปลี่ยนนั กเรียน เจ้าหน้าที่ดา้ นการศึกษาและการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู เ้ ชี่ย วชาญ
รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มวิจยั ระหว่างสถาบันการศึกษาขั้นสูงในอาเซียน โดยประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับองค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)
6) ส่งเสริมการเข้าถึงการศึก ษาอย่างเท่าเทียม สาหรับสตรีและเด็ก ผูห้ ญิง
และส่งเสริมการแลกเปลี่ย นแนวปฏิบตั ิที่ดี ในเรื่องความละเอีย ดอ่อนทางเพศในหลัก สูต ร
การศึกษา
7) เสริมสร้างการประสานงานกับองค์ก ารระหว่างประเทศ และองค์การใน
ระดับภูมิภาคทางด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของการศึกษาในภูมิภาค
8) บรรจุเรื่องค่านิ ยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร รวมทั้งพัฒนา
สื่อการสอนในเรื่องดังกล่าว โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2551
9) จัด ท าหลัก สูต รเกี ่ย วกับ อาเซีย นศึก ษาทั้ง ในระดับ ประถม มัธ ยมและ
การศึกษาขั้นสูง
10) สานต่อโครงการพัฒนาผูน้ าเยาวชนอาเซี ยนและโครงการใกล้เคียง ที่มี
เป้ าหมายเดีย วกัน และส่งเสริม การสร้า งเครือ ข่า ยศิษ ย์เ ก่า โครงการเยาวชนอาเซีย นเพื่อ
ส่งเสริมความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
11) สนับ สนุ น การเรีย นภาษาของประเทศสมาชิก อาเซีย น และส่ง เสริม
การแลกเปลี่ยนผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาษา
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12) จัด การแข่ง ขัน กีฬ าอาเซีย นระดับ มหาวิท ยาลัย เยาวชนอาสาสมัค ร
อาเซียนเพื่อสันติภาพ เกมส์คอมพิวเตอร์อาเซียน การแข่งโอลิมปิ ก วิทยาศาสตร์อาเซียน เพื่อ
ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์และความเข้าใจในหมู่เยาวชนของภูมิภาค
13) สานต่อ การด าเนิ น โครงการรางวัล เยาวชน อาทิ รางวัล วัน เยาวชน
อาเซีย น และโครงการสิบ องค์ก รเยาวชนที่ป ระสบความสาเร็จ )เทโยอาเซีย น( เพื่อ เป็ น
การแสดงการยอมรับ บุค คลและองค์ก รเยาวชนที่ม ีบ ทบาทช่ว ยส่ง เสริม ความคิด เกี่ย วกับ
อาเซียนเพื่อสนับสนุ นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนทัว่ ภู มิภาค
14) ดาเนิ นการจัดตั้งกองทุนสาหรับเยาวชนอาเซียนเพื่อสนับสนุ นโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของเยาวชนในอาเซียน
15) จัดตั้งเวทีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดใน
เรื่องยุทธศาสตร์และกลไกการพัฒนาเด็กเยาวชนในอาเซียน
16) แลกเปลี่ย นนัก แสดงทางวัฒ นธรรมและนัก วิช าการระหว่า งประเทศ
สมาชิกอาเซียนผ่านระบบการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงมากขึ้ นและความเข้าใจในเรื่องความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
17) ส่งเสริมให้มีทางเลือกในการศึกษาระดับสูงในประเทศสมาชิกอาเซียน
ผ่านโครงการหนึ่ งหลักสูตรในต่างประเทศหรื อหนึ่ งปี ในต่างประเทศ
18) สนับ สนุ น ให้ป ระชาชนในประเทศสมาชิก อาเซีย นมีค วามเชี่ย วชาญ
ภาษาอัง กฤษ เพื่อ ให้ส ามารถติด ต่อ สื ่อ สารกัน ได้โ ดยตรง และสามารถเข้า ร่ว มกับ ชุม ชน
นานาชาติ
19) ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
20) ดาเนิ นการจัดตั้งตัวชี้ วัดการพัฒ นาเยาวชนอาเซีย นเพื่อ ประเมินผลที่
ได้ร บั และประสิท ธิภ าพของโครงการเยาวชนต่า งๆ ในภูมิภ าคเพื่อ ช่วยประเทศสมาชิก ใน
การวางแผนกิจกรรมเยาวชนใหม่
21) ส่งเสริมการพัฒนาเรื่องการดูแลเด็กเล็กโดยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีที่สุด ประสบการณ์และการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน เกิดจากการผลักดันต่างๆอย่างเป็ นทางการ
ส่งผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิ บัติมากยิ่ งขึ้ นด้วยการยกระดับความร่วมมือ ขึ้ นไปสู่ผูน้ า
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษาชื่อภาษาอังกฤษว่า “Meeting of ASEAN Ministers of
Education” ซึ่งจัดครั้งแรกเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2520 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เข้า
สู่ประชาคมอาเซียนนั้น สกอ. ได้กาหนดให้เปิ ดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา และการบูรณา
การในการเป็ นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการทาแผนกรอบอุดมศึกษา ระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 โดยมีการจัดหลักสูตรเสริ มในทุกคณะภาควิชา นอกจากนี้ ยังจัดให้นักศึกษามี
ความตระหนักความเป็ นอาเซียน ทั้งวิชาทัว่ ไปหรือรายวิชาที่เปรียบเทียบมิติต่างๆ ในอาเซียน
รายวิชาที่ เจาะลึกด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
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อาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านภาษา อันดับแรกคือภาษาอังกฤษที่ใช้เป็ นภาษา
หลักของอาเซียนและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน (ว.อาพรรณ, 2555: 57-70)
กฎบัตรอาเซียนได้มีการบรรจุเรื่องการศึกษาเอาไว้วา่ “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ย
ความร่วมมือที่ ใกล้ชิ ดยิ่ งขึ้ นด้านการศึ กษา ด้านการเรีย นรูต้ ลอดชีพ ด้านวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างพลังประชาชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน” ในที่ประชุม
เห็นพ้องต้องกันเรื่องการให้ความร่วมมือด้านการศึกษา การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของการเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศสมาชิก การศึกษาเป็ นมิติอนั สาคัญของเสาหลักทั้งสามด้านของ
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีการยา้ อย่างชัดเจนถึงบทบาทการศึกษาในการเพิ่มความตระหนัก
ของความเป็ นอาเซี ยน และอัตลักษณ์ของอาเซี ยน รวมจนถึ งการส่งเสริมให้มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศสมาชิก หลังจากที่กฎบัตรอาเซียนได้รบั การลงสัตยาบัน
ครบทั้ง 10 ประเทศ และนาสัตยาบันที่ให้ไว้น้ันไปยังสานักเลขาธิการอาเซียน ทาให้มีผลบังคับ
ใช้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 6
ประเทศบรูไนดารุสซาลามไดมีการสรุปผลด้านการศึกษาและลงมติความเห็นชอบให้ออกแผน
ยุทธศาสตร์ และเป็ นแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลดีในด้า นการศึกษาถึง 9 ประการ ที่แสดงให้เห็น
ถึงเจตนารมณ์อนั ดีในด้านการเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
(ว.อาพรรณ, 2555: 57-70)
1) สร้างความตระหนั กรูแ้ ก่ประชากรของประเทศสมาชิกอาเซี ยนเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
2) ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการพัฒนาภาษาร่วมกัน โดยการนาภาษาอังกฤษ
มาใช้เป็ นภาษากลางติดต่อกัน
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนครูกบั นักเรี ยน ในระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กบั ประชาชนในประเทศสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียน
5) ส่งเสริ มความเป็ นเลิศด้านการศึ กษาให้แก่ ประชากรในประเทศสมาชิ ก
อาเซียน เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันในการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียน
เพื่อให้แข่งขันกับประชาคมโลกต่อไปในอนาคต
6) ให้ธารงรัก ษาไว้ซึ่ งภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นของประชากรในประเทศของกลุ่ ม
สมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะภาษาประจาชาติหรือภาษาหลักของประเทศ
7) สนั บสนุ นให้ประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน รักษาวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนความรูด้ า้ นวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
8) ให้ประชากรของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ยงั เป็ นนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละระดับ แลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งกันและกัน
9) จัดให้เกิดความเชื่อมโยงในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกๆ 2 ปี
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สรุปแผนความร่วมมือในด้านการศึกษาภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน “การศึกษา”
คือ กลไกในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า ถ้าตราบใดที่เยาวชนไทยได้รับความรู ้
ได้รบั การศึกษาที่ดี ก็จะสามารถที่ จะเจริญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ ก็จะนาพาประเทศสู่
ความเจริญ โดยในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ให้ความสาคัญการศึกษา โดยให้ความร่วมมือในด้าน
การศึกษาในหลายๆ รูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่องของการสร้างความตระหนักรูแ้ ก่ประชากรของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการพัฒนา
ภาษาร่วมกัน โดยการนาภาษาอั งกฤษมาใช้เป็ นภาษากลางติ ด ต่ อกัน การจัดกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนครูกบั นักเรียน ในระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้กบั ประชาชนในประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้า นการศึกษาให้แก่
ประชากรในประเทศสมาชิกอาเซี ยน ให้ธารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่ นของประชากรใน
ประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะภาษาประจาชาติหรือภาษาหลักของประเทศ และ
อื่ น ๆอี ก มากมายดั ง นั้ น สิ่ ง ส าคัญ ในทิ ศ ทางการศึ ก ษาของประเทศไทยจะต้อ งรับ มื อ และ
ด าเนิ น การภายใต้ก รอบความร่ ว มมื อ อาเซี ย นเพื่ อ ให้ก ารศึ ก ษาเป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ดี แ ละ
สอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั

2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คมเดช ราชเหนื อ )2545: 70) ได้ศึกษา การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่ม
7 จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรทางการศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
บุ คลากรในการใช้เทคโนโลยี โ ดยภาพรวม และรายด้า น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย ระหว่า ง
4.24-4.35 และเรียงตามลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 1) ด้านการสนับสนุ นการ
พัฒนาบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.352) ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยี ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.34 3) ด้านการเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถค่าเฉลี่ย 4.30 และ 4) ด้านนโยบาย/
แผนการพัฒนา ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 ตามลาดับ
วิเคราะห์ไ ด้ว่า ผู ้บริ ห ารโรงเรี ย นและครูผู ้สอน ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการพัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยี โดยเห็นว่าควรมุ่งเน้นทางด้านการสนับสนุ นการ
พัฒ นาบุ ค ลากร ด้า นการปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มเทคโนโลยี ด้า นการเสริ ม สร้า งความรู ้
ความสามารถ และด้านนโยบาย/แผนการพัฒนา
เอกราช อะมะวัลย์ (2554: 63-64) ได้ศึกษา การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ช่างฝี มือทหารในการเตรียมความพร้อมด้านบุ คลากรสู่ความเป็ นประคมอาเซี ยนในปี พ .ศ.
2558 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านศักยภาพบุคลากร มีประเด็นสาคัญดังนี้
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1) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนช่างฝี มือทหารเป็ นการสอนขั้น
พื้ นฐานไม่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีพื้นความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาได้ในระดับสากล
และมีระดับความเข้มข้นของการเรียนการสอนภาษาน้อยเกินไป
2) นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความสาคัญเรื่องภาษาอังกฤษเท่าที่ควรและมี
พื้ นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ดี และมีแนวคิดว่าภาษาอังกฤษไม่จาเป็ นแต่ขอให้มีทกั ษะ ฝี มือที่
ดีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
3) บุ ค ลากรขาดความรู ้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ อาเซี ย นและการรวมตัว เป็ น
ประชาคมอาเซียนการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษาในโรงเรียนยังไม่มี
4) เนื้ อหาวิชาชีพเป็ นการสอนขัน้ พื้ นฐาน ไม่มีความชานาญในวิชาชีพเพียงพอ
ต่ อ การแข่ ง ขัน ในระดับ ประเทศ การเป็ นแรงงานฝี มื อ อาชี พ ต้อ งได้รับ การฝึ กฝนและหา
ประสบการณ์ในวิชาชีพจากภายนอกเพิ่มเติม
สุ เมธ สาล า (2547: 104) ได้ศึ กษา ปั จจัยการบริ หารการศึ กษาที่ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพ
สถานศึกษาขัน้ พื้ นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยการบริหารการศึกษา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการสถานศึกษาเห็นว่าปั จจัยการบริหารการศึกษาโดยรวมมีระดับความ
คิ ดเห็ นอยู่ระดับมากในด้านกระบวนการบริ ห าร กระบวนการเรี ย นการสอน กระบวนการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้า น และในด้า น
กระบวนการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพสถานศึกษาอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในด้านกระบวนการบริ ห าร ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เห็ นว่าด้า นกระบวนการบริ ห าร
โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในด้านการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความ
ต้องการ การวางแผน การดาเนิ นการตามแผน การประเมินผล มีระดับความเห็นอยู่ในระดับ
มากทุ ก ด้าน และไม่มีความสัมพันธ์กับ คุ ณภาพสถานศึ ก ษาอย่างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากทุ กข้อและไม่มีดา้ น และไม่มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
พรศ ทิวารัศชัย (2555: 36) ได้ศึกษา การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในชั้น
เรี ย นของครู โ รงเรี ย นสั ต หี บ เขตฐานทั พ เรื อ และเขตกองเรื อ ยุ ท ธการ สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึ กษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซี ยน ผลการศึกษาพบว่า การเตรียม
ความพร้อมขอการบริหารจัดการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกอง
เรือยุทธการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ด้าน
องค์ประกอบทางด้านสติ ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก 5 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การมีความรู ้
เรื่องสมาชิกของประคมอาเซียน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียน
การสอน และความสามารถในการบูรณาการเนื้ อหาของอาเซี ยนกับกลุ่มสาระวิชาอื่น อยู่ใน
ระดับปานกลาง 5 ข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถในการ
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรูภ้ ายในประเทศสมาชิกอาเซี ยน ความสามารถใช้เทคนิ ค
และวิธีการสอนที่หลากหลายและความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอน
นพ ศรีบุญนาค (2540: 100) ได้ศึกษา การบริหารการพัฒนาของสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน ผลการศึกษาพบว่า
1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนสาคัญในการบริหารการพัฒนาในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคล โดยการให้การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคมได้จานวนมาก
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึ กษา
เอกชน ยังสามารถดาเนิ นการวิจัย การบริหารวิชาการ และทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมได้ดว้ ย
ถึงแม้ว่าภารกิจหรือบทบาทสามด้านหลังนี้ ยังไม่โดดเด่นเท่ากับภารกิจหรือบทบาทด้านการ
ผลิตบัณฑิตหรือการเรียนการสอนก็ตาม
2) การบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไม่ใช่ลกั ษณะของ “การบริหาร
การพัฒนา” อย่างแท้จริง ผลวิจัยชี้ ชัดว่า ระบบบริหารหรือกระบวนการบริหารบางด้านของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยังไม่สอดคล้องกับหลักการหรือแนวทางการบริหารการพัฒนาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะสากล
3) ประสิ ท ธิ ผ ลสูงสุ ด ในการบริ ห ารงานของสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนตาม
เป้าหมายของแต่ละสถาบันจะเกิดขึ้ นได้ ขึ้ นอยู่กบั ความสามารถในการผสมผสานแนวคิดหรือ
ทฤษฎี ว่าด้วยการบริ ห ารการพัฒ นาและการบริ ห ารอุ ด มศึ ก ษาเข้าด้ว ยกัน และใช้แ นวคิ ด ที่
ผสมผสานนั้นในการบริหารงาน
ชัยอนันต์ หาฐจิ ต )2555: 72) ได้ศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหาร
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา
ในประชาคมอาเซี ยน ผลการศึ กษา พบว่า การบริหารการศึ กษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความเหมาะสมกับการขับเคลื่อนการศึกษาในประชาคมอาเซียนบนเงื่อนไขความรู ้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า
การมีนโยบายพัฒนาผูเ้ รียนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ องเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองลงมา คือการมีแผนงาน หรือโครงการที่กระตุน้ ให้ผูเ้ รียน และ
บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและการสนับสนุ นและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรูอ้ าเซียน
ศุภวัฒน์ อวะภาค )2542: 72) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่มีต่อองค์ประกอบที่ทาให้โรงเรี ยนประสบผลสาเร็จ
ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายองคืประกอบ คือผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และ
ชุมชน อยูใ่ นระดับมาก ผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ในการตารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารโรงเรียน ต่างก็มี
ความคิดเห็นต่องค์ประกอบที่ ทาให้โรงเรียนประสบผลสาเร็จในองค์ประกอบครู นั กเรียนไม่
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แตกต่ างกัน ส่วนองค์ประกอบผู ้บริ ห ารชุ มชนแตกต่ างกันอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05
ทิพย์วิภา เทศวิศาล )2543: 76) ได้ศึกษา ความพร้อมของประชาชนต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีความพร้อมในระดับปานกลาง ส่วนกรรมการโรงเรียนและ
ผูป้ กครองมีความพร้อมในระดับสูง ปั จจัย ที่ มีความสัมพันธ์กับความพร้อม คื อ เพศ อาชี พ
ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการมีส่วนร่วม เนื่ องจากการรับรูข้ ่าวสารมีน้อย
การไม่มีเวลาและการและการไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารโรงเรียนเนื่ องจากอาชีพที่ประกอบ
ทาให้เป็ นอุปสรรคในความพร้อมของประชาชน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ ห ารการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ” ได้เลือกวิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพ )Qualitative Research) ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี และเพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ซึ่งในงานวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ น
ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
3.1 แนวคิดในการศึกษา
3.2 วิธีการศึกษา
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือในการศึกษา
3.5 ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7 นิ ยามศัพท์

3.1 แนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ” มีแนวคิดใน
การศึกษา 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
3.1.1 ศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
โดยใช้แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ Gulick and Unwick )1937( ได้เสนอ
กระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ ดังนี้
1( การวางแผน (Planning)
2( การจัดองค์การ )Organizing)
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3(
4(
5(
6(
7(

การบริหารบุคคล (Staffing)
การอานวยการสัง่ การ (Directing)
การประสานงาน (Coordination)
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (Reporting)
การงบประมาณ (Budgeting)

3.1.2 ศึกษาการบริ หารการพัฒนาการศึกษาเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จากการศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้อมและแนวทางการบริ ห ารการศึ ก ษาเพื่ อเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจยั ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปแนวทางได้ดงั นี้
1( การบริหาร
2( การปรับตัว
3( ผลกระทบ
4( คุณภาพนักเรียน
5( คุณภาพครู
3.1.3 ศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
โดยจะศึ ก ษาถึ ง ปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการบริ ห ารการศึ ก ษาของเพื่ อ เข้า สู่ป ระชาคม
อาเซียนของโรงรียนสาธิตฯ และแนวทางการดาเนิ นงานที่เกิดจากปั ญหาดังกล่าว

3.2 วิธีการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ทาการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้อ มู ล ที่ ผู ้ ศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้า เบื้ องต้ น การศึ ก ษาจากเอกสาร
)Documentary Study) ในประเด็นของแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
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3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลที่ผูศ้ ึกษาเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้ นที่การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้
ข้อมูล นอกจากนี้ ยังท าการสังเกต และสนทนากลุ่มกับบุ คลากรครูสมาคมศิ ษ ย์เก่า สมาคม
ผูป้ กครอง นั กเรียนและผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง ดังจะกล่าวในรายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ ึกษามีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน บุคลากรครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครองและนักเรียน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง เลือกโดยเฉพาะเจาะจงให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับแนวคิด จุ ดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ผูศ้ ึ ก ษาจึ งใช้วิธีก ารเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่ งเลือกเฉพาะรายที่ มี
ลักษณะสาคัญบางประการร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการศึกษาประชากรกลุ่มนั้น อย่าง
ลงลึ ก โดยกลุ่ มตั ว อย่ างรวม ผู ้ บ ริ หาร บุ คลากรครู และนั กเรี ยน โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี รวมทั้งสิ้ น 31 คนโดยประกอบด้วย
1( ผูบ้ ริหารโรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จานวน 1 คน
2( คณะบุ ค ลากรครู ส มาคมศิ ษ ย์เ ก่ า สมาคมผู ้ป กครองโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จานวน 12 คน
3( นักเรียนโรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จานวน 18 คน

3.4 เครือ่ งมือในการศึกษา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการศึกษาโดยใช้เครื่องมือในการศึกษา 3 ประเภท ประกอบด้วย
การสัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนากลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สัมภาษณ์ (Interview) การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีสมั ภาษณ์ โดยมีวิธีการหลัก
ในการรวบรวมข้อมูล โดยมีแนวประเด็นคาถามที่ได้เตรียมไว้แล้วเป็ นเครื่องมือที่ใช้สาหรับแนว
ประเด็ นคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลใน
รายละเอี ย ดกับผู ้ที่ ให้ขอ้ มูล ประเด็ นคาถามได้ก าหนดตามขอบเขตเนื้ อหาการศึ ก ษา การ
สัมภาษณ์มีลักษณะการพูดคุ ย อย่างเป็ นธรรมชาติ ตามความเหมาะสมและเป็ นกันเอง ตาม
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ความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส โดยให้ผูต้ อบเล่าเรื่องต่างๆ ของตนเองตามประเด็นคาถาม
อย่างยืดหยุน่
2) การสังเกต (Observation) ได้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant
Observation) ในบริบทโดยรวมของผูบ้ ริหารบุคลากรครูและนั กเรียน โดยผูศ้ ึ กษาจะทาการ
สังเกตสภาพทัว่ ไปของการบริหารงานของผูบ้ ริหารและลักษณะการสอนของคณะครูนักเรียน
เช่น ลักษณะความเป็ นอยู่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจิตใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การ
ตอบสนองของนักเรียนเป็ นต้น ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกตามประเด็นที่กาหนดไว้
และถ่ายภาพ
3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นเทคนิ คที่ประยุกต์มา
จากการสัม ภาษณ์ที่ นิย มนามาใช้ในการวิ จัย เชิ งคุ ณภาพ มัก เป็ นการสัมภาษณ์ในประเด็ น
เกี่ยวพันกับข้อเท็จจริงหรือเรื่องทัว่ ๆ ไป การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มโดย
เป็ นผู ้ดาเนิ นการสัมภาษณ์ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้องกับข้อเท็ จ จริ งตามวัตถุ ประสงค์ ทั้งนี้ เพื่ อ
กระตุน้ ให้เกิดการอภิปรายภายในกลุ่มโดยผูเ้ ข้าร่วมสนทนา คือ บุคลากรครูและนักเรียน

3.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคสนาม โดยดาเนิ นการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1) นาหนั งสื อขอความร่วมมือในการวิจัย ที่ ออกโดย คณะพัฒ นาสังคมและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร์ น า ส่ ง ไ ป ยั ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี เพื่ อขออนุ ญ าตเก็ บรวมรวมข้อมูลและการ
สัมภาษณ์ผูบ้ ริหารบุคลากรครูและนักเรียน
2) สร้างความสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับผูบ้ ริหารบุคลากรครูและนักเรียน
โดยผู ้ศึ ก ษาเข้า แนะน าตั ว กับ ผู ้บ ริ ห ารและบุ ค ลากรครู เพื่ อ ท าความรู ้จัก และอธิ บ ายถึ ง
วัตถุ ประสงค์ของการเข้ามาในพื้ นที่ ตลอดจนการขอความร่วมมือในการศึกษาวิจยั จากนั้นได้
หาโอกาสเข้าพบปะพูดคุยกับบุคลากรครูและนักเรียนทุกท่านเพื่อสร้างความคุน้ เคย และสังเกต
วิถีชีวิต การเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
3) การเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึก เมื่อผ่านช่วงการสร้างความสัมพันธ์และ
ปรับตัวได้ระดับหนึ่ งแล้ว ผูศ้ ึ กษาได้เริ่ มเก็ บข้อมูลส่วนรายละเอีย ดในแต่ ละประเด็ น โดยเข้า
พบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย ตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้ น
4) การหาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อผูศ้ ึกษาได้รวบรวมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลและสรุปผลแล้ว หากพบว่าขาดรายละเอียดข้อมูลบางส่วน ก็ได้เข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ตลอดช่วงของการเขียนรายงานการวิจยั
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3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและข้อมูลปฐมภูมิจาก
การจัดเก็บภาคสนาม ทาการวิเคราะห์ หาข้อสรุ ป ด้วยการนาข้อมูลมาจัดให้เป็ นหมวดหมู่
แยกแยะตามองค์ประกอบต่างๆ หาความหมายและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในแต่ละประเด็น
และความสัมพันธ์กบั บริบทที่ศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั แล้วนาเสนอในรูปแบบ
ของความเรียงเชิงบรรยาย ซึ่งมีขน้ั ตอน ดังนี้
1) ทาการวิเคราะห์การบริหารการศึ กษาของโรงเรียนว่าผู ้บริ หารมีรูปแบบการ
บริหารงานการศึกษาในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็ นในด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุ ค คล การอ านวยการสั ่ง การ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน และ
การงบประมาณ เป็ นต้น
2) ทาการวิเคราะห์ถึงการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยเมื่อมีการวิเคราะห์การบริหารการศึกษาแล้วเราก็จะนาข้อมูลที่ได้ในส่วนของการศึกษาถึง
รูปแบบบริหารการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจะมองในด้าน
ของ การบริหาร การปรับตัว ผลกระทบ คุณภาพนักเรียนและคุณภาพครู
3) ทาการวิเคราะห์ถึงการศึกษาปั ญหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
4) นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ท้งั หมดมาสรุปอภิปราย

3.7 นิยามศัพท์
1) การบริ ห าร หมายถึ ง การปฏิ บัติ ง านของผู ้บ ริ ห ารที่ ต ้อ งอาศัย ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของแต่ละคน ที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ
ประยุ ก ต์เ อาความรู ้ หลัก การและทฤษฎี ไ ปปรับ ใช้ใ นการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ให้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ตอ้ งบริหาร
2) การพัฒนา หมายถึง การทาให้เจริญขึ้ น หรือดีขึ้น
3) การศึ ก ษา หมายถึ งกระบวนจัดการการเรีย นการสอนโดยกระบวนการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ จากผูร้ ู ้
4) การบริหารการพัฒนา หมายถึ ง การปฏิบตั ิ งานของผูบ้ ริหารที่ตอ้ งอาศัย
ความรู ้ เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดเจริญขึ้ น หรือดีขนึ้ ในองค์กรหรือหน่ วยงาน

63
5) การบริหารการศึ กษา หมายถึ ง การปฏิบัติงานของผูบ้ ริห ารที่ ตอ้ งอาศัย
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของแต่ละคน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู ้
ในเชิงการศึกษาเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
6) การบริหารการพัฒนาการศึ กษา หมายถึง การปฏิบตั ิ งานของผูบ้ ริหารที่
ต้องอาศัยความรู ้ เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดเจริญขึ้ น หรือดีขึ้น ในองค์กรหรือ
หน่ วยงานโดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรูใ้ นเชิงการศึกษาเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม
7) ผูบ้ ริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รบั ผิ ดชอบการบริหารสถานศึกษา
สูงสุด มีหน้าที่ในการบริหารงานสูงสุดของโรงเรียน
8) บุคลากรครู หมายถึง บุคลากรที่มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถในเชิงวิชาการในแต่ละด้านตามความถนัดของแต่ละบุคคล
9) นักเรียน หมายถึง ผูท้ ี่ มีบทบาทในการตอบสนองการศึ กษาเพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความสามารถและพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน
10) ประชาคมอาเซียน หมายถึง จากการรวมกลุ่มของสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนเดิม 10 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา
อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ บรู ไ น ลาว พม่ า และสิ ง คโปร์ โดยร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กัน ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี การบริหารและวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเกิดการ
ร่วมกลุ่มขึ้ นในปี พ.ศ. 2558

64

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ง นี้ เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อ งการบริ ห ารการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เข้า สู่
ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือประการแรกเพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ประการที่สองเพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี และประการสุดท้ายเพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการจาแนกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่หาความหมายและ
ความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ภายใต้บริบทที่เป็ นอยู่แล้วนาเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา
โดยแบ่งตามลาดับหัวข้อดังนี้ คือ
4.1 บริบทของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
4.2 ข้อมูลพื้ นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
4.3 การบริหารการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี
4.4 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
4.5 การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
4.6 ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรีย น
สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
4.7 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
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4.1 บริบทของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
4.1.1 ข้อมูลทั ่วไป
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาบลรู
สะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิ ดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น )ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3( จานวน 9 ห้องเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย )ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึ งชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6( จานวน 12 ห้องเรียน
รวมทั้ งหมด 21 ห้องเรี ย น นอกจากนี้ โรงเรี ย นยังมี โ ครงการสนั บสนุ นการจัดตั้ งห้องเรี ย น
วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยน โดยการกากับดูแลของมหาวิ ทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพิ่มอีกจานวน 3 ห้อง
4.1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร
1( ด้านการบริหาร
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์เ ป็ นภาควิ ช าหนึ่ ง ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีผูบ้ ังคับบัญชาเบื้ องต้นคือ คณบดี คณะศึ กษาศาสตร์ มีผูอ้ านวยการโรงเรียน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ เป็ นหัว หน้ า ภาควิ ช า ปั จจุ บัน มี ก ารแบ่ ง โครงสร้า ง
บริหารงานออกเป็ น 5 ฝ่ าย คือ 1( ฝ่ ายบริหาร 2( ฝ่ ายวิชาการ 3( ฝ่ ายประกันคุณภาพ 4(
ฝ่ ายพัฒ นานั ก เรี ย น 5( ฝ่ ายกิ จ การนั ก เรี ย น โดยในแต่ ล ะฝ่ ายมี ร องผู ้อ านวยการ ผู ้ช่ ว ย
ผูอ้ านวยการและผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ าย นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการ
ของฝ่ ายต่างๆที่จดั ตั้งขึ้ น เพื่อให้เป็ นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2551 ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้ นฐาน คณะกรรมการบริหาร
และประกันคุ ณภาพ คณะกรรมการการบริ หารหลักสูตรและวิช าการ คณะกรรมการพัฒนา
นั ก เรี ย น คณะกรรมการประเมินการอ่านคิ ดวิ เคราะห์แ ละเขีย นสื่ อความ เป็ นต้น ซึ่ งแต่ ล ะ
กรรมการจะมีการประชุ มเดื อนละครั้ง เพื่อกาหนดแผนงานและการพัฒนางานแต่ละฝ่ าย มี
หัวหน้าสานักงานธุรการเป็ นเลขานุ การโรงเรียน และมีคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้ นฐาน
2( ประวัติโดยย่อ
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ก่ อ ตั้ งขึ้ นในปี พ.ศ. 2512
หลังจากการดาเนิ นงานของคณะศึ กษาศาสตร์ 1 ปี ทั้งนี้ ปี การศึ กษา พ.ศ. 2512 ได้เปิ ดรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึ กษาธิ การ พุทธศักราช 2503
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้น ที่จะผลิตครูเพื่อสอนระดั บ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จึ ง เตรี ย มการให้โ รงเรี ย นเป็ นที่ ฝึ กทดลองสอนของนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ และมุ่งให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและในปี การศึกษา พ.ศ. 2518
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คณะศึกษาศาสตร์ได้จดั ทาโครงการพิเศษเพื่อทดลองรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แนวศิลปศาสตร์
ปี การศึ กษา พ.ศ. 2519 โรงเรียนเปิ ดรับนักเรียนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น
เป็ นปี แรก โรงเรียนจึงเปิ ดสอนเต็มรูปทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย ปี
การศึ กษา พ.ศ. 2526 โรงเรีย นสาธิ ต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้รับอนุ มตั ิ จาก
คณะรัฐ มนตรี โดยการประสานงานของศูนย์อานวยการบริ ห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้
)ศอ.บต.( ให้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้ามาศึกษา
ต่อในระดับมัธยมตอนปลาย แนววิท ยาศาสตร์แ ละแนวศิ ลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุ่ม โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยมุสลิมได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากขึ้ น นอกจากนั้นยังเป็ นการกระตุน้ ให้โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปรับปรุง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในปี เดียวกันนั้นทางโรงเรียนได้รบั อนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี
ให้ขยายโครงการรับนักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียนมัธยมสามัญทัว่ ไป 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์และแนวศิลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุ่ม
อีกด้วย
ปี การศึกษา พ.ศ. 2537 โรงเรียนจัดทาโครงการเยาวชนช้างเผื อก 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ )สงขลา สตูล ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส( เพื่อรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ และความประพฤติดีจากโรงเรียนประถมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 10 คน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการนี้ มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา
พ.ศ. 2537-2539 ในปี การศึกษา พ.ศ. 2549 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จดั ทาโครงการพิเศษ โครงการเรียนดี รับนั กเรียนที่ มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตั้งแต่ 4.00 เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ จานวน 30 คน
ใ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 ต่ อ ม า ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า พ . ศ . 2552 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทาโครงการพิเศษโดยรับนักเรียนเรียนดี ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ ย 3.75 ขึ้ นไป ใน 5 สาระการเรี ย นรู ้ คื อ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และสังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
และระดับชั้นมัธยมศึกาปี ที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ปี การศึ กษา พ.ศ. 2552 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ
การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน จากส านั ก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึ กษา )องค์การมหาชน( ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
สาหรับในปี การศึกษา พ.ศ. 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนั บสนุ นโครงการ
จั ด ตั้ ง ห้ อ ง เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ฯ โ ด ย ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี )โครงการ วมว.-มอ.ปั ตตานี ( โดยรับนักเรียน
ที่ มี ค วามรู ้ค วามสามารถพิ เ ศษด้า นวิ ท ยาศาตร์แ ละเทคโนโลยี เ ข้า ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
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ห้อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์จ านวน 1 ห้อ งเรี ย น ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2553-2555 โดยร่ ว มมื อ
ระหว่างคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึ ก ษาศาสตร์แ ละโรงเรี ย นสาธิ ตฯ ทั้งนี้ เพื่ อ
พัฒนาเยาวชนที่ มีความรูค้ วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็ นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
ปั จจุบนั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2552 ซึ่งสอดคล้อง
กับหลัก สูตรแกนกลางของประเทศ มี ความเหมาะสมกับผู ้เรี ย นและท้องถิ่ น สอดคล้อ งกับ
ปรัชญาและอุดมการณ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนและตอบสนองภารกิจและนโยบายของ
คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการใช้โรงเรี ยนสาธิ ตฯ เป็ นฐานในการ
พัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์เป็ นที่ทดลองวิธีสอนรูปแบบต่างๆ การทดลองจัดหลักสูตร การวิจยั
ทางการศึ ก ษาและพฤติ ก รรมการเรียนการสอน เพื่ อผลิ ตบัณฑิตศึ ก ษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่
สังคม )รายงานประจาปี การศึกษา พ.ศ. 2555 โรงเรียนสาธิตฯ, 2556)
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ได้ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทยคือ
1( รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
2( ซื่อสัตย์ สุจริต
3( มีวินัย
4( ใฝ่ เรียนรู ้
5( อยูอ่ ย่างพอเพียง
6( มุง่ มัน่ ในการทางาน
7( รักความเป็ นไทย
8( มีจิตสาธารณะ
3( สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
โรงเรีย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ตั้งอยู่ในเขต
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับคณะศึกษาศาสตร์ ทาง
ด้านหน้าของโรงเรียนติ ดกับถนนเจริญประดิ ษฐ์ ซึ่ งเป็ นถนนสายสาคัญที่ เข้าสู่มหาวิทยาลัย
จัดเป็ นย่านธุ รกิ จ มีรา้ นค้าต่างๆ มีแผงลอย ร้านขายอาหาร ร้านบริ การข้อมูล ข่าวสาร ร้าน
อินเทอร์เน็ ต มีหอพักเอกชน ซึ่งเป็ นหอพักที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มาจากต่างจังหวัดพักตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2548 จานวนนักเรียนต่างจังหวัดลดลง
เนื่ องจากสถานการณ์ความไม่ สงบทางภาคใต้นักเรียนส่วนใหญ่เกือบ 70% เป็ นนั กเรียนใน
พื้ นที่ จัง หวัด ปั ตตานี อี ก 30% มาจากจัง หวัด ใกล้เ คี ย งคื อ ยะลา นราธิ ว าส สตูล สงขลา
นักเรียนจึงอาศัยอยู่กบั ครอบครัวมากขึ้ น ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีความสัมพันธ์กบั สถานศึกษา
ซึ่ ง ผู ้ป กครองและชุ ม ชนรวมทั้งหน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนได้มี ส่ว นร่ วมในการสนั บ สนุ น
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ด้วยดีตลอดมา
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ส่วนข้อมูลของผูป้ กครอง ผูป้ กครองส่วนใหญ่ จบการศึ กษาระดับปริญ ญาตรี
ด้วยเหตุที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ได้เป็ นนักเรียนที่มีภูมิลาเนา
อยู่ในจังหวัดปั ตตานี เท่านั้น แต่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ตอนล่างดังได้กล่าว
มาแล้วข้างตน ผูป้ กครองของนักเรียนจึงกระจัดกระจายอยูท่ วั ่ ไปและประกอบอาชีพตามลักษณะ
ของสังคมเมือง คือรับราชการทั้งบิดาและมารดา ประมาณร้อยละ 37 รองลงมาคือทาธุ รกิจ
ส่วนตัวประมาณร้อยละ 23 พนักงานรัฐวิสาหกิจประมาณ 13 เกษตรกรประมาณร้อยละ 8
อาชีพรับจ้างร้อยละ 4 และอาชีพอื่นๆ ประมาณร้อยละ 15 และมารดาที่ทาหน้าที่เป็ นแม่บา้ นมี
ประมาณร้อยละ 10 รายเฉลี่ยของบิดาเดือนละประมาณ 20,000 บาท และรายได้เฉลี่ยของ
มารดาประมาณ 7,500 บาท
โอกาสและข้อ จ ากั ด ของโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ เนื่ องจากโรงเรี ย นตั้ ง อยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ใกล้กบั คณะศึกษาศาสตร์ ไม่มีร้วั ขอบชิด จึงมี
ปั ญหานั กเรี ยนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ง่าย นั ก เรียนมักออกไปซื้ อของทากิจ กรรมต่างๆ
ภายนอกโรงเรียนโดยข้ามถนนไปร้านขายอาหาร ร้านอินเทอร์เน็ ต ร้านคอมพิวเตอร์ เกม ซึ่ง
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตามการเป็ นส่วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยทาให้นักเรียน
สามารถใช้ท รัพ ยากรของมหาวิ ท ยาลัย ได้ เช่ น สนามฟุ ต บอล โรงยิ ม สนามบาสเกตบอล
ห้องสมุด แต่มีขอ้ จากัดคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สามารถใช้ได้ในช่วงที่ไม่มีนักศึกษามาใช้
4.1.3 ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลบุคลากร
บุคลากร
4.1.1 อาจารย์ประจา
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
จาแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กาลังศึกษาปริญญาโท

จานวน
51
42
9
37
14
7
36
3
2
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
บุคลากร
กาลังศึกษาปริญญาเอก

จานวน

4.1.2 อาจารย์พิเศษ

5

4.1.3 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุ น
ข้าราชการ
พนักงานวิทยาลัย
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างเงินรายวัน
ลูกจ้างประจา

32
6
1
15
3
6

รวมทั้งหมด
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4.1.4 หลักสูตรและแผนการเรียน
ปั จจุบนั โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 อ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 คือ
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โรงเรี ย นสาธิ ต ฯจัด การเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2552 ในชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึ งชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้ นฐาน พ.ศ. 2552 ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ส่วนแผนการเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น )ม.1-ม.3( จัดให้นักเรียนเรียนตามแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
และมีรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย )ม.4-ม.6( มี 3 แผนการเรียน คือ
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรัง่ เศส
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4.2 ข้อมูลพื้ นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
ข้อมูลพื้ นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ สาคัญ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
พบว่า เพศชาย มีจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.03 ส่วนเพศหญิง จานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 70.97 ระดับการศึ ก ษา พบว่า ต า่ กว่าปริ ญ ญาตรี จ านวน 19 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
61.29 ปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.90 ปริญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 19.35 และ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาโทจ านวน 2 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 6.46 ตามล าดับ ส่ ว น
สถานภาพ พบว่า โสด จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.74 สมรส จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.2 และหม้าย /หย่า /แยกกันอยู่ 0 คน ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้ นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
ข้อมูลทั ่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ตา่ กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่

จานวน

ร้อยละ

9
22

29.03
70.97

19
4
6
2

61.29
12.90
19.35
6.45

21
10
0

67.74
32.26
0

หมายเหตุ: (N=31)
4.2.1 สัมภาษณ์เชิงลึก
1) ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ผศ.
กนก จันทร์ทองการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. )การศึกษาสิ่งแวดล้อม( ตัวแทนในการสัมภาษณ์

71
คือ ผศ.กุสุมา ล่านุ ้ย การศึกษาปริญญาโท ศศ.ม. )การสอนภาษาอังกฤษ( อาจารย์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ตาแหน่ ง ฝ่ ายประกันคุณภาพ ทาหน้าที่ รอง ผอ.ฝ่ ายประกันคุณภาพ
2) คณะบุคลากรครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จานวน 5 คน
(1) ผศ.ดร.อัจฉรา สัปปพันธ์ การศึกษาปริญญาเอก: Doctorat (Sciences
Du Language: Didactique et Semiotique) อาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(2) ผศ. กาญจนา ศิ ริมุสิกะ การศึ กษาปริญญาโท กศ.ม. )ภูมิศาสตร์(
อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา
(3) ผศ.สุนิสา สิริวิพัธน์ การศึกษาปริญญาโท ศศ.ม. )ศึกษาศาสตร์-การ
สอน( อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาตาแหน่ ง ฝ่ ายบริหาร ทาหน้าที่ผูจ้ ดั การร้านค้าสวัสดิการ
(4) ผศ.บั ณฑิ ต ดุ ล ยรั ก ษ์ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท วท.ม. )การจัด การ
สิ่งแวดล้อม(อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา
(5) ดร.อุสมาน สารี การศึกษาปริญญาเอก: Ph.D. (Chemistry) อาจารย์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3) ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
นางสาวซูฮาดา หีมเบ็ญสัน อายุ 26 ปี การศึ กษาปริญญาโท ศศ.ม ภาษาและการสื่อสาร
)หลักสูตรนานาชาติ( อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ ง อาจารย์ภาษาต่างประเทศ
4) ผูป้ กครองโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
นายนพดล หะยียามา อายุ 50 ปี การศึกษาปริญญาอนุ ปริญญา อาชีพธุรกิจส่วนตัว
4.2.2 สนทนากลุ่ม
1) บุคลากรครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จานวน 5 คน )ไม่ขอระบุชื่อ(
2) นักเรียนโรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จานวน 18 คน )ไม่ขอระบุชื่อ( โดยใช้การสนทนากลุ่มแบ่งเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทย์ จานวน 9 คน เพศหญิงทั้งหมด กลุ่มที่สองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 สายศิลป์ จานวน 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน

4.3 การบริหารการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี
ก่ อ น ที่ จ ะ พู ด ถึ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอบริบทในภาพรวมของจังหวัด
ปั ตตานี ตลอดจนการบริหารการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี เพราะโรงเรียนสาธิตตั้งอยู่
ในจังหวัดปั ตตานี
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ปั ตตานี เป็ นจังหวัดที่มีบริบททางด้านกายภาพหรือสภาพภูมิศาสตร์เป็ นพื้ นที่ราบติ ด
ชายฝัง่ ทะเล ซึ่งเป็ นพื้ นที่ส่วนใหญ่ ของพื้ นที่จงั หวัด ได้แก่ทางตอนเหนื อและทางตะวันออกของ
จังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็ นที่ราบชายฝั ง่ กว้างประมาณ 10-30 กิโลเมตร พื้ นที่ราบลุ่ม
บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปั ตตานี ไหลผ่านที่ดินมีความเหมาะสมในการ
เกษตรกรรม และพื้ นที่ ภูเขา ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอาเภอโคกโพธิ์ อาเภอ
กะพ้อ และทางตะวันออกของอาเภอสายบุรีลกั ษณะชุมชนเป็ นชุมชนชนบทมากกว่าชุมชนเมือง
ส่วนชาติพนั ธุ ์จะมีลกั ษณะผสมระหว่างชาวมาเลย์และชาวไทย และอาจจะมีแรงงานจากพื้ นที่
อื่นๆผสมมากขึ้ น เช่น จากจีน จากพม่า เขมร เป็ นต้น ในด้านการประกอบอาชีพเนื่ องจากพื้ นที่
ทางกายภาพของปั ตตานี อยู่ติดทะเลและป่ าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทาให้อาชีพส่วนใหญ่ จะ
ทาการประมง ทาสวนยางพารา และสวนปาร์มน้ ามัน ส่วนในด้านสังคมและวัฒนธรรม ผูค้ น
ส่วนใหญ่ในจังหวัดปั ตตานี มีความเชื่อและนับถือศาสนาอิสลาม โดยส่วนใหญ่จะเป็ นมุสลิมโดย
สายเลือดจึงจะมีความเคร่งครัดในคาสอนและหลักศาสนา โดยหลักการปฏิบตั ิในทุกๆด้านล้วน
แต่จะนาไปใช้ตามหลักคาสอนของศาสนาทั้งสิ้ น ไม่เว้นแม้แต่รูปแบบการวางโครงสร้างการ
บริหารการศึกษา โดยสิ่งสาคัญต้องมีการบูรณาการศึกษาควบคู่กนั ระหว่างศาสนาและสามัญ
แต่อยูภ่ ายใต้นโยบายและแผนการศึกษาจากส่วนกลาง

ภาพที่ 4.1 ที่ต้งั และอาณาเขตของจังหวัดปั ตตานี
แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553.
จากบริ บ ทข้า งต้น การบริ ห ารการศึ ก ษาในจัง หวัด ปั ตตานี จึ ง มี รูป แบบการบริ ห าร
การศึกษามาจากส่วนกลาง จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนการ
ศึกษาจะออกมาในรูปแบบของนโยบายการศึกษา แผนงานยุทธศาสตร์การศึกษาโดยข้อกาหนด
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2552 คือจัดการศึกษาสามารถเป็ นไปตามความต้องการ
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ของชุ ม ชน โดยมี ก ารจัด การศึ ก ษาตั้ง แต่ ร ะดับ ปฐมวัย จนกระทัง่ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยมี
หน่ วยงานที่มีความรับผิ ดชอบที่หลากหลาย ทั้งหน่ วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดและ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน เป็ นต้น โดยรูปแบบการบริหารการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี
แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ คื อ การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย มีหน่ วยงานรับผิดชอบการดาเนิ นงานด้านการศึกษา ดังนี้
1( สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาปั ตตานี เขต 1 สังกัดสานั กงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รับผิ ดชอบการจัดการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน )ระดับ
การศึกษาก่อนประถม–มัธยมศึกษา/การศึกษาเอกชน สถาบันปอเนาะ และตาดีกา( ในสังกัด
มี 4 อาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองปั ตตานี อาเภอยะหริ่ง อาเภอปะนาเระ และอาเภอหนองจิก ดัง
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงประเภทโรงเรียนสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 1
ประเภทโรงเรียน

จานวน
โรงเรียน

จานวนครู/
คน

จานวนนักเรียน/
คน

145

2,353

46,987

โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ

9

293

6,080

โรงเรียนสอนสามัญควบคู่ศาสนา

22

1,069

18,455

โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว

18

99

2,394

โรงเรียนเอกชน )ปวช.,ปวส.(

1

8

194

สถาบันปอเนาะในสังกัด

57

192

4,234

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
)ตาดีกา(

248

1,505

26,250

โรงเรียนในกากับสถานศึกษาของรัฐ

2( ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาปั ตตานี เขต 2 สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ ก าร รับผิ ดชอบการจัดการศึ ก ษาขึ้ น
พื้ นฐาน )ระดับการศึกษาก่อนประถม-มัธยมศึกษา/การศึกษาเอกชน สถาบันปอเนาะ และตา
ดีกา( ประกอบด้วย 4 อาเภอ ดังนี้ อาเภอโคกโพธิ์ อาเภอยะรัง อาเภอมายอ และอาเภอแม่ลาน
ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 แสดงประเภทโรงเรียนสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
ประเภทโรงเรียน

จานวน
โรงเรียน
121

จานวนครู/
คน
1,997

จานวนนักเรียน/
คน
28,654

โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ

5

117

2,845

โรงเรียนสามัญควบคู่ศาสนา

28

601

14,027

-

-

โรงเรียนในกากับสถานศึกษาของรัฐ

โรงเรียนเอกชน )ปวช.,ปวส.(
สถาบันปอเนาะในสังกัด

95

261

7,184

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
)ตาดีกา(

232

733

23,941

3( สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาปั ตตานี เขต 3 สัง กัด งานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ ก าร รับผิ ดชอบการจัดการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน )ระดับ
การศึกษาก่อนประถม–มัธยมศึกษา/การศึกษาเอกชน สถาบันปอเนาะ และตาดีกา( ในสังกัด
มี 4 อาเภอ ดังนี้ อาเภอสายบุรี อาเภอกะพ้อ อาเภอไม้แก่น และอาเภอทุ่งยางแดง ดังตารางที่
4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงประเภทโรงเรียนสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 3
ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนในกากับสถานศึกษาของรัฐ

จานวน
โรงเรียน
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จานวนครู/ จานวนนักเรียน/
คน
คน
936
14,536

โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ

4

97

2,310

โรงเรียนสามัญควบคู่ศาสนา

14

736

13,843

โรงเรียนเอกชน )ปวช.,ปวส.(

-

-

-

สถาบันปอเนาะในสังกัด

38

120

2,746

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด

140

686

13,568
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว
โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ

จานวน
โรงเรียน
3
4

จานวนครู/ จานวนนักเรียน/
คน
คน
10
216
97

2,310

แหล่งที่มา: สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 1, 2 และ 3, 2556.
การบริห ารการศึ ก ษาของจังหวัดปั ตตานี พบว่า ในปั จจุ บันมีหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ
หลายหน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้การบริหารจัดการศึกษาไม่มีความเป็ นเอกภาพ
แม้การบริหารจัดการในกรอบนโยบายและกฎหมายการศึกษาเดียวกันก็ตาม การจัดการศึกษา
ที่ผ่านมาไม่เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน และอาจเป็ นการสิ้ นเปลืองทรัพยากรและอุปกรณ์
ทางการศึกษาโดยไม่จาเป็ น และปั ญหาอีกประการหนึ่ งคือเรื่องของการสื่อสาร การที่ยงั คงมี
จานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกว่าโรงเรียนรัฐในระดับมัธยมศึกษา ทั้งๆ ที่โรงเรียนได้มี
การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้ นที่แล้ว โดยการจัดการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ อาจสะท้อนให้เห็นว่ารัฐยังคงมีจุดอ่อน ด้านการสื่อสารทา
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้ นที่ ทาให้ประชาชนในพื้ นที่เข้าใจว่าคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
รัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของศาสนายังไม่มีความสอดคล้อง และไม่สามารถตอบสนองตามความ
ต้องการได้ จึงทาให้ผูป้ กครองส่วนใหญ่ ยังมีค่านิ ยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ดังนั้นปั ญหาดังกล่าวยังมองให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ สามารถเปลี่ยนความคิด
ค่านิ ยมของการรับบริการทางการศึกษาของประชาชนในพื้ นที่ได้ ดังนั้นปั ญหาดังกล่าวย่อมเป็ น
ปั ญหาหนึ่ ง ที่ ท าให้รัฐ บาลไม่สามารถด าเนิ น การตามนโยบายที่ ว างไว้แ ละยังส่ ง ผลต่ อการ
สิ้ นเปลืองงบประมาณในแต่ละปี )เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2553(
นอกจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากรูปแบบการบริหารการศึ กษาในประเทศที่เกิดจากความ
ล้มเหลวของนโยบายการศึกษา และผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิแล้วหลังจากนี้ ประเทศไทยยังจะต้อง
พบเจอกับปั ญหาอีกมากมายทางด้านการศึกษาจากการเข้ามาร่วมกลุ่มเป็ นประชาคมอาเซียน
ถ้ารัฐบาลไม่ได้มีการเตรียมพร้อมและตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าว
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4.4 แนวทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
ในด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจัยครั้งนี้ จะแบ่งรูปแบบการบริหารการศึ กษาของ
โรงเรียนสาธิตฯ ตามแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ Gulick and Urwick (1973) ซึ่งได้
เสนอกระบวนการบริหารไว้ 7 ประการได้แก่ 1( ด้านการวางแผน 2( ด้านการจัดองค์การ 3(
ด้านการบริหารบุคคล 4( ด้านการอานวยการสัง่ การ 5( ด้านการประสานงาน 6( ด้านการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และ 7( ด้านการงบประมาณ ในการศึกษาข้อมูลแนวทางการบริหาร
การศึกษาในด้านต่างๆจากการสัมภาษณ์ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี พบว่า
4.4.1 ด้านการวางแผน
จากการศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ในด้านการวางแผน ผู ้
ที่มีบทบาทสาคัญในการวางแผนการศึกษาคือ ผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยผูบ้ ริหารจะมีหน้าที่ ในการ
วางกรอบของแผน จากการศึกษาข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีการร่วมกาหนดวัตถุ ประสงค์
เป้าหมาย มาตรการ ในการดาเนิ นงานของโรงเรีย น และจัดท าแผนปฏิ บัติงานประจาปี ให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนที่ตอ้ งการ
โดยแผนงานการวางแผนหลักๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า การวางแผนการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตฯ ตั้งอยูภ่ ายใต้เป้าหมายของโรงเรียน โดยเป้าหมายของโรงเรียนสาธิตฯ มีความแตกต่าง
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทัว่ ไป ซึ่งนอกเหนื อจากจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความเป็ นเลิ ศทางวิชาการควบคู่กบั การมีคุณธรรม ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผูป้ กครองของ
โรงเรียนมีความต้องการและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ แล้วและเป้าหมายที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่ งคือ โรงเรียนต้องสนับสนุ นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์โดย
โรงเรียนสาธิตฯ เป็ นเสมือนห้องปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และเป็ นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ดังนั้นแผนการบริหารของโรงเรียนจึงมีลกั ษณะ
ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์นอกจาก
จะต้องมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแล้วยังต้องมีความสอดคล้องกับแผนการศึ กษาขั้น
พื้ นฐานด้วยดังที่อาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวไว้วา่
“แผนการบริ หารของโรงเรี ยน เนื่ องจากว่าโรงเรี ยนเป็ นภาควิ ชาหนึ่ งของคณะ
ศึกษาศาสตร์ แล้วก็ศึกษาศาสตร์ก็เป็ นส่วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดัง นั้ น การวางแผนการบริ ห ารการศึ ก ษาอะไรก็ ต ามของโรงเรี ย นมัน ก็ ต ้อ ง
สอดคล้องกับพันธกิจหรือว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วย ว่ามหาวิทยาลัยมี
ภารกิจอะไรที่ตอ้ งทา ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายในเรื่องของการบริการชุมชน
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การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น โรงเรียนต้องมีแนวนโยบายด้วยแล้วส่วน
หนึ่ ง” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2557(
4.4.1.1 พันธกิจของโรงเรียนสาธิ ตฯและแนวการวางแผนการดาเนิ นงานมี
ดังนี้
1) ด้า นร่ว มผลิ ต บัณ ฑิ ต ในสาขาวิช าชี พ ศึ ก ษาศาสตร์ มีแ นว
การวางแผนดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
(1) ด าเนิ น ตามนโยบายคณะศึ ก ษาศาสตร์เ พื ่ อ ก าหนด
แนวทางการร่วมผลิ ตบัณฑิ ตในสาขาวิช าต่ างๆ
(2) จัด ให้มีร ะบบที่ เ อื้ อต่ อ อาจารย์ข องโรงเรี ย นที่ เ ข้า ร่ว ม
ผลิ ตบัณฑิ ตในรูปแบบต่ างๆ
(3) จัด ให้ม ีค ณะกรรมการดูแ ลระบบและการจัด การฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชี พ
2) ด้า นผลิ ต และพัฒ นานั ก เรี ย นในระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน
แนวการวางแผนดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
(1) จัด ให้มีห ลัก สูต รสถานศึ ก ษาที่ ต รงตามจุ ด หมายและ
เจตนารมณ์ของหลัก สูตรการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
)2) จัดให้มีโ ครงการพัฒ นานวัตกรรมทางการศึ ก ษา
)3) จัด ให ม้ ีส ภ าพแวดล อ้ มในโรงเรี ย นที ่ ส ่ง เสริ ม การ
เรี ย นรูด้ ว้ ยตัวเอง
)4( จัดให้มีโ ครงการส่ง เสริ ม ความสามารถของนั ก เรี ย นใน
ด้านต่ างๆ
(5( ปลูก ฝั ง เกี ่ ย วกับ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในก ารจัด การ
เรี ย นการ สอนทุ ก รายวิช า
(6) ส่ง เสริ ม กิ จ กรรมทางศาสนาให ส้ อดคล้อ งกับ หลัก
ศาสนา
(7( ส่ง เสริ ม กิ จ กรรมบาเพ็ ญ ประโยชน์ ใ ห้นั ก เรี ย นมีส่ว น
ร่วมทั้งภายในภายนอกโรงเรี ย น
(8( พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ส อ ด ส่อ ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม
พฤติ ก รรมของ นั ก เรี ย นให้อยู่ในระเบี ย บปฏิ บัติของโรงเรี ย น
(9( ส่ง เสริ ม กิ จ กรรมอนุ ร ัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มและใช้ทัร พยากร
อย่างประหยัดและคุ ม้ ค่า
(10) ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ

78
(11) ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมสร้า งเสริ ม ประสบการ
เรี ย นรู ้
(12) ส่ ง เสริ มและสนั บสนุ นกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม ความเป็ น
ประชาธิปไตยและการอยูร่ ่วมอย่างสันติ
(13( พัฒนาระบบการแนะแนวและให้คาปรึกษา
3) ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ แนวการวางแผนดาเนิ นงาน
ประกอบด้วย
(1) ส่งเสริมวิจยั เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษา
(2) ส่งเสริมการวิจยั ในชั้นเรียนและเป็ นสหวิทยาการ
(3( ส่งเสริมการทาการวิจยั สถาบันเพื่อนาผลมาพัฒนาปรับปรุ ง
ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
(4( จัดให้มีงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียนเพื่อสนับสนุ นการ
วิจยั
(5) ส่ งเสริ มการตี พิ มพ์ เผยแพร่ งานวิ จัยในวารสารของคณะ
มหาวิทยาลัย วารสารวิชาการอื่นๆที่มีมาตราฐานทั้งใน website ของโรงเรียน
(6( สนั บสนุ นการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุ มสัมนา เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรูท้ ้งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4) ด้านการบริ การวิ ชาการแก่ สังคม แนวการวางแผนด าเนิ นงาน
ประกอบด้วย
(1) มีแผนงาน/โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
(2) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้บุ คลากรเป็ นวิ ทยากรและเป็ นที่
ปรึกษาโครงการตามความต้องการของสังคมและความเหมาะสม
(3) จัดให้มีระบบการบริการวิชาการที่จดั ในลักษณะพึ่งตนเองและ
หารายได้
(4( จัดให้การประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
5) ด้า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม แนวการวางแผนด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย
(1( จัดให้มีการรณรงค์และปลูกฝั งคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ในการดาเนิ นชีวิตแก่บุคลากรและนักเรียน
(2( ส่ งเสริ มการแสดงความสามารถทางศิ ลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมประจาชาติของนักเรียนและบุคลากร
(3) ส่งเสรมความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างต่างๆ
6) ด้านการบริหาร แนวการวางแผนดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
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(1) จัดระบบโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนกับการพัฒนางาน
ในโรงเรียนและคณะศึกษาศาสตร์
(2( ส่งเสริ มให้มี การน านวัตกรรมทางการบริ หารมาใช้ในการ
พัฒนาระบบ
(3) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(4) จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิของบุคลากรทุกฝ่ าย
7) ด้านพัฒนาบุคลากร แนวการวางแผนดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
(1) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้บุ คลากรท าผลงานวิ ชาการและ
ผลงานเลื่อตาแหน่ งหน้าที่
(2( สนั บสนุ นกิ จกรรมเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(3( จัดให้มีบุคลากรตัวอย่างของหน่ วยงาน
(4( ส่งเสริมให้มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารทัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารสารสนเทศในการบริหาร
และบริการ
8) ด้ า นการเงิ น และงบประมาณ แนวการวางแผนด าเนิ นงาน
ประกอบด้วย
(1) กาหนดนโยบายและแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนโรงเรียน
(2( มีระบบการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้ อ จัดจ้างให้มีความคล่องตัว
และสามารถตรวจสอบได้
(3) มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ นระดั บหน่ วยงานที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ ายบริหาร
(4( มีขน้ั ตอนการบริหารเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
(5( มีการทาแผนปฏิบตั ิการใช้งบประมาณประจาปี
)6( มีการติ ดตามการใช้งบประมาณต่างๆให้ดาเนิ นไปตามแผน
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
9) ด้านประกันคุณภาพ แนวการวางแผนดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
(1( สร้างจิตสานึ กและวัฒนธรรมการทางานแก่บุคลากรในองค์กร
ที่มุง่ เน้นคุณภาพ
(2( มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
(3) มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการดาเนิ นงานฝ่ ายต่างๆ
ของโรงเรียน
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(4) จัดทารายงานประจาปี เพื่อรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
10) ด้านวิเทศสัมพันธ์ แนวการวางแผนดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
(1) มีการทาแผนปฏิบตั ิงานในด้านวิเทศสัมพันธ์
(2( มีการร่วมมื อด้านวิ เทศสัมพันธ์กับคณะศึ กษาศาสตร์และ
โรงเรียนในต่างประเทศ
(3( มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง
(4) มีสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
“ จากพันธกิจและแผนการดาเนิ นงานของโรเงรียน อาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าว
ว่า การวางแผนการบริ ห ารการศึ ก ษาหรื อ เป้ าหมายจะต้อ งสอดคล้อ งกับ
มหาวิทยาลัย และเราก็ยงั จะต้องยึดถื อการวางแผนการบริหารการศึ กษาขั้น
พื้ นฐาน เพราะฉะนั้นการบริหารการศึกษาของโรงเรียนถ้าคิดในลักษณะหนึ่ ง
คือ จะต้องให้สอดคล้องกับ KPI ของมหาวิทยาลัย คือหมายถึงดัชนี ชี้วัดว่าในแต่
ละปี นี้ โรงเรียนจะต้องบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
4.4.2 ด้านการจัดองค์การ
การจัด องค์ก ารการบริ ห ารงานของโรงเรี ย นสาธิ ต ฯมี ลัก ษะรู ป แบบก ารบริ ห าร
การศึกษาโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็ น 5 ฝ่ ายได้แก่ 1) ฝ่ ายบริหาร 2) ฝ่ ายวิชาการ 3)
ฝ่ ายพัฒนานักเรียน 4) ฝ่ ายกิจการนักเรียน 5) ฝ่ ายประกันคุณภาพอาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวว่า
“อันดับแรกเราจะต้องวางแผน หลังจากนั้นต้องแบ่งงานโครงสร้างองค์กรและ
การจัดองค์กรโดยโรงเรียนนี้ ก็แบ่งเป็ นฝ่ ายๆ ผอ. นี้ จะกระจายอานาจเลย คือ
ใครทาฝ่ ายไหนก็ทาไปเลย ผอ. อาจจะไม่ตอ้ งไปนัง่ ดูแล โดยโครงสร้างจะแบ่ง
ออกเป็ น 5 ฝ่ าย. ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายประกันคุณภาพ ฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษา แล้วก็ฝ่ายกิจการนักเรียน” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
โดยในแต่ ละฝ่ ายจะมีห น้าที่ รับผิ ดชอบที่ แ ตกต่ างกัน ฝ่ ายบริ ห ารจะมีหน้าที่ ในการ
ควบคุ ม ดูแ ลกิ จ กรรมภาพรวมของโรงเรี ย น ดูแ ลเกี่ ย วกับ งบการเงิ น งบประมาณทั้ง หมด
ตลอดจนดูแลเกี่ยวกับสานักงานธุรการ งานยานยนต์ ร้านค้าสวัสดิการ งานอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์เป็ นต้น ส่วนฝ่ ายวิชาการจะทาหน้าที่ในการจัดการหลักสูตร ดูแลทักษะทางวิชาการ
และควบคุมดูแลการรับนักศึกษาเข้ามาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนงานทะเบียน สถิติและ
วัดประเมินผล ฝ่ ายประกันคุณภาพจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละ
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ฝ่ ายของแต่ละปี แล้วสรุ ปออกมาเป็ นรายงานประจ าปี และต้องมีการดูแลในเรื่องของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ และห้องปฏิบตั ิการด้วย ฝ่ ายพัฒนานักศึกษา หน้าที่
ที่สาคัญของฝ่ ายนี้ คือ จะดูแลในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนในเรื่อง
ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนงานแนะแนวให้คาปรึกษาแก่นั กเรียน และสุดท้าย
ฝ่ ายกิจการนักเรียน หน้าที่หลัก คือจะทาดูแลในเรื่องกิจการต่างๆของนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็ น
ในเรื่องของ ผูป้ กครอง การดูแลปฐมพยาบาลต่างๆ เป็ นต้น
“ผูอ้ านวยการโรงเรียน เป็ นผูด้ ูแลภาพรวมและทาการประเมินในแต่ละฝ่ าย
และเอามารวบรวมเป็ นรายงานประจ าปี ส่ ว นฝ่ ายบริ ห ารนี้ เปรี ย บเสมื อ น
แม่บา้ น ต้องดูแลเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินทั้งหมดงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ส่วนกลาง กิจกรรมวิชาการ พาบุคลากรไปสัมมนา เป็ นต้น ส่วนฝ่ ายวิชาการก็
จะทาในเรื่องของการจัดหลักสูตร โดยจะมีผูช้ ่วยคนหนึ่ งดูแลเกี่ยวกับฝ่ ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ก็จะมีนักศึกษามาติดต่อที่นี้ด้วย ดังนั้นฝ่ ายวิชาการก็จะ
มีการแตกแขนงว่าใครทาหน้าที่รบั ผิ ดชอบอะไร ส่วนฝ่ ายการประกันคุณภาพ
คือ ใครจัดกิจกรรมอะไรก็ให้เขียนรายงานมาสรุ ป และจะคนรวบรวมแล้วทา
ออกมา เป็ นรายงานคุณภาพประจาปี ส่วนฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนก็ทาหน้าที่ใน
พัฒนานักเรียนในเรื่องของระเบียบวินัย เรื่อง ของคุณธรรมจริยธรรม โดยต้อง
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักเรียนส่วนใหญ่จะ
เป็ นในเรื่ อ งของคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ถ้า เป็ นทางด้า นการสอนก็ จ ะเป็ นของ
วิชาการ ส่วนฝ่ ายกิจการนักเรียนก็จะดูแลเกี่ยวกับฝ่ ายปกครอง พวกคุมความ
ประพฤตินักเรียน แล้วก็ฝ่ายพัฒนานักเรีย นก็จะจัดกิจกรรมพวกดูแลเรื่องทัว่ ๆ
ไป เช่นดูแล การเข้าแถว การมาสาย ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียนที่มีขึ้นทุ ก
วันแล้วก็ฝ่ายที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็ นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็
จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆ” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
โดยในการบริหารในแต่ละฝ่ ายผูบ้ ริหารจะยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการ
กระจายอ านาจแต่ ล ะฝ่ ายสามารถท างานและบริ ห ารงานได้อ ย่ า งเต็ ม ที่ ต ามนโยบายและ
แผนปฏิบตั ิงานของโรงเรียนที่กาหนดไว้ในแต่ปี และกระบวนการพัฒนายึดหลัก PDCA ทั้งนี้ ใน
การบริหารยังมีคณะกรรมการอีก 4 ฝ่ ายที่ช่วยกันควบคุมดูแลและเสนอแนะความคิดเห็นใน
การบริหารคือ
1) กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งประกอบด้วยรองผูอ้ านวยการทุกฝ่ าย
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการหัวหน้ากลุ่มสาระทุกสาระ
2) กรรมการสถานศึกษาซึ่งในที่นี้กรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ทาหน้าที่
เป็ นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
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3) กรรมการชมรมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสาธิตฯประกอบด้วยตัวแทนของ
ผูป้ กครองและครูของโรงเรียนสาธิตฯ
4) กรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ
โ ด ย รู ป แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ตตานี มี รู ป แบบโครงสร้า งดั ง ภาพที่ 4.2 ดั ง นี้
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โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เป็ นโรงเรี ยนชั้นนาระดับชาติ

ทศวรรษที่ห้าสาธิต มอ.

ผูอ้ านวยการ
ผศ. กนก จันทร์ทอง

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ
(คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ )

กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ

บริ หารยึดหลัก
- ธรรมาภิบาล
- การกระจายอานาจ

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรี ยนสาธิตฯ
กรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ

ผช.ผอ.งานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

อ.วิมล ภคธีรเธียร
ผช.ผอ.งานวัดผลและประเมินผลนาย
ทะเบียน
อ.บุญสนอง วิเศษสาธร
ผช.รอง ผอ.งานวิชาการงานพัฒนา
อ. ชาการ
ทักษะทางวิ
อ.ศิริขวัญ ชิณศรี

รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนานักเรียน

อ.ปานใจ แสงศิลา
ผช.ผอ.งานกิจการนักเรี ยน
อ.พจนีย ์ หนักทอง
ผช.ผอ.งานทานุ บารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม
อ.ปาจรี ย ์ หละตา

ผช.ผอ.โครงการห้องเรี ยน
วิทยาศาสตร์(วมว.)
อ.คาพร สุ นทรธรรมนิ ติ

ภาพที่ 4.2 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตฯ
แหล่งที่มา: โรงเรียนสาธิต มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.

รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร
อ.อุไร แวมามะ
ผช.ผอ.งานอาคารสถานที่
และภูมิทศั น์
ผศ.เมธี เอกศิรินิมิตร

รองผู้อานวยการฝ่ ากิจการนักเรียน

รองผู้อานวยการฝ่ ายประกันคุณภาพ

อ.ภูริวจั น์ บวรวิชญ์ ธนกุล

ผศ.กุสุมา ล่ านุ้ย

ผช.ผอ.งานกิจการนักเรี ยน
อ.ยุทธศาสตร์ นวลจันทร์

ผช.ผอ.งานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

ผช.ผอ.งานชุมชนสัมพันธ์
อ.ต่วนยามีลา อัลอิดรุ ส

ผช.ผอ.งานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

อ.นูรอาซี กีน ยีสมัน

อ.แวฮาซัน แวหะมะ

ผช.ผอ.งานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

อ.สุ ลยั ญา หะยีหามะ
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รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
อ.โซเฟี ย มะลี
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4.4.3 ด้านการบริหารบุคคล
ปั จจัยด้านการบริหารบุคคล โรงเรียนสาธิตฯ พบว่า การบริหารบุคคลของโรงเรียนจะ
ขึ้ นอยู่กบั คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการรับบุคลากรครูที่เข้าบรรจุสอนต้องมีการสอบเข้าโดยการ
ประกาศจากคณะศึ ก ษาศาสตร์ และโดยคุ ณ สมบัติ ก ารรับ สมัค รจะต้อ งมี ต ามเงื่ อ นไขของ
มหาวิทยาลัยที่วางไว้ คือบุคลากรครูตอ้ งจบปริญญาตรีดว้ ยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ งตามสาขาที่
เปิ ดรับสมัคร หรือไม่ก็วุฒิการศึกษาปริญญาโทแต่ตอ้ งจบด้วยการทาวิทยานิ พนธ์ และปริญญา
เอกจะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ และในแต่ละปี จะมีการส่งเสริมทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอกให้แก่อาจารย์ที่สนใจ
นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการทาวิจยั อีกด้วย แต่ถา้ ในขณะนั้นมีการขาด
บุคลากรอาจารย์ก็จะรับอาจารย์พิเศษเข้ามาสอนส่วนมากจะเป็ นอาจารย์ในหมวดภาษาเป็ น
ส่วนใหญ่ ทาให้ทางโรงเรียนจะรับอาจารย์ที่เป็ นเจ้าของภาษานั้นๆ มาสอนโดยตรง แต่ในส่วนนี้
จะไม่ตอ้ งขึ้ นอยูก่ บั มหาลัยโดยอาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวไว้วา่
“การบริหารบุคคลในเรื่องของการรับบุคลากรที่เข้ามาในโรงเรียน เนื่ องจากว่า
โรงเรียนสาธิตฯ เป็ นส่วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัย เวลารับครูนี้คือ จะต้องกาหนด
เกณฑ์คุณภาพของอาจารย์เหมือนกับมหาวิทยาลัยจะรับอาจารย์ได้ คือจะต้อง
เป็ นอาจารย์ที่จบปริญญาตรีแต่ตอ้ งจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ งเท่านั้นถึงจะ
เท่ากับคุ ณสมบัติที่วางไว้ ถ้าไม่จบเกียติ นิยมอันดับ 1 ก็จบปริ ญญาโท ถ้าจบ
ปริ ญ ญาเอกมาได้เลย ไม่ตอ้ งคิ ดแล้ว แต่ ว่า ต้องท าวิท ยานิ พ นธ์อี ก อันนี้ คื อ
เกณฑ์ ที่ว่าการรับอาจารย์เข้ามา ต้องให้สอดคล้องกับมหาลัย เพราะว่าจริงๆ
โรงเรี ย นก็ มีเป้าหมายที่ ว่าให้อาจารย์สามารถที่ จ ะไปคุ มท าวิท ยานิ พ นธ์ได้”
)กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
ส่วนในเรื่องของการเข้ารับนั กเรียนเข้ามาศึกษาในแต่ละปี ทางโรงเรียนสาธิตฯ มี
แนวทางในการรับเลือกแบบการสอบเข้า และการรับแบบพิเศษสาหรับบุตรหลานบุคลากรและ
ผูม้ ีบทบาทสาคัญกับโรงเรียน โดยในแต่ละปี จะมีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่หนึ่ งชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่สี่ และการบริหารบุคคลนอกจากจะกล่าวในประเด็นการรับบุคคลเข้ามาใน
องค์กรแล้วการบริหารบุคคลภายในองค์กรในด้านอานาจในการอนุ มตั ิการลางานบุคลากรครู
ท่านใดที่ตอ้ งการ ลาป่ วย ลากิจ หรือลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในกรณีที่ตอ้ งการลาป่ วยหรือ
ลากิจ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผูอ้ านวยการโรงเรียนก่ อน ส่วนในเรื่องของการขอลาไปเรียนต่อ
ต่างประเทศต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผูอ้ านวยการ และคณบดีประจาคณะศึกษาศาสตร์ดว้ ยดังที่
อาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวไว้ว่า
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“ในกรณีตอ้ งการขอลาในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นลาป่ วย ลากิจ ผูอ้ านวยการ
จะมีหน้าที่ เป็ นผู ้อนุ มตั ิ เอง ส่วนใครที่ ตอ้ งการลาไปศึ ก ษาต่อในประเทศหรื อ
ต่างประเทศคณบดีจะเป็ นคนอนุ มตั ิแต่ตอ้ งทาเรื่องถึงผูอ้ านวยการก่อน เหมือน
อย่างเช่นถ้าเราจะไปศึกษาต่อก็จะต้องทาเรื่องเป็ นลาดับขั้นก็ขอ อนุ มตั ิจาก ผอ.
ก่อน แล้วก็ไปคณบดี“ )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
4.4.4 ด้านการอานวยการสั ่งการ
ในด้านการอานวยการสัง่ การ ทาง โรงเรียนสาธิ ตฯ มีรูปแบบการบริห ารงานที่ มี
ลักษณะเป็ นเอกภาพ เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็ นอิสระได้ แต่ตอ้ งอยู่
ในแนวทางการวางแผนการดาเนิ น งานของโรงเรี ย น เมื่อ ใดที่ ท างโรงเรี ย นมี กิ จ กรรมหรื อ
โครงการต่ างๆ ฝ่ ายที่ มีความรับชอบในการดาเนิ นงานจะเป็ นผู ้เสนอโครงการนั้ นๆ แล้ว
ผูอ้ านวยการ จะมีบทบาทในการตัดสินใจ และอาจจะมีการสัง่ การโดยวาจา หรือลายลักษณ์
อักษรแล้วแต่กรณีของกิจกรรมไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นสักษณะของลายลักษณ์อกั ษรโดยการมอบ
อานาจให้แต่ละฝ่ ายมีหน้าที่ตดั สินใจเอง ดังที่อาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวไว้วา่
“ในเรื่องประเด็นแนวทางในการอานวยสัง่ การ แนวทางการบริหารคือในแต่ละ
ฝ่ ายหรือแต่ละกลุ่มสาระก็จะมีการจัดกิจกรรมของของแต่ละกลุ่มไปการสัง่ การก็
จะทาออกมาเป็ นรูปแบบของคาสัง่ ของหัวหน้าฝ่ ายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระนั้นๆ”
)กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
ส่ว นในกรณี ที่ ท างโรงเรี ย นมี กิ จ กรรมพิ เ ศษเกิ ด ขึ้ น โดยที่ กิ จ กรรมเหล่ านั้ น ยัง ไม่มี
ผูร้ บั ผิดชอบ ผูอ้ านวยการก็จะทาหน้าที่ ในการเลือกบุคคลที่จะทาหน้าที่ ดงั กล่าวโดยการสัง่ การ
เรียกการสัง่ การดังกล่าวคือ “สัง่ การโดยการแต่งตั้ง ” และผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายหน้าที่น้ัน ๆ ก็จะ
เป็ นผูท้ ี่ มีอานาจต่อในการคัดเลือกหาทีมงานบุคลากรในการดาเนิ นการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ดังที่
อาจารย์ได้กล่าวไว้วา่
“แต่ ถา้ เป็ นกิ จ กรรมอะไรใหญ่ ๆ ของโรงเรี ย นที่ ย ังไม่มีผู ้รับผิ ดชอบ เช่ น ท า
โครงการกี ฬ าสี สัม พัน ธ์ กิ จ กรรมทัศ นศึ ก ษา หรื อ กิ จ กรรมอะไรก็ ต ามทาง
โรงเรียนจะจัดตั้งเป็ นรูปของคณะกรรมการ ตัวอย่างเช่น โครงการกีฬาสีสมั พันธ์
ก็จะมีการจัดตั้งกรรมการจัดทากีฬาสี แล้วก็จะมีการจัดตั้งว่าใครเป็ นประธาน
คาสัง่ เป็ นชุดๆ คือ ใน 1 โครงการนี้ จะมีคณะกรรมการจัดตั้งในขณะนั้นเลย และ
ผอ. จะเป็ นคนตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็ นประธาน และใครทาหน้าที่ใด รับผิดชอบ
ฝ่ ายอะไร และทาการตัดสินใจร่วมกันกับประธานที่ได้รบั การแต่งตั้งนั้น โดยทุก
โครงการที่ทาจะมีการจัดตั้งกรรมการช่วงที่มีโครงการนั้นคือ ขณะกรรมการนั้น
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ไม่ได้ถูกแต่งตั้งถาวร แต่งตั้งเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ การสัง่ การที่ว่า
คือ การสัง่ การโดยการแต่งตั้งคาสัง่ ” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
4.4.5 ด้านการประสานงาน
รูปแบบการประสานงานภายในโรงเรียนสาธิตฯ จะมีรูปแบบของการประสานงานที่มี
การกาหนดแผนผังและกาหนดหน้าที่การงานที่ชดั เจนในระบบ การติดต่อของแต่ละฝ่ ายและแต่
ละกลุ่มสาระ เมื่อมีการประชุมจะมีการประสานงาน โดยการส่งหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไป
ยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการประชุม โดยความรับผิดชอบ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ มี
การเปิ ดเสรีทางด้านการบริหารของแต่ละฝ่ าย และแต่ละกลุ่มสาระ โดยจะเห็นว่าทุกฝ่ ายมีการ
ประสานงานที่สอดประสานกัน มีการสื่อสารปะชาสัมพันธ์กนั ในโรงเรียนอย่างทัว่ ถึง
4.4.6 ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เกิดขึ้ นโดยในแต่ละปี จะมีการสรุปผลการปฏิบตั ิงาน โดย
ผูบ้ ริหาร บุคลากรครูตอ้ งมีการเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองว่ามีการดาเนิ นการ
บริหารงาน การสอนในรูปแบบใดบ้างแล้วส่งรายงานให้ฝ่ายประกัน คุณภาพและสาหรับฝ่ าย
และกลุ่มสาระที่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ในแต่ละปี ต้องมีการเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานทุก
ครั้งแล้วส่งไปยังฝ่ ายประกันคุณภาพเช่นกัน หลังจากนั้นฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาก็จะเป็ น
ผูเ้ ขียนสรุปเป็ นรายงานประจาปี ของโรงเรียน โดยส่งให้ผูอ้ านวยการรับทราบ ดัง ที่อาจารย์ได้
กล่าวไว้วา่
“การรายงานผลการปฏิบัติงาน คือ ผูบ้ ริหาร ครู กลุ่มสาระที่ จัดกิจกรรม ถ้า
ฝ่ ายไหนจัดกิ จกรรมแล้วต้องเขียนรายงานสรุ ปผลการปฏิบัติงานในโรงเรีย น
แล้วส่งไปยังฝ่ ายประกันคุณภาพ สุดท้ายฝ่ ายประกันคุณภาพก็จะรวบรวมว่า อัน
ไหนเป็ นกิจกรรมที่ทาในปี นี้ รายงานผลมายังไง สรุป เสร็จแล้วอันนั้นแค่ระดับ
โรงเรียน กลุ่มสาระรายงานผลการจัดกิจกรรมให้โรงเรียน โรงเรียนก็จะผ่ าน
ให้กบั ผอ. แต่ผอ.ก็จะผ่านไปที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ก็คือ สุดท้ายมารวบรวมที่
ฝ่ ายประกัน คุ ณภาพ ฝ่ ายประกัน คุ ณภาพก็ จ ะรวบรวมเป็ นรายงานประจ าปี
เสร็จแล้ว คือ จะต้องทาทุกปี ” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
การทารายงานประจาปี ของโรงเรียนสาธิตฯ จะมีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพภายใน
โดยการตรวจจะเกิดขึ้ นจากการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน การเข้ามาตรวจคุ ณภาพการศึกษา
จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่คณะศึกษาศาสตร์วางไว้
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“เนื่ องจากว่าพอเดือนกรกฎาคม คณะก็จะแต่งตั้งกรรมการภายใน คือ การฝึ ก
ประกัน คุ ณ ภาพภายในมาตรวจสอบตามมาตรฐาน ทางคณะก็ จ ะมาดู มา
สัมภาษณ์ ทางโรงเรียนก็ตอ้ งรายงานว่าทาอะไรบ้าง แต่ละมาตรฐาน KPI ทา
อะไรบ้า ง เป็ นต้น ก็ จ ะพิ จ ารณาตามแบบฟอร์ม ก็ จ ะมี ก ารให้ค ะแนน และ
ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินภายในของคณะศึ ก ษาศาสตร์เค้าก็จ ะมาดูทุก ปี
เพราะฉะนั้น ทางโรงเรียนก็ตอ้ งทารายงานให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม แล้ว
ก็ส่งไปยังคณะ คณะก็จะมีการแจ้งมาก่อนว่า ทางคณะจะมาตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน ให้ส่งรายงานไปยังคณะ” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
4.4.7 ด้านการงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายบริหารโดยตรง โดยการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนสาธิ ตฯ จะมีผูท้ ี่ เกี่ยวข้องควบคุ มดูแล ผูอ้ านวยการจะมีหน้าที่เพียงเซ็ นอนุ มตั ิ
งบประมาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยงบประมาณในแต่ละปี ก็จะมาจากงบประมาณต่างๆ
ดังนี้ โดยเงินงบประมาณจะแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1( เงินงบประมาณ 2( เงินนอก
งบประมาณ 3( งบอื่นๆ เงินงบประมาณคือเงินที่ถูกจัดสรรในแต่ละปี จากคณะในการจัดสรร
งบประมาณแก่ โ รงเรี ย น เงิ น นอกงบประมาณก็ คื อ เงิ น ที่ ไ ด้จ ากการสนั บ สนุ น จากสมาคม
ผูป้ กครอง สมาคมศิษย์เก่า รายได้จากการบริจาคต่างๆ ส่วนงบประมาณอื่นๆ อาจจะมีรายได้
จากวิทยาเขต รายได้จากคณะฯ รายได้จากส่วนกลาง เป็ นต้น
“ หน้าที่ ในส่วนของ งบประมาณนี้ ผูร้ ับผิ ดชอบคือฝ่ ายบริ หาร ผูอ้ านวยการมี
หน้าที่เพียงเซ็นอนุ มตั ิอย่างเดียว งบประมาณก็มี งบประมาณที่ถูกจัดสรรไว้แล้ว
งบนอกประมาณโดยโรงเรี ย นได้ม าจากไหนบ้าง ส่ วนหนึ่ ง ได้ม าจากชมรม
ผูป้ กครอง สมาคมศิษย์เก่าและอาจจะมีงบอื่นๆ เข้ามา” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
และท่านยังอธิบายกว้างๆ ไว้อีกดังนี้ “งบที่ได้ในโรงเรียนสาธิตฯ ส่วนหนึ่ งมาจาก
งบที่เก็บจากนักเรียน โรงเรียนถึงแม้จะมีนโยบายเรียนฟรี แต่ทางโรงเรียนจะเก็บ
เป็ นค่า คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คื อ จะเอาเงิ น ส่ว นนี้ ไปจัดจ้างอาจารย์ต่า งประเทศ
อาจารย์พิเศษและส่วนในเรื่องการบารุงห้องสมุดหรือคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนก็
จะสามารถเก็บจากนักเรียนได้ แล้วก็เงินรายหัวของเด็กที่รฐั บาลให้มา แต่ส่วน
ใหญ่ เงิ น รายหัว เด็ ก ก็ จ ะเอาไว้จ่ า ยในส่ วนของเงิ น เดื อ นครู ค่า จ้า ง เพราะว่ า
โรงเรียนสาธิตฯ จ้างอาจารย์พิเศษมาสอน ส่วนใหญ่พอมีเงินนอกงบประมาณเข้า
มา คือ เป็ นเงินที่เราเก็บกับเด็กนักเรียนเพิ่มเติม คือ ม. ต้น เทอมหนึ่ งก็ 3,000
บาท ตอนนี้ ก็ขึ้นเป็ น 4,000 บาท เงินนี้ แหละที่เอามาจัด สนับสนุ นไปทาโน้น
ทานี้ ไปจัดกิจ กรรมต่ างๆ เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพ แล้วก็ งบอื่ นๆ ก็ เป็ นเราได้จ าก
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วิทยาเขต เขาจะให้มา 400,000 บาท ได้มาในส่วนนี้ ทางโรงเรียนก็จดั กิจกรรม
เพิ่ ม เติ ม แล้ว ก็ ไ ด้ม าจาก คณะ ทางคณะให้ม าเพื่ อ สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม ให้จัด
กิจกรรม เช่น จัดงานกีฬา” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
ส่วนการจัดสรรเงินงบประมาณ จะเป็ นไปในรูปแบบของการให้แต่ละฝ่ ายมีโอกาสใน
การจัด สรรงบประมาณเองโดย อาจจะออกมาในรูป แบบของการจัด สรรงบประมาณตาม
โครงการที่ตอ้ งการจัดขึ้ นในแต่ละปี โดยแต่ละฝ่ ายและแต่ละกลุ่มสาระส่งเรื่องเสนอไปยังฝ่ าย
บริหาร ฝ่ ายบริหารจะมีบทบาทในการควบคุมดูแลงบประมาณ และจะส่งเรื่องให้ผูอ้ านวยการ
เซ็นอนุ มตั ิในจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณ
“ส่วนการจัดสรรงบประมาณนั้นคือ ให้แต่ละฝ่ ายจัดสรร งบประมาณเอง คือ ให้
แต่ละฝ่ ายเสนอว่า จะจัดกิจกรรมอะไรใช้รายได้เท่าไหร่ คือ เขียนโครงการมา
แต่ จะต้องอยู่ในงบการจัดแบ่งของฝ่ ายกิจ กรรมกลุ่มสาระ เหมือนว่า ในกลุ่ม
สาระจะได้งบประมาณในการจัดสรร 10,000 บาท กลุ่มสาระก็ไปจัดการว่าจะ
จัดกิจกรรมอะไรบ้างให้ใช้ งบ ประมาณที่มีอยู่ แต่ถา้ จะขอมากกว่าที่เค้าให้มา
ต้องทาเรื่องเสนอผูบ้ ริหาร แล้วก็ ผอ. ก็เซ็นอนุ มตั ิ” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลงบประมาณปี 2556
รายได้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
งบอื่นๆ
รายได้จากวิทยาเขต
รายได้จากคณะฯ
รายได้จากส่วนกลาง
รายได้สะสม
รวมรายรับ

จานวน/บาท
รายจ่าย
24,381,000.00 งบดาเนิ นการ/เงินเดือน/ค่าจ้าง
6,102,600.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ
400,000.00
ค่าสาธารณูปโภค
50,000.00
50,000.00
107,917.00
32,062,779.00
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
25,801,100.00
5,964,679.00

297,000.00

32,062,779.00
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4.5 แนวทางการบริ หารการพัฒนาการศึ กษาเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ในการศึกษาข้อมูลแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี วิเคราะห์ท้งั หมด 5 ด้าน
ได้แก่ 1( ด้านการบริหาร 2( ด้านการปรับตัว 3( ด้านผลกระทบ 4( ด้านคุ ณภาพนักเรียน
และ 5( ด้านคุณภาพครู จากการศึกษา พบว่า
4.5.1 ด้านการบริหาร
จากการศึกษาในด้านการบริหารของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า
1( การสร้างความเข้าใจในการศึ ก ษาพบว่า ทางโรงเรี ย นสาธิ ตฯ มี ก าร
เผยแพร่ความรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือผ่านการเข้า
ร่วมอบรมความรูใ้ นเรื่องของประชาคมอาเซี ยน และนอกจากนี้ ยังสร้างเจตคติ ที่ดีเกี่ยวกับ
อาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของ ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการจัดกิจกรรม การดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศมีก ารจัดบอร์ด และจัดกิจ กรรมการแสดงบนเวที ให้เชื่อมโยงกับ
อาเซียน เป็ นต้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในการเรียนรู ้
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนด้วย เพื่อที่จะได้รเู ้ ขารูเ้ รา
“ในมุมมองในฐานะที่เป็ นอาจารย์คนหนึ่ งในโรงเรียน ก็เห็นการให้ความสาคัญ
ของทางโรงเรี ย นในการบริ ห ารเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นในการรองรับ การเข้า มาของ
ประชาคมอาเซียนในปี 58 มีอยู่ในหลายประเด็น ที่ทราบๆ ก็คือ อย่างในกลุ่ม
สาระสัง คมศึ ก ษา ก็ พ ยายามที่ จ ะสื่ อสารให้ความรูค้ วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ชาติ
อาเซี ย นทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม ต่ างๆ ให้กับเด็ ก ” )บัณฑิ ต ดุ ลยรัก ษ์ ,
2556(
ในขณะที่อาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวในการสร้างความเข้าใจในบริหารด้านการศึกษา ว่า
“ในตอนนี้ ที่ครูเห็นทางโรงเรียนมีการสนับสนุ นโครงการต่างๆ ในหลายๆ โครงการ
เช่ น ให้นัก เรี ย นและบุ คลากรไปดูงานและทัศนศึ ก ษา ในกลุ่มประเทศอาเซี ย นเพื่ อ
เรียนรูก้ ลุ่มประเทศเหล่านั้น เช่น ประเทศอินโดนี เซียหรือสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นเพื่อนบ้านที่
อยูใ่ กล้กนั ” )สุนิสา สิริวิพธั น์, 2556(
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“ในส่วนที่ สองเรื่ องของการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ย วกับอาเซี ยน เราก็ มี
นโยบายบริหารว่า พวกกลุ่มสาระถ้าเป็ นไปได้พยายามจัดกิจกรรมอะไรก็ได้ที่
เป็ นการเตรี ย มพร้อ มสู่อ าเซี ย น เช่ น ในกลุ่มวิ ช าสัง คมก็ จ ะมีวิ ช า “อาเซี ย น
ศึ ก ษา” เข้ามา จึ ง มีก ารจัดนิ ท รรศการกับ อาเซี ย นศึ ก ษา แล้ว ก็ ตอบปั ญหา
เกี่ยวกับอาเซียน ถ้าเป็ นกลุ่มภาษาต่างประเทศ ก็จะให้เด็กจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแสดงบนเวที เด็กจะได้ใช้ภาษา ในสิ่งแรกคือเด็กสามารถใช้ภาษาฝรัง่ เศส
ภาษาจีน ส่วนภาษามลายูได้บา้ ง” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
2( การพัฒนาทักษะด้านภาษา ในการศึ กษา พบว่าในด้านนี้ ทางโรงเรียนมี
การตื่นตัวมากในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน โดยภาษาที่
เปิ ดสอนในโรงเรียนประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น
ภาษาอาหรับ ภาษาฝรัง่ เศษ ภาษาจีน เป็ นต้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีแผนในการเปิ ดการ
เรี ยนการสอนในภาษาเพื่อนบ้านอื่ นๆ อี ก ด้วยนอกจากเรื่องของการเปิ ดสอนในรายวิช า
ภาษาต่างประเทศแล้วทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษ
ด้วย โดยการส่งเสริ มการจัดการแสดงบนเวที โดยการสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษ ส่วนในด้าน
บุคลากรครูก็มีการส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาให้มีศกั ยภาพมาก
ขึ้ น
“ทางโรงเรียนจะตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในส่วนของภาษาจะเน้นการสอนแบบเข้มข้น
ไปเลย เพราะเรามองว่าภาษาเป็ นเรื่องสาคัญให้สามารถใช้ภาษาในสถานการณ์
จริงๆ ได้” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
ในขณะมีอาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ไว้วา่
“ในด้านภาษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เขาเตรียมพร้อมในเรื่องของการ
รองรับในเรื่องของภาษา พอเข้าสู่อาเซียน ก็คงจะทาให้เด็กได้เรียนรู ้ในเรื่องของ
ภาษาเพิ่ มมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะ ภาษาที่ จ ะสื่อสารกันได้ คื อ ภาษาอังกฤษที่
จะต้องเรียนทักษะ ต่างๆมากขึ้ น แล้วก็อีกส่วนหนึ่ งก็คือ ภาษาในกลุ่มอาเซียนนี้
อย่างเช่ นภาษาแถวๆ บ้านเรา ภาษายาวี มาเลย์ อิ นโดฯ อะไรอย่างนี้ ที่
สามารถที่จะสื่อสารกันได้ ส่วนอื่นๆ ผมคิดว่าในภาพรวมนอกจากในตัวของเด็ก
นั ก เรี ย นแล้ว ในตัว ของครู บ างอาจารย์นี้ ก็ มี ค วามพยายามที่ จ ะสนั บ สนุ น
ส่งเสริมให้มีในเรื่องของพัฒนาทักษะ ภาษา ผมคิดว่าอันนี้ ก็เป็ นเรื่องที่จาเป็ นที่
พอเราเข้าไปแล้ว จะต้องพบเจอ อย่างน้อยในเรื่องของภาษา มันน่ าจะสื่อสารกัน
ได้ ซึ่งเราก็ให้ความสาคัญในเรื่องภาษาเพราะเราคิดว่า ภาษาอังกฤษน่ าจะเป็ น
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ภาษากลางที่เราจะใช้สื่อสารในทั้ง 10 ชาติอาเซียน แล้วก็อาจจะมีหลายๆ กลุ่ม
ที่ให้ความสาคัญและสามารถที่ จะเรียนรูภ้ าษาได้หลายๆ ภาษาในอาเซี ยน
โดยเฉพาะภาษาที่ใกล้เคียงกับบ้านเรา นัน่ ก็คือมาเลย์ ที่ เป็ นภาษากลางนัน่ ก็
คือ บาฮาสอ นี้ ก็คือคุณภาพของครูนักเรียนที่จะพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการเข้ามาของอาเซียน” )บัณฑิต ดุลยรักษ์, 2556(
3( การพัฒนาหลักสูตร ในการศึกษาพบว่า ด้านหลักสูตรทางโรงเรียนมีการ
จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในกลุ่มสาระสังคมได้มีการจัดทา
หลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูว้ ิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ระบบเศรษฐกิจ และอื่นๆ
ของกลุ่มประเทศเพื่ อนบ้าน นอกจากนี้ ทางโรงเรีย นยังมีการวางโครงสร้างหลักสูตรในด้าน
ภาษาให้มีความเข้มข้นมากขึ้ นโดยการสอดแทรกการเรีย นการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในทุ ก
รายวิชาเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในภาษาได้มากขึ้ นและยังแผนให้การเพิ่มภาษาอาเซียนเข้า
มาในรายวิชาอีกด้วย
“จะมองไปที่โครงสร้างหลักสูตรของเราว่าจะปรับเปลี่ยน เพิ่มภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้ นจากเดิมที่เรามีอยู่ ภาษาอังกฤษคือบังคับให้เรียนทุก คน แล้วก็มีภาษา
ต่างประทศอีก 1 ภาษาคือ ภาษาฝรัง่ เศส แล้วก็อาจจะมีภาษาเลือก จากที่ว่า
เมื่อ ก่ อ นไม่มี ส่ วนภาษาอาเซี ย นยัง ไม่มี ในหลัก สูตร แต่ พ อเริ่ ม ปี 54 ที่ เริ่ ม
ประกาศแล้วว่าจะต้องมีก็เริ่มทีละขั้น ในเรื่องของภาษานี้ ถือว่าเป็ นเรื่องสาคัญ
เราก็ไปปรับเปลี่ยนหลักสูตรว่า จะต้องเพิ่มด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้ น คือ
เรามาคิ ด ว่า ภาษาอาเซี ย นนี้ มี ภ าษาอะไรบ้า งที่ จ ะท าให้นั ก เรี ย นของเรามี
คุณภาพเมื่อเข้าสู่อาเซียน เสร็จทีนี้เราก็เพิ่มแผนเลย อย่างภาษาฝรัง่ เศสเราก็
เริ่มปี 55 คือ เราเริ่มภาษา จีนก่อน ภาษาจีนนี้ เราเริ่มตั้งแต่ปี 54 คือ จากที่ว่า
ปี 53 ภาษาจีนเป็ นเพียงภาษาเลือก พอปี 54 เราก็ปรับให้ภาษาจีนเป็ นแผน
เลย คือ ทดลองก่อน คือ ในแผนจะต้องมีภาษาจีน ภาษาจีนสาคัญ เพราะว่า
นอกจากภาษาอาเซี ยนมันจะมีภ าษา มลายู )เปิ ดในปี 55( ซึ่ งเรามองว่าใน
อาเซี ยนมีคนใช้ภาษามาเลย์มากพอสมควรนะ ภาษาอังกฤษนี้ ใช้ได้แล้ว คือ
เรามองว่าถ้าเด็กของเราสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษามาเลย์ได้ก็สามารถ
อยู่ได้นะ โดยไม่จาเป็ นจะต้องเอาทุกภาษาในอาเซียน แต่ถา้ เรามองว่าเด็กเรา
นี้ มีคุณภาพอยูแ่ ล้ว ถ้านอกจากภาษาอาเซียนแล้วก็จะต้องบวกอีกสามภาษา คือ
เกาหลี จีน ญี่ปุ่น คือเรามองว่า ประเทศที่จะสาคัญใน คือ เวลาที่เข้าสู่อาเซียน
ประเทศที่จะติดต่อกับเราคือ ภาษาจีน )คนจีน( ญี่ปุ่น เกาหลี ที่เพิ่มเข้าไปใน
แผนตอนนี้ คือ ภาษามาเลย์ กับภาษาญี่ปุ่น กลายเป็ นแผน เช่น แผนการเรียน
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ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนภาษามลายู ส่วนอาหรับ
นั้นเราเพิ่มเป็ นวิชาเลือกแต่เรา” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
4( การเปิ ดเสรีทางการศึ กษา ในการศึ กษาพบว่า ทางโรงเรียนมีการจัดทา
ความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษากับหลายโรงเรียนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็ นการ
พัฒนาความสามารถสร้างประสบการณ์ให้กบั นักเรียน บุคลากรครูโดยการดาเนิ นการอาจจะ
เป็ นในรูปแบบของการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนการเรียน การสอน หรืออาจจะเป็ นการ
แลกเปลี่ยนดูงาน เป็ นต้น
“ทางด้านฝ่ ายบริหารเราก็พยายามที่จะไปแสวงหาทา MOU (Memorandum of
Understanding) กับ นั ก เรี ย นต่ า งประเทศ เช่ น มาเลย์ เหมื อ นเป็ นการ
แลกเปลี่ยน แต่ยงั ไม่เริ่มทา คือจะทาแค่พาเด็กไปเยี่ยมโรงเรียน นี้ เรากาลังจะ
ทา MOU กับโรงเรียนในรัฐกลันตัน เราจะทาเปรียบเสมือนพี่น้องกับโรงเรียนใน
มาเลเซีย ส่วนใหญ่ที่ทาคือ กับมาเลเซีย ที่อื่นยังไม่มี แล้วก็เราก็จะวางแผนให้
กลุ่มสาระ จัดทัศนศึ กษายังต่างประเทศ ประเทศไหนก็ได้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้ภาษา ทุกปี จะบังคับเลยว่าใน 1 ปี ก็ กลุ่มภาษาต่างประเทศ สังคม
วิ ท ย์ ที่ จ ะต้อ งจัด ซึ่ ง ปี นี้ ก็ ห มวดการงาน ที่ จัด คื อ พานั ก เรี ย นไปมาเลย์
สิงคโปร์ หมวดคณิตศาสตร์ก็พานักเรียนไปญี่ปุ่น คือ สนับสนุ นให้กลุ่มสาระพา
นั ก เรี ย นไปศึ ก ษานอกสถานที่ )ต่ า งประเทศ( สิ่ ง ที่ เ ห็ น ชัด เจน คื อ อิ น โด
มาเลย์ จะมาเยี่ ย มโรงเรีย นเราทุ ก ปี ก็ คือ เริ่ มมาตั้งแต่ก่ อนอาเซี ย น คื อมา
ตั้งแต่ 2 ปี ที่แล้ว เขาเริ่มตื่นตัว อาจจะด้วยมาดู” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
“ในการบริหารของโรงเรียน นักเรียนที่เรียนสายวิทย์ ก็จะมีกิจ กรรมส่งนักเรียน
เพื่ อ ไปแลกเปลี่ ย นยัง ต่ า งประเทศ อย่า งปี นี้ ก็ ส่ ง ไปในหลายประเทศ อย่า ง
อาเซียนนี้ ก็มี ไปมาเลย์ ไปอินโด ส่งไปแลกเปลี่ยนความคิดกัน ไปเสนอผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เขาได้เห็ นว่า โรงเรีย นสาธิ ต มีอะไรบ้าง แล้วก็ มีให้เซ็ น
สัญญากับทางโรงเรียนในมาเลเซีย เกี่ ยวกับว่ามาดูงานแลกเปลี่ยนกัน คือ เขาก็
ส่งอาจารย์ของเขามาที่ นี้ เราก็ส่งอาจารย์เราไปที่โน้นเป็ นการแลกเปลี่ยนกัน
เรียนรูก้ นั ” )สนทนากลุ่มนักเรียนสายศิลป์ , 2556ข(
สิ่งสาคัญที่พบในการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านการบริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ
การปรับตัวของผูบ้ ริหาร โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มประเทศอาเซียน การปรับหลักสูตรให้
มีความเข้มข้นขึ้ น การให้ความสาคัญ กับ ภาษาและการส่งเสริ มการเปิ ดเสรี ดา้ นการศึ ก ษา
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็ นนานาชาติท้งั ในกิจกรรมการเรียนการ
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สอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น แหล่งค้นคว้าห้องสมุด ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั ิการ สภาพ
ห้องเรียนและบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่เหมาะสมเกื้ อหนุ นต่อการศึกษาต่อการ
สร้า งประสบการณ์ท างความรูแ้ ละการรองรับการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ท างการศึ ก ษา
ระหว่างอาเซียนมากขึ้ น
4.5.2 ด้านการปรับตัว
จากการศึกษาในด้านการปรับตัวของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า ในลักษณะของการปรับตัว
จะให้ความสาคัญด้านแรกเรื่องของภาษา โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ มองเห็นถึงความสาคัญของ
ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ตอ้ งใช้เป็ นสื่ อกลางในพูดคุยระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน
แล้วก็ ตอ้ งมีภาษาอาเซี ยน คือภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี ย นทั้งหมด โดยลักษณะของการ
ปรับตัวในด้านภาษาก็จะทาในเชิงของการเพิ่มทักษะของการศึกษาภาษาเพิ่มเติมโดยนักเรียนก็
จะมีการตื่นตัวในการเรียนภาษามากขึ้ น
“การปรับตัวก็ตรงนี้ ไม่น่าจะยากนะ ในส่วนตัวนี้ มองว่ามันจาเป็ นอยู่แล้วถึงไม่
อาเซียนก็ภาษานี้ มันจาเป็ นอยู่แล้ว ภาษาอังกฤษนี้ มันเป็ นภาษาสากลที่ ตอ้ ง
สื่อสารกัน อย่าว่าแต่ในภูมิภาคเลยในระดับโลกเราก็ตอ้ งใช้นะ” )กาญจนา ศิริมุ
สิกะ, 2556(
“การปรับตัวในที่นี้คือ เค้าจะต้องเพิ่มทักษะในเรื่องของภาษา เป็ นอาเซียนอย่าง
ที่บอกว่า เด็ กๆ จะต้องมีทักษะภาษาที่ ดีมากขึ้ น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ
ภาษาในอาเซียนที่จะสื่อสาร อันนี้ มองทักษะของเด็กที่ว่าเด็กจะต้องหันมาเริ่ม
มองความสาคัญของการเรียนรูภ้ าษามากขึ้ น” )บัณฑิต ดุลยรักษ์, 2556(
“เราก็ปรับตัวนะ ให้นักเรียนได้ปรับตัวในเรื่องของความสามารถในด้านภาษา
ถ้าการบริหารก็คือจะเป็ นเกี่ยวกับภาษา แล้วก็ในแต่ละกลุ่มสาระก็จะมีการจัด
กิจกรรม ฝ่ ายบริหารเริ่มมีการทา MOU (Memorandum of Understanding)
เพื่อที่จะพานักเรียนไปยังต่างประเทศ” )กุสุมา ล่านุ ย้ , 2556(
“ถ้าพูดถึงในส่วนของการบริหารงานมันจะเชื่อมโยงไปถึงการปรับตัว ก็อนั ดับ
แรกก่ อ นที่ จ ะมี ก ารบริ ห ารหลัก กิ จ การของนั ก เรี ย น ก็ ต ้อ งพัฒ นาบุ ค ลากร
อาจารย์ ก่ อ นเพื่ อ ให้มี ก ารเตรี ย มพร้อ มปรับ ตัว ปรับ ตัว ในที่ นี้ คื อ การจัด
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้ นฐานให้กบั บุคลากร อาจารย์ที่ไม่ถนัดในเรื่ องของ
ภาษาอังกฤษขึ้ นมาก่อน โดยการให้ครูเข้าอบรม ส่วนเด็กนักเรียนหลังจากที่ครู
เข้ารับการอบรมแล้วครูเค้าก็ สามารถที่ จ ะกระจายความรูท้ ี่ เค้าได้รับเพื่ อให้
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นักเรียนได้รบั การปรับตัว ก็คือ มองโดยรมแล้ว คืออยากให้ผลักดันในเรื่องของ
ภาษาก่อน คือคือ อันดับแรก อยากให้ป รับตัวในเรื่องของภาษาก่อน” )ซูฮาดา
หีมเบ็ญสัน, 2556(
นอกจากจะมีการปรับตัวทางด้านภาษาแล้ว ในการสัมภาษณ์พบว่าการปรับตัวในด้าน
การเรียนรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซี ยน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยโรงเรียนสาธิตฯมีแนวทางในพัฒนาโดยการเสริมสร้างการเรียนรูใ้ ห้แก่นักเรียน บุคลากรครู
ผ่านการจัดกิจกรรมดูงานระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ความรูท้ วั ่ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสอดแทรกเรื่องราวอาเซียนเข้าไปใน
รายวิชาต่างๆ เป็ นต้น ส่วนในด้านผูบ้ ริหารก็จะมีการปรับตัวโดยการจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
เพิ่มขึ้ น โดยหลักสูตรที่เห็นเด่นชัดคือ เปิ ดรายวิชา “อาเซียนศึกษา” โดยอยู่ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ขึ้ นมาตามนโยบายการศึกษา
“ในด้า นการปรับ ตัว ก็ จ ะเป็ นในเรื่ อ งของการศึ ก ษาเรื่ อ งราวของประชาคม
อาเซียนเพิ่มขึ้ น ดูวา่ ส่วนไหนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้อง เราจะปรับตัวให้ทนั เช่นเวลา
ที่สอนก็เอาที่สิ่งเป็ นหลักประชาคมอาเซียนมาเป็ นส่วนหนึ่ งในการเรียนการสอน
ด้วย ส่ วนนั ก เรี ย นก็ จ ะปรับตัว โดยจะได้รับการกระตุ ้นจากครูให้สนใจ ใฝ่ รู ้
ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการเข้าสู่อาเซียน” )สุนิสา สิริวิพธั น์, 2556(
“ส่วนเราต้องปรับตัวอาจจะเป็ นเรื่องของการให้ความสนใจหรื อมองเกี่ ยวกับ
ประเทศพื้ นบ้านในขอบข่ายที่ กว้างเพิ่มมากขึ้ น เรียนรูเ้ กี่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี การศึกษา สิ่งเหล่าเราจะเห็นได้จากสื่อ
หนังสือ แบบเรียน ซึ่ งมองว่าอาจจะเป็ นก้าวแรกสาหรับทุกสิ่งคือ ทุกคน เริ่มมี
ความสนใจวัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มมากขึ้ น” )อัจฉรา สัปปพันธ์, 2556(
การศึกษาในประเด็นของการปรับตัว จะเห็นได้วา่ ทางโรงเรียนมีการปรับตัวในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่าโรงเรียนสาธิตฯ ไม่มีแผนและนโยบายที่ชดั เจน แต่การ
ปรับตัวที่เกิดขึ้ นเกิดมาจากสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่ทุกองค์กรและหน่ วยงานต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้ และสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ ง คือครูตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทสาคัญในการกระตุน้ ให้นักเรียนเกิดการตื่นตัว ในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยครูจะต้องเป็ นบุคคลที่ สร้างทัศนคติ ที่ดีให้เกิดขึ้ นในความคิดของเด็ กนั กเรียนว่าการเกิ ด
ประชาคมอาเซียนจะนามาซึ่งการก่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดประโยชน์มากมายแก่ประเทศ
เรา ดังอาจารย์ท่านหนึ่ งได้กล่าวไว้วา่
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“ในการปรับตัวของครู ผมคิดว่า ครูบาอาจารย์นี้ต้องปรับตัว การปรับตัวในที่ นี้
หมายความว่า ผมมองอย่างนี้ ผมมองว่าอย่างในโรงเรียน ส่วนหนึ่ ง โดยเฉพาะ
ครูสงั คมนี้ ต้องปรับตัว ตัวอย่าเช่น อย่างน้อยเวลาเราสอนคือ พยายามให้เด็ ก
เข้าใจในเรื่องอาเซียน คือให้เป็ นตัวอย่างในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องอาเซียน
ที่เรียกว่า “จิตสานึ กความถนัด” สิ่งที่ ครูสะท้อนออกมานั้น ถ้าครูมีอคติหรือ
ไม่ได้สอนให้เด็กได้ยอมรับ เข้าใจความแตกต่างในบริบทที่จะก่อให้เกิดความ
ร่ ว มมื อ ครู ไ ปให้แ นวคิ ด ที่ มัน ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางด้า นความคิ ด นี้
เพราะฉะนั้น โอกาสที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือนั้น ผมมองว่า ครูคือ ต้นแบบที่
ให้ขอ้ คิดว่าการที่เราต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมันจะต้องเกิดความร่วมมือ มัน
จะต้องเห็นถึงผลดี เพราะฉะนั้ นเราจะลบความอคติ เราจะต้องมีความร่วมมือ
เราต้องยอมรับ เพื่อให้เด็ กได้มีความรู ้ ความเข้าใจ และเราจะต้องคิดว่าครูบา
อาจารย์จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์” )บัณฑิต ดุลยรักษ์, 2556(
4.5.3 ด้านผลกระทบ
จากการศึ กษาในด้านผลกระทบของโรงเรียนสาธิ ตฯ พบว่า การเข้ามารวมตัวเป็ น
ประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนสาธิ ตฯ มองว่าเมื่อมีการรวมตัวกันเกิดขึ้ นในกลุ่มประเทศ
อาเซียนย่อมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
การศึ กษา หรือแม้กระทัง่ ด้านแรงงาน ดังนั้ นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียนทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบทางบวกหรือทางลบ โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุป
ผลกระทบทั้งสองด้านที่อาจจะเกิดขึ้ นกับโรงเรียนสาธิตฯ ได้ดงั นี้
1) ผลกระทบทางบวก:
)1( ทาให้เกิดความร่วมมือกันในด้านการศึกษา
)2( ท าให้เกิ ด การเรี ย นรูร้ ะหว่า งกลุ่ มประเทศ โดยประเทศที่ มี ความ
ได้เปรียบในเรื่องการศึ กษา ก็สามารถเป็ นต้นแบบให้กลุ่มประเทศที่ ดอ้ ยกว่ามาศึ กษาแนว
ทางการบริหารการศึกษาของประเทศนั้นๆได้ง่ายขึ้ น
)3( เกิดการกระตุน้ ให้นักเรี ยน บุคลากรอาจารย์มีความตระหนักในการ
เรี ย นรู ้แ ละเพิ่ ม ศั ก ยภาพของตนเอง เพื่ อ ให้ส ามารถก้า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
)4( บุคลากรมีความหลากหลาย ทาให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม
)5( ทาให้เกิดการเรียนรูแ้ ลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างประเทศ
2) ผลกระทบทางลบ:
)1( เกิ ดการแข่งขันกันในการศึ ก ษา อาจจะส่งผลให้ประเทศที่ มีความ
ด้อยทางการศึกษาไม่สามารถก้าวทันประเทศที่มีความทันสมัยได้
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)2( การด้อยในเรื่องภาษาของเด็กนักเรียน หรือบุคลากร ส่งผลทาให้เด็ก
เสียโอกาสในการแข่งขันในหลายๆด้าน )ประสิทธิภาพในการใช้ภาษา(
)3( งบประมาณมากขึ้ น ในด้านการจัดกิ จ กรรมไม่ว่าจะเป็ นกิ จ กรรม
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมการดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
แม้กระทัง่ การดูงานต่างประเทศ
)4( อาจจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรกัน )นักเรียน(
)5( ทาให้สถานศึ กษามีการเข้ามาในประเทศมากขึ้ น อาจจะส่งผลต่ อ
เรื่องใบรับรองคุณวุฒิ )ใบประกอบวิชาชีพ(
4.5.4 ด้านคุณภาพนักเรียน
จากการศึกษาในด้านคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่าในด้านการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการบริหารเป็ นไปในทิศทางที่มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซีย นอยู่แล้ว เพราะทางโรงเรียนมีความเข้มงวดในการเข้ารับนักเรียนใน
การเข้าศึกษาต่อโดยการคัดเลือกในลักษณะที่ มีความเข้มข้น โดยนั กเรียนที่สามารถเข้ามา
ศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ได้ตอ้ งมีความสามารถมากพอ และมีศักยภาพที่สามารถเรียนรูไ้ ด้
โดยจากที่ ผ่ า นมาทางโรงเรี ย นได้ส่ ง นั ก เรี ย นเข้า แข่ง ขันในหลายๆ ด้า นไม่ว่า จะเป็ นระดับ
โรงเรียนและระดับประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแข่งขันได้ เช่น
ในปี การศึกษา 2555 มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สามารถเข้าเรียนคณะแพทย์จานวน
27 คน
ในปี พ.ศ. 2556 นายณัฐธัญ ไชยมนตรี ได้รบั รางวับชนะเลิศการเข้าร่วมแข่งขัน BBA
High School Speech Competition ในงาน มอ.วิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ และนางสาวดารีนา
ยาเมาะได้รบั รางวัลที่สอง
ในปี พ.ศ. 2556 เด็กชายนิ ติ บือสาแม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 ได้รบั รางวับ
จากลูกเสือภาคพื้ นเอเชีย-แปซิกฟิ ก เป็ นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงานชุมนุ มลุกเสือภาค
เอเชีย-แปซิกฟิ ก ครั้งที่ 30 แห่งชาติประเทสญี่ปี่น ที่เมืองยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ในปี การศึ ก ษา 2555 นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ได้เ ข้า ร่ ว มแข่ ง ขั น
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 10 ประกอบด้วย
1) ประเภทบุ คคลทัว่ ไประดับ ประเทศ ได้แ ก่ น ายสุ ช น ตันติ โ สภณวนิ ช ได้
เหรียญเงิน นายพงศภัค พูลสวัสดิ์ และนายเนติ โปเล็ม ได้รบั เหรียญทองแดง
2) ประเภททีมระดับภาคใต้ ได้แก่ นายสุชน ตันติโสภณวนิ ช นายพงศภัค พูล
สวัสดิ์ และนายเนติ โปเล็ม และนายนนทณัฐ ต้องเซ่งกี่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับสอง
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ในปี 2556 นายไซฟู ดดี น มาดเด่ น และนางสาวจิ รภิ ญ ญา พรหมมี ฤ ทธิ์ นั ก เรี ย น
โครงการห้องวิทยาศาสตร์ )วมว.( ได้รบั รางวัลการนาเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ดีเด่นและดี
เยี่ยม โครงการ International Science Days ที่ประเทศรัสเซีย
ดังนั้นการร่วมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนย่อมไม่ค่อย เป็ นอุปสรรคต่อนักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯมากนัก เพราะเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มีความพร้อมในด้านวิชาการ การศึกษา
และภาษา มากเพียงพอโดยในด้านภาษาทางโรงเรียนมีความได้เปรียบในเรื่องภาษาอังกฤษอยู่
แล้วโดยนั กเรียนกว่า 90% สามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้ และนอกจากภาษาอังกฤษ
แล้วในด้านภาษาเพื่อนบ้านโดยเฉพาะภาษามาเลย์เด็ กนั กเรียนบางส่วนก็สามารถสื่อสารได้
เพราะครึ่งหนึ่ งของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เป็ นคนสามจังหวัดชายแดนใต้จึงมีความได้เปรียบ
ในเรื่องภาษามาเลย์ ส่วนในเรื่องๆ อื่นไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องการเรีย นรูว้ ฒ
ั นธรรมเพื่อนบ้าน
นักเรียนมีความตื่นตัวในเรื่องนี้ อยูแ่ ล้ว
4.5.5 ด้านคุณภาพครู
จากการศึกษาในด้านคุณภาพครูของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่าในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ครู จะเห็นได้วา่ คุณภาพครูอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรายวิชาโดยถ้าเป็ นครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ถา้ กลุ่มสาระอื่นๆ อาจจะมีความด้อย
ในด้านภาษาบ้าง โดยเฉพาะภาษาที่ เป็ นทางการเพื่อใช้ในการสื่อสารทางวิชาการ โดยการ
บริหารการพัฒนาคุณภาพครูที่ทางโรงเรียนมีแนวการดาเนิ นงาน คือ
1) ส่งเสริ มให้ค รูทุ ก กลุ่ มสาระมี ความกระตื อ รื อ ร้น ในการศึ ก ษา ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) ส่งเสริ มให้มีก ารอบรมในด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้ นเพื่ อให้ครูทุก กลุ่ม
สาระสามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้
3) ส่งเสริ มให้บุคลากรครูมีก ารดูงานต่างประเทศเพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการ
สอนมากขึ้ น
4) วางแผนการสอนโดยให้ครูมีรูปแบบการสอนที่ตอ้ งสอดแทรกอาเซียนเข้า
ไปในรายวิชาและใช้สื่อการสอนเป็ นภาษาอังกฤษบ้าง
ดังนั้น ในรูปแบบของคุณภาพครูของโรงเรียนสาธิตฯ อาจจะสามารถแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้บา้ ง เพราะจุดแข็งของโรงเรียนสาธิตฯ คือการรับครูเข้ามามีมาตรฐานโดยผูท้ ี่จะ
เข้ามาได้ตอ้ งจบปริญญาตรีดว้ ยเกีย รติ นิยมอันดับหนึ่ ง และถ้าจบปริญญาโทต้องจบแบบท า
วิท ยานิ พ นธ์ ท าให้ครูที่ เข้ามาสอนในโรงเรี ย นสาธิ ตฯ ต้องมี ความรูค้ วามสามารถมาก
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีการจ้างครูเจ้าของภาษา มาสอนเด็กโดยตรงทาให้เด็กนักเรียนมีความ
เข้าใจด้านภาษามากและเข้มข้นขึ้ น แต่บางกรณีอาจจะต้องมีการเพิ่มทักษะในด้านอื่นๆ เพื่อให้
สามารถแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
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4.6 ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ในการศึกษาปั ญหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จะทาการวิเคราะห์โดยใน
ประเด็นแรก วิเคราะห์ในด้านปั ญหาและประเด็นที่สองวิเคราะห์ในด้านรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป จากการศึกษา พบว่า
4.6.1 ปั ญหาการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากการศึ ก ษาพบว่า ปั ญหาการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เข้า สู่ป ระชาคมอาเซี ย นของ
โรงเรียนสาธิตฯ ปั ญหาหลักเกิดจากการที่โรงเรียนมีแนวทางและแผนงานการพัฒนาการศึกษา
เพื่อเข้าสู่อาเซี ยนที่ ยงั ไม่ชัดเจน โดยมีครูท่านหนึ่ งกล่าวว่า “ความไม่ชัดเจนเกิดขึ้ นมาตั้งแต่
ระดับประเทศ แล้ว” และบางครั้งทางโรงเรียนมีการวางแผนงานเพื่อรองรับอาเซียนแต่สุดท้าย
การนาแผนงานดังกล่าวไปใช้ไม่ต่อเนื่ อง คือจะนาไปใช้แค่เพียงช่วงที่แผนออกมาใหม่ๆ เท่านั้น
พอนานเข้า ก็ ลื ม ท าให้ก ารด าเนิ น งานตามแผนขาดความต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลต่ อ การไม่ บ รรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
“ปั ญหาในเชิ ง การบริ ห ารผมมองว่ า การบริ ห ารที่ จ ะเตรี ย มพร้อ มก้า วเข้า สู่
ประชาคมอาเซี ย นนั้ นมันยังขาดความต่ อเนื่ อง ผมมองอย่างนี้ นะ คื อ ก็ ตอ้ ง
ยอมรับนะว่ามันยังขาดความต่อเนื่ อง ความต่อเนื่ องในที่นี้หมายความว่า การ
ด าเนิ น งาน แผนงานงานต่ า งๆ มัน ยัง ไม่ชัด เจน จริ ง ๆ แล้ว มัน ต้อ งมี ก าร
กาหนดแผนงาน ที่เขาเรียกว่า แผนงานประจาปี แผนงานระยะสามปี สี่ปี อะไร
อย่างนี้ มันยังไม่ชัดเจน ถ้าแผนงานมันไม่ชัดเจนในการขับเคลื่อนมันก็จะไม่
ต่อเนื่ อง พอไม่ต่อเนื่ องผมมองว่ามันก็ยงั เป็ นอุปสรรค ไม่ได้ผลตามที่ตอ้ งการ
นี่ คือ สิ่งที่ผมมองนะ” )บัณฑิต ดุลยรักษ์, 2556(
และปั ญหาอี กประการหนึ่ งคือ บุ คลากรครูบางส่วนไม่ค่อยตระหนั กถึ งเรื่ องอาเซี ย น
มองว่าการที่ตอ้ งมีการเตรียมพร้อมเป็ นเรื่องที่ตื่นตระหนกกับอาเซียนมากไป พวกเขามองว่า
เรื่องการเข้ามาของประชาคมอาเซียนเป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เมื่อ
ประชาคมอาเซี ยนเกิดขึ้ นจริงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกลไกของมันเอง การปรับตัว การ
พัฒ นาก็ จ ะเกิ ดขึ้ นเอง ท าให้มองภาพรวมทุ ก คนไม่ค่อ ยตื่ นตัวกับการเกิ ดขึ้ นของประชาคม
อาเซียนมากนั้น
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การไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนิ นงาน ก็เป็ นปั ญหาในการพัฒนาการศึกษาในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซี ย นเช่ น กัน โดยพบว่าบุ คลากรครูบางส่วนขาดความร่วมมือในการ
ดาเนิ นงานซึ่งสาเหตุมาจากครูบางท่านมีงานมากมายที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นการสอนที่ตอ้ ง
สอนทั้งระดับมหาวิทยาลัย สอนโรงเรียนสาธิตฯ และงานที่ตอ้ งรับผิดชอบในเรื่องงานวิจยั และ
งานที่ตอ้ งรับผิ ดชอบตามหน้าที่อีก ส่งผลทาให้ไม่มีเวลาในการดาเนิ นงานในเรื่องของอาเซียน
และสาเหตุที่อีกประการหนึ่ งเกิดขึ้ น เนื่ องจากปั ญหาการเบิกจ่ายในเรื่องของงบประมาณ ในการ
ดาเนิ นโครงการในการทาแผนงานต่างๆ ไม่เพียงพอทาให้บุคลากรครูขาดความต่อเนื่ องในการ
ดาเนิ นงาน นาไปสู่การขับเคลื่อนการดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางที่ไปค่อยบรรลุเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ตามที่ตอ้ งการ
และนอกเหนื อจากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว จากการศึกษายังพบปั ญหาย่อยๆ อีก
เกี่ ย วกับปั ญหาการศึ ก ษา จากการสนทนากลุ่มนั ก เรีย นโรงเรี ย นสาธิ ตฯ เด็ ก ๆ กล่าวว่า
การศึ กษาตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ การที่ มีลักษณะของการเรี ยนรูท้ ี่ ไม่บูรณาการ องค์
ความรู ้มี ขี ด จ ากัด รายวิ ช าที่ เ รี ย นเยอะไป เน้ น ทฤษฎี ม ากเกิ น ไป หลัก สูต รไม่ ค่ อ ยมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา เพราะจากที่ผ่านๆ มาการศึกษาของไทยล้มเหลว
เพราะรูปแบบการศึกษาที่ไม่ได้รบั การพัฒนาในสอดคล้องกับยุคสมัย
4.6.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
จากปั จจัยที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน เห็นได้
ว่าประชาคมอาเซี ยนนั บเป็ นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของไทย โดยเฉพาะด้านการศึ กษา ด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านแรงงานศึกษาที่ จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนมีศักยภาพที่จะ
สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาประการสาคัญของคือการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการที่
เป็ นสากลมากขึ้ นการเพิ่มทักษะความรูภ้ าษาต่างประเทศเป็ นภาษาที่สองหรือสามเป็ นสิ่งที่ มี
ความส าคัญ ต่ อ การแข่ง ขัน การเปิ ดเสรี บริ ก ารด้านการศึ ก ษาท าให้มี ก ารแข่ง ขันในการจัด
การศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ นโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ตตานี เป็ น
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่เป็ นแหล่งผลิตนักเรียน ที่มีความรูค้ วามสามารถมากพอที่
จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาแนวทางการศึกษาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและมาตรฐานให้มีทักษะที่ เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
โดยรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึ กษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนต่อไป จาก
การศึ กษา พบว่า ผูบ้ ริ หาร บุคลากรครู สมาคมศิ ษ ย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง นั กเรียน มีการ
เสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ดังนี้
1) ด้านการบริหาร
(1) ผูบ้ ริ ห ารควรมีแ นวทางการขับเคลื่ อน แผนงาน เป้าหมายในการ
ดาเนิ นงานที่ชดั เจน
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(2) จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุ นโครงการที่เหมาะสม
(3( ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนให้ทวั ่ ถึง
(4( ควรเพิ่ มเนื้ อหาเกี่ย วกับความเข้าใจในอาเซี ยนให้เข้มข้นขึ้ น ไม่ใช่
เพียงแต่การทาความเข้าใจเกี่ยวกับธงชาติ สัญลักษณ์ คาขวัญ ความรูพ้ ื้ นฐานเท่านั้น
(5) ทางโรงเรียนควรกระตุน้ ให้มีการตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา
(6( การพัฒนาควรเป็ นไปให้เป็ นรูปธรรมมากกว่านี้ การบริหารจัดการ
ควรอยูบ่ นหลักความเป็ นจริง
(7) สร้างความร่วมมือกันในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) ด้านบุคลากรนักเรียน
(1) ส่งเสริมการพัฒนาครูบุคลากรให้มีความสามารถที่มากขึ้ น
(2( ส่งเสริมให้นักเรียนมีทศั นคติที่ดีในการร่วมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน
(3( กระจายโอกาสให้บุคลากรครู นักเรียน ทุกคนได้มีโอกาสไปศึกษาดู
งานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
(4) มีการอบรมครูในเรื่ องภาษาอังกฤษให้มีความเข้มข้นขึ้ น สามารถ
สื่อสารในเวทีโลกได้
(5) เปิ ดโอกาสในการรับนักเรียนต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน
สาธิตฯ
3) ด้านวิชาการ
(1) ควรมีการเปิ ดหลักสูตรในด้านภาษาที่หลากหลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะ
ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
(2( ควรเปิ ดรายวิช าที่ เป็ นทัก ษะวิช าชีพ เพื่ อง่ายในการเข้าท างานใน
ตลาดแรงงาน
(3) ควรที่จะมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันในทุกๆ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
(4( ส่งเสริมให้ทุกรายวิชามีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
เพื่อพัฒนาภาษาควบคู่กนั
(5) ควรมีสื่อการสอน เทคโนโลยีที่ ทันสมัย ในการเรี ย นการสอน เพื่ อ
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
(6( ควรที่จะมีทุนแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างประเทศอาเซียนให้เกิ ดขึ้ นจริง
ไม่ใช่เป็ นเพียงการทาสัญญา MoU (Memorandum of Understanding)
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4.7 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
4.7.1 การบริ หารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริน ทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
ภายใต้หลักการบริหารตามแนวทางทฤษฎี การบริหารการพัฒนา ที่มองว่าการบริหาร
คือการดาเนิ นงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ที่กาหนดขึ้ น โดยมีการบริหารเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงสาเร็จ “การบริหารการพัฒนา”เป็ นกระบวนการศึกษาที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยแนวคิดการศึกษาแบบเก่าให้ความสาคัญกับการ
บริหารพัฒนาโดยต้องมองการวางแผนเป็ นสิ่งสาคัญ ส่วนแนวคิดการศึกษาแบบระบบ เริ่มให้
ความส าคั ญ กั บ ปั จจั ย ต่ า งๆ เข้า มาโดยมองในระบบต้อ งมี ปั จจั ย ย่ อ ยๆ โดยกระบวน
ความสัมพันธ์ของระบบการพัฒนาของ Katz (1978) ในแนวคิดการศึกษาแบบระบบเสนอไว้
ว่ามี 4 ปั จจัย ด้วยกัน ปั จจัยนาออก ปั จจัย นาเข้า ระบบย่อย และข้อกาจัดแต่ละปั จ จัยต้องมี
ความสัมพันธ์กนั ส่วนแนวคิดการศึกษาแบบภาวะนิ เวศน์มองว่า ในการบริหารงานจะมองว่า
การบริหารจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสังคม
คือมองปั จจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เข้ามาในการบริหารการพัฒนา
นอกจากมุ มมองการบริ ห ารการพัฒ นาการศึ ก ษาแล้ว ปั จจัย ที่ สาคัญ ที่ จ ะก่ อให้เกิ ด
ความสาเร็จในการบริหาร คือ “การพัฒนาการบริหาร” หลักการพัฒนาการบริหาร คือ การ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ โดยการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการบริหารของผูน้ าว่ามีศกั ยภาพมากน้อยเพียงใดใน
การบริหารในองค์กร โดยการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหารจะเป็ นปั จจัยที่สอด
ประสานกันที่ทาให้เกิดการพัฒนาในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
การบริหารการศึ กษาก็เช่นกัน การบริหารการศึ กษาเป็ นศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับ
แนวทางในการบริหารสถานศึกษา โดยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมีผูท้ ี่นาเสนอ
มากมายหลายแนวคิด เช่น แนวคิดการบริหารของ Taylor (1911) ของ Mayo (1924) หรือ
Lunenburg and Ornstein (2004) และอีกหลายๆ ท่านที่ให้แนวคิดการบริหารที่แตกต่างกัน
ออกไปแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคน โดยใจความสาคัญของแนวคิดการบริหารการศึกษาคือเป็ น
การดาเนิ นงานกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นด้านบุคลิกภาพ ความรู ้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิ ยม
ตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อ
บุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิ คต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรง
ตามเป้ าหมายของ สัง คมที่ ต นด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ โดยการบริ ห ารการศึ ก ษาต้อ งตั้ง อยู่ภ ายใต้
กระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้ขอ้ ตกลงที่วางไว้ ปั จจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ความสาเร็จของการศึ กษา คือ ผูบ้ ริหาร โดยผูบ้ ริหารเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนกลไก
การด าเนิ น งานขององค์ก ร ดัง นั้ น ในศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต
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มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ตตานี ผู ้วิ จัย ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ถึ ง บทบาทของ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนโดยใช้ทฤษฎีแนวคิดของ Gulick and Urwick (1973) ในการวิเคราะห์
กระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ โดยการศึกษา พบว่า
1( การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องทา
อะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยในด้านการวางแผนการบริหารการศึ กษาของโรงเรียนสาธิตฯ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการการวางแผน หลักการวางแผนหลักๆ คือ การ
สนั บ สนุ น การผลิ ต บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ศึ ก ษาศาสตร์ โดยโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ เป็ นเสมื อ น
ห้องปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางด้าน
วิชาชีพศึ กษาศาสตร์ ดังนั้นแผนการบริหารของโรงเรียนจึงมีลักษณะที่มีความสอดคล้องกับ
พัน ธกิ จ และเป้ าหมายของมหาวิ ท ยาลัย และคณะศึ ก ษาศาสตร์ นอกจากจะต้อ งมี ค วาม
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแล้วยังต้องมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาขั้นพื้ นฐานด้วย โดย
แผนงานจะถูกกาหนดขึ้ นทุ กๆ ปี โดยแนวทางการวางแผนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยลัย
สงขลานครินทร์ในก้าวต่อไป คือ
(1) ด้า นผลิ ต บัณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าชี พ ศึ ก ษาศาสตร์ แนวการวางแผน
ดาเนิ นงาน คือการดาเนิ นตามนโยบายคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกาหนดแนวทางการร่วมผลิต
บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ จัดให้มีระบบที่ เอื้ อต่ออาจารย์ ของโรงเรียนที่ เข้าร่วมผลิตบัณฑิตใน
รูปแบบต่างๆ จัดให้มีคณะกรรมการดูแลระบบและการจัดการฝึ กประสบการ์วิชาชีพ
)2) ด้านผลิตและพัฒนานักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน แนวการ
วางแผนด าเนิ นงาน จัด ให้มี ห ลัก สูต รสถานศึ ก ษาที่ ต รงตามจุ ด หมายและเจตนารมณ์ข อง
หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน จัด ให้มี โ ครงการพัฒ นานวัต กรรมทางการศึ ก ษา จัด ให้มี
สภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย นที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ด ้ว ยตั ว เอง จั ด ให้มี โ ครงการส่ ง เสริ ม
ความสามารถของนั กเรียนในด้านต่างๆ ปลูกฝั งเกี่ย วกับคุ ณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
เรียนการสอนทุ กรายวิชา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้สอดคล้องกับหลักศาสนา ส่งเสริม
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งภายในภายนอกโรงเรียน พัฒนาระบบการ
ติ ด ตาม สอดส่ อ งและควบคุ ม พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นให้อ ยู่ใ นระเบี ย บปฏิ บัติ ข องโรงเรี ย น
ส่งเสริมกิจ กรรมอนุ รัก ษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทัรพยากรอย่างประหยัดและคุ ม้ ค่ า ส่งเสริมและ
สนับสนุ นกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรม
สร้างเสริมประสบการเรียนรู ้ ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
และการอยูร่ ่วมอย่างสันติ พัฒนาระบบการแนะแนวและให้คาปรึกษา
)3) ด้านการวิ จัยและผลงานทางวิ ชาการ แนวการวางแผนด าเนิ นงาน
ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริม
การวิจยั ในชั้นเรียนและเป็ นสหวิทยาการ ส่งเสริมการทาการวิจยั สถาบันเพื่อนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
จัดให้มีงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียนเพื่อสนั บสนุ นการวิจยั ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
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งานวิจยั ในวารสารของคณะ มหาวิทยาลัย วารสารวิชาการอื่นๆ ที่มีมาตราฐานทั้งใน Website
ของโรงเรียน สนับสนุ นการนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมสัมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรูท้ ้งั
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(4) ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม แนวการวางแผนดาเนิ นงาน มีแผนงาน/
โครงการบริ การวิชาการแก่ สังคม ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้บุคลากรเป็ นวิท ยากรและเป็ นที่
ปรึ กษาโครงการตามความต้องการของสังคมและความเหมาะสม จัดให้มีระบบการบริก าร
วิชาการที่จดั ในลักษณะพึ่งตนเองและหารายได้จดั ให้การประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
(5) ด้านทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม แนวการวางแผนดาเนิ นงาน จัดให้มี
การรณรงค์แ ละปลูก ฝั งคุ ณธรรมและวัฒ นธรรมที่ ดีงามในการดาเนิ น ชี วิต แก่ บุ คลากรและ
นักเรียน ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
ประจาชาติของนักเรียนและบุคลากร ส่งเสรมความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างต่างๆ
(6) ด้า นการบริ ห ารองค์ก ร แนวการวางแผนด าเนิ น งาน จัด ระบบ
โครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนกับการพัฒนางานในโรงเรียนและคณะศึกษาศาสตร์ ส่งเสริม
ให้มีการนานวัตกรรมทางการบริหารมาใช้ในการพัฒนาระบบ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิของบุคลากรทุกฝ่ าย
(7) ด้า นพัฒ นาบุ ค ลากร แนวการวางแผนด าเนิ น งาน ส่ ง เสริ ม และ
สนั บสนุ นให้บุคลากรทาผลงานวิช าการและผลงานเลื่อ นตาแหน่ งหน้าที่ สนั บสนุ นกิ จ กรรม
เสริมสร้างความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ จัดให้มีบุ คลากรตัวอย่างของหน่ วยงาน ส่งเสริมให้มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการ
บริ ห ารทัพ ยากรอย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล พัฒ นาระบบฐานข้อมูล การบริ ห าร
สารสนเทศในการบริหารและบริการ
(8) ด้านการเงินและงบประมาณ แนวการวางแผนดาเนิ นงาน กาหนด
นโยบายและแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนโรงเรียน มีระบบการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้ อ จัด
จ้างให้มีความคล่องตัวและสามารถตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลด้านการเงินระดับหน่ วยงาน
ที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ ห าร มีข้นั ตอนการบริ ห ารเพื่ อความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน มีการทาแผนปฏิบตั ิการใช้งบประมาณประจาปี มีการติดตามการใช้
งบประมาณต่างๆให้ดาเนิ นไปตามแผนวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
(9) ด้านประกันคุณภาพ แนวการวางแผนดาเนิ นงาน สร้างจิตสานึ กและ
วัฒ นธรรมการท างานแก่ บุ คลากรในองค์ก รที่ มุ่ง เน้นคุ ณ ภาพ มีร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพ
ภายในโรงเรียน มีการติ ดตามและตรวจสอบคุ ณภาพการดาเนิ นงานฝ่ ายต่างๆของโรงเรีย น
จัดทารายงานประจาปี เพื่อรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
(10) ด้านวิเทศสัมพันธ์ แนวการวางแผนดาเนิ นงาน มีการทาแผนปฏิบตั ิ
งานในด้านวิเทศสัมพันธ์ มีการร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์กบั คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนใน
ต่างประเทศ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องและมีสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

104
2( การจัดองค์การ )Organizing) คือ การกาหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน
การจัดการสายบังคับบัญชา และการกาหนดตาแหน่ งหน้าที่ การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตฯ
มีรปู แบบการแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็ น 5 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายบริหารจะมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล
กิจกรรมภาพรวมของโรงเรียน ฝ่ ายวิชาการจะทาหน้าที่ในการจัดการหลักสูตร ดูแลทักษะทาง
วิชาการ ฝ่ ายประกันคุณภาพจะมีหน้าที่ ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆของแต่ละฝ่ ายของ
แต่ละปี แล้วสรุปออกมาเป็ นรายงานประจาปี ฝ่ ายพัฒนานักศึกษาหน้าที่ที่สาคัญของฝ่ ายนี้ คือ
จะดูแลในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน และสุดท้ายฝ่ ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ ห ลัก คื อจะท าดูแ ลในเรื่ องกิ จ การต่ างๆ ของนั ก เรี ย นส่วนใหญ่ จ ะเป็ นในเรื่ องของ
ผูป้ กครอง โดยในการบริหารในแต่ละฝ่ ายผูบ้ ริหารจะยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและ
การกระจายอานาจแต่ละฝ่ ายสามารถทางานและบริหารงานได้อย่างเต็ มที่ ตามนโยบายและ
แผนปฏิบตั ิงานของโรงเรียนที่กาหนดไว้ในแต่ปี
3( การบริ หารบุคคล (Staffing) คือ การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การ
พัฒ นา การสร้า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการท างาน การประเมิ น ผลงาน การพิ จ ารณาความดี
ความชอบ การให้สวัสดิการ และการให้พน้ จากงาน การบริหารบุคคลของโรงเรียนสาธิตฯจะ
ขึ้ นตรงกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยการรับบุคลากรครูที่จะเข้าบรรจุสอนต้องมีการสอบเข้าโดย
การประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ และในแต่ละปี จะมีการส่งเสริมทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอกให้แก่อาจารย์ที่สนใจ นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการทาวิจยั อีก
ด้วย แต่ถา้ ในขณะนั้นมีการขาดบุคลากรอาจารย์ก็จะรับอาจารย์พิเศษเข้ามาสอนส่วนมากจะ
เป็ นอาจารย์ในหมวดภาษาเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนในเรื่องของการเข้ารับนักเรียนเข้ามาศึกษาในแต่
ละปี ทางโรงเรี ย นสาธิ ตฯมีแ นวทางในการรับเลื อ กแบบการสอบเข้า และการรับแบบพิ เศษ
สาหรับบุตรหลานบุคลากรและผูม้ ีบทบาทสาคัญกับโรงเรียนโดยในแต่ละปี จะมีการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่หนึ่ งชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่สี่และการบริหารบุคคล
4( การอานวยการสัง่ การ (Directing) คือ การตัดสินใจ การวินิจฉัย สัง่ การ
และควบคุมบังคับบัญชา มีรูปแบบการบริหารงานที่ มีลักษณะเป็ นเอกภาพ เปิ ดโอกาสให้ทุก
ฝ่ ายสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็ นอิสระได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นแนวทางการวางแผนการดาเนิ นงาน
ของโรงเรียน เมื่อใดที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ฝ่ ายที่มีความรับชอบในการ
ดาเนิ นงานจะเป็ นผูเ้ สนอโครงการนั้นๆแล้วผูอ้ านวยการจะมีบทบาทในการตัดสินใจ
5( การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การประสานงานเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ เพื่อดาเนิ นการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จะมีรูปแบบของการประสานงานที่มีการ
กาหนดแผนผังและกาหนดหน้าที่การงานที่ชดั เจนในระบบการติดต่อของแต่ละฝ่ ายและแต่ละ
กลุ่มสาระ ที่ชดั เจน ตามแผนผังการดาเนิ นงานตามโครงสร้างองค์กร
6( การรายงานผลการปฏิ บัติง าน (Reporting) คื อ การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การเพื่อให้สมาชิกขององค์การทราบความก้าวหน้าของการดาเนิ นงาน ใน
การรายการผลปฏิบตั ิงาน ในแต่ละปี จะมีการสรุปผลการปฏิบตั ิงาน โดยผูบ้ ริหาร บุคลากรครู
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ต้องมีการเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองว่ามีการดาเนิ นการบริหารงาน การสอน
ในรูปแบบใดบ้างแล้วส่งรายงานให้ฝ่ายประกันคุณภาย และสาหรับฝ่ ายและกลุ่มสาระที่มีการจัด
กิจกรรมใดๆ ในแต่ละปี ต้องมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานทุ กครั้ง แล้วส่งไปยังฝ่ าย
ประกันคุ ณภาพเช่ นกัน หลังจากนั้ นฝ่ ายประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาก็จ ะเป็ นผู ้เขีย นสรุ ปเป็ น
รายงานประจาปี ของโรงเรียนโดยส่งให้ผูอ้ านวยการรับทราบ
7( การงบประมาณ (Budgeting) คือ การใช้จ่ายเงิน การควบคุมการใช้จ่าย
และการตรวจสอบด้านการเงิน จะเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายบริหารโดยตรงโดยการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรี ย นสาธิ ต ฯจะมี ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งควบคุ ม ดูแ ล ผู ้อ านวยการจะมี ห น้าที่ เพี ย งเซ็ นอนุ มัติ
งบประมาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยงบประมาณในแต่ละปี ก็จะมาจากงบประมาณต่างๆ ดังนี้
โดย เงินงบประมาณจะแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
งบอื่นๆ
ดังนั้นจากหลักการการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ถือเป็ นหลักการบริหารที่
เน้นการบริหารที่มีการกระจายอานาจแต่หลักการบริหารยังอยูภ่ ายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของการ
ของมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ ยังต้องมีความสอดคล้องกับระบบการบริหารภายใต้การศึกษา
การพื้ นฐาน การบริหารภายใต้ผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนให้มีการดาเนิ นงาน
ภายใน และเปิ ดโอกาสให้ผู ้ปฏิ บัติ งานมีอิสระในการท างาน ลัก ษณะระบบการบริ ห ารจึ ง มี
ลักษณะสอดคล้องกับการ การบริหารการพัฒนาให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายที่วางไว้ ปั จจัย
สาคัญที่ทาให้การบริหารการพัฒนาของโรงเรียนประสบผลสาเร็จ คือโรงเรียนมีรากฐานการ
ของนโยบายที่มีชดั เจนภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัย
4.7.2 แนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
การศึ กษาการบริหารการพัฒนาการศึ กษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน โดยหลักการ
พัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จาก
การศึ ก ษาในเอกสาร หรื อแนวนโยบายต่ างๆ ที่ สอดคล้องกับการเตรี ย มพร้อมทางด้าน
การศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายที่ 11 เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษได้พร้อมเข้าสู่ประชาคม
ASEAN 80% ของนักเรียนทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษได้ พร้องเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น ในปี
2558 และนโยบายที่ 13 การสร้างผูน้ าอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship เพิ่มทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเป้นผูน้ าในภูมิภาค )กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้มีขอ้ ตกลงในการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting) ครั้งที่ 1 และ
การประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization) ครั้งที่ 41 ที่
ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมได้รบั ทราบว่าการประชุม ASED
ได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซี ยเมื่อเดือน
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ธันวาคม พ.ศ. 2548 ให้เป็ นการประชุมประจาปี ของอาเซียนโดยจัดคู่ขนานกับการประชุม
SEAMEC ตามข้อเสนอของที่ ประชุ มอย่างไม่เป็ นทางการของรัฐมนตรี ดา้ นการศึ ก ษาของ
อาเซียนการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีดา้ นการศึกษาของอาเซียนได้เ น้นย้าในประเด็นความร่วมมือ
ด้านการศึกษาดังนี้
1) การส่ งเสริ ม อัต ลัก ษณ์ข องอาเซี ย นและประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรม
อาเซียนโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมที่มีความหลากหลายเชื้ อชาติท้งั นี้ กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนและนักวิชาการมีการดาเนิ นการอยู่แล้วจานวนมากที่ประชุมจึง
ได้เสนอให้เน้นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจโดยได้เสนอแนวทางใน 3 ประเด็นคือ
(1) การส่ งเสริ มสื่ อการศึ ก ษาในด้านอาเซี ยนศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็ น
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
(2) การจัดกิจกรรมระหว่างนักเรียนและครูในอาเซียนผ่านการเรียนการสอน
ด้านอาเซียนศึกษาและการแลกเปลี่ยน
(3) การริเริ่มและสนับสนุ นให้นักวิจยั และนักวิชาการของอาเซียนได้ร่วมกัน
ศึกษา/แก้ปัญหาสิ่งท้าทายต่างๆที่คาดว่าจะส่งผลต่อชุมชนอาเซียนโดยที่ประชุมมอบให้ ISEAS
(Institute of Southeast Asian Studies) ของสิงคโปร์ช่วยในการจัดทางานวิจยั ร่วมกันพร้อมทั้ง
เป็ นผูจ้ ดั การประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวก่อนนาเสนอต่อที่ประชุม ASED ต่อไป
2) คุ ณภาพการศึ ก ษาเพื่ อ สนองตอบต่ อเป้ าหมายในการพัฒ นาประเทศที่
ประชุมได้เห็นพ้องกันในการส่งเสริมความร่วมมือ 3 ด้านคือ
(1) การศึกษาด้านภาษา (Language Education) โดยที่ประชุมได้รบั ทราบถึง
ความท้าทายในด้านการสอนโดยเฉพาะการสอนภาษาแม่ภาษาประจาชาติและภาษาอังกฤษ
และตระหนั ก ถึ งความจ าเป็ นในการแลกเปลี่ ย นและเรี ย นรูจ้ ากผู ้มีประสบการณ์แ ละการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนด้านภาษา
(2) การศึกษาด้านเทคนิ คและอาชีวะ (Vocational/Technical Education) ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ป ระชุ ม จึ ง เห็ น ชอบที่ จ ะให้มี ก ารศึ ก ษา
แนวทางที่ จ ะก่ อให้เกิ ดการแบ่ง ปั นประสบการณ์แ ละแนวปฏิ บัติที่ ดี ในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซียน
(3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน (School Leadership) ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการส่งเสริมการศึ กษาในโรงเรีย นจึงควรเน้นเรื่องการคัดเลื อกและการฝึ กอบรมผูบ้ ริหาร
โรงเรี ย นโดยรัฐ มนตรี ศึก ษาของสิ งคโปร์ไ ด้เ สนอให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่ ผู ้บ ริ ห าร
โรงเรียนจานวน 2 คนเข้าร่วมหลักสูตร International Leaders in Education Programmed
(ILEP) ณสถาบันฝึ กอบรมครู (National Institute of Education) ของสิงคโปร์ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2549 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
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ดังนั้ น ในการวิเคราะห์ก ารบริ ห ารการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านการบริหาร การปรับตัว
ด้านผลกระทบ ด้านคุณภาพนักเรียน และด้านคุณภาพครู พบว่า
1) ด้านการบริหาร การบริหารการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
สาธิตฯ ของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า ในด้านความเข้าใจทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการเผยแพร่ความรู ้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดนิ ทรรศการ
การแสดงละครเวทีการจัดให้มีการทบทวนเรื่องราวอาเซียนในช่วงเคารพธงชาติ โดยใช้กิจกรรม
เหล่านี้ สอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เด็ กได้ตระหนั กถึ งการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่อาเซี ยน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโดยการเข้าร่วมอบรมความรูใ้ นเรื่องของประชาคมอาเซียน โดยอาจจะ
เป็ นการเข้าร่วมอบรมในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนก็มีการแลกเปลี่ ยน
เรียนรูท้ างวัฒนธรรมกับนักเรียนในต่างประเทศอีกด้วย เพื่อกระตุน้ การสร้างความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับเนื้ อหาและวัฒนธรรม ในด้านภาษา ทางโรงเรียนมีการตื่นตัวมากในการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน โดยภาษาที่เปิ ดสอนในโรงเรียนประกอบด้วย
ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริม
ให้นั ก เรี ย นมี ก ารพัฒ นาความรู ้ด ้า นภาษาโดยผ่ า นการดู ง าน หรื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ใ น
ต่างประเทศ เพื่ อสร้างเจตคติ ที่ดีเกี่ ยวกับอาเซี ย นและสร้างความตระหนั ก เพื่ อเตรี ยมความ
พร้อมของครู และนักเรียนให้มากขึ้ น ส่วนในด้านภาษาทางโรงเรียนมองว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
มากที่จะเกิดการพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนรูเ้ รื่องราวต่างๆ ในอาเซียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมี
การผลักดันให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นหลัก แล้วเสริมด้วยภาษาที่สามหรือภาษา
อาเซี ยน ในด้านหลักสูตร ทางโรงเรียนมี การจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยในกลุ่มสาระสังคมได้มีการจัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้
วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ระบบเศรษฐกิจ และอื่นๆ ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ทาง
โรงเรี ย นยัง มี ก ารวางโครงสร้า งหลัก สู ต รในด้า นภาษาให้มี ค วามเข้ม ข้น มากขึ้ นโดยการ
สอดแทรกการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาและสุดท้ายในและ ด้านการเปิ ด
เสรี ท างการศึ ก ษาทางโรงเรีย นมีก ารจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึ ก ษากับหลาย
โรงเรี ยนในกลุ่มประเทศเพื่ อนบ้าน เพื่อเป็ นการพัฒ นาความสามารถและประสบการณ์ ซึ่ ง
หลักการบริหารทั้งหมดมีความสอดคล้องกับพันธกิจที่ทางรัฐบาลและข้อตกลงในอาเซียน แต่ก็
อาจจะพบว่า มีอีกหลากหลายประเด็นที่ทางโรงเรียนยังไม่มีการปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม
2) ด้านการปรับตัว จากการศึกษาในด้านการปรับตัวของโรงเรียนสาธิตฯพบว่า ใน
ลักษณะของการปรับตัวจะให้ความสาคัญด้านแรกเรื่องของภาษา การปรับตัวในด้านการเรียนรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มประเทศอาเซียน
3( ด้านผลกระทบ พบว่า ผลกระทบทางบวก ทาให้เกิ ดความร่วมมือกันในด้าน
การศึ กษา ท าให้เ กิ ดการเรี ย นรูร้ ะหว่างกลุ่ม ประเทศ เกิ ด การกระตุ ้ นให้นัก เรี ย น บุ ค ลากร
อาจารย์มีความตระหนักในการเรียนรูแ้ ละเพิ่มศักยภาพของตนเอง บุคลากรมีความหลากหลาย

108
ทาให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมทาให้เกิดการเรียนรูแ้ ลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
ระหว่างประเทศ ผลกระทบทางลบ เกิดการแข่งขันกันในการศึกษา การด้อยในเรื่องภาษาของ
เด็ ก นั ก เรี ย น หรื อ บุ ค ลากร ส่ ง ผลท าให้เ ด็ ก เสี ย โอกาสในการแข่ ง ขั น ในหลายๆ ด้า น
)ประสิทธิภาพในการใช้ภาษา( งบประมาณมากขึ้ น เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกัน )นั กเรียน(
ทาให้สถานศึ ก ษามีการเข้ามาในประเทศมากขึ้ น อาจจะส่งผลต่อเรื่องใบรับรองคุ ณวุฒิ )ใบ
ประกอบวิชาชีพ(
4( ด้านคุณภาพนักเรียน จากการศึกษาในด้านคุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนสาธิต
ฯ พบว่า ในด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯมีแนวทางการบริหารเป็ นไปใน
ทิศทางที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่แล้ว เพราะทางโรงเรียนมีความเข้มงวด
ในการเข้ารับนั ก เรี ย นในการเข้า ศึ ก ษาต่ อ โดยการคัดเลื อกในลัก ษณะที่ มีความเข้มข้นโดย
นั ก เรีย นที่ สามารถเข้ามาศึ ก ษาในโรงเรีย นสาธิ ตฯ ได้ตอ้ งมีความสามารถมากพอและมี
ศักยภาพที่สามารถเรียนรูไ้ ด้ โดยจากที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในหลายๆ
ด้านไม่วา่ จะเป็ นระดับโรงเรียนและระดับประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแข่งขันได้
5( ด้านคุณภาพครู จากการศึกษาในด้านคุณภาพครูของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า
ในด้านการพัฒนาคุณภาพครู จะเห็นได้วา่ คุณภาพครูอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรายวิชา
โดยถ้าเป็ นครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ถา้ กลุ่มสาระ
อื่นๆอาจจะมีความด้อยในด้านภาษาบ้างโดยเฉพาะภาษาที่เป็ นทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร
ทางวิชาการ โดยการบริหารการพัฒนาคุณภาพครูที่ทางโรงเรียนมีแนวการดาเนิ นงาน
ดังนั้นการบริหารภายใต้การบริหารเพื่อพัฒนาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสาธิตฯ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้มี
ข้อตกลงในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting)
ครั้งที่ 1 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization)
ครั้งที่ 41 ที่มุ่งเน้น 1) การส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางโรงเรียนสาธิตฯให้ความสาคัญมากในประเด็นนี้
ในการสร้างกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้เข้าใจบริบทต่างๆของสมาชิกในอาเซียนและการ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนแปลงเรียนรูก้ นั ระหว่างประเทศอาเซียนผ่านการศึกษาดูงานและ
การส่งเสริ มในลักษณะนั ก เรี ย นแลกเปลี่ย น และ 2) การส่งเสริมคุ ณภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
สนองตอบต่ อ เป้ าหมายในการพัฒ นาประเทศในการส่ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ 3 ด้า น คื อ
การศึกษาด้านภาษา มองว่าในประเด็นเรื่องนี้ ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการตื่นตัวอยู่ในระดับมาก
เห็นจากการเปิ ดหลักสูตรด้านภาษาที่มีความหลากหลายมากขึ้ น ส่วนการศึ กษาด้านเทคนิ ค
และอาชีวะ ทางโรงเรียนสาธิตฯ อาจจะยังไม่มีการดาเนิ นกิจกรรมในส่วนนี้ ที่เป็ นรูปธรรมเท่าใด
นักแต่อาจจะมีบา้ งในเรื่องของการอบรมและเปิ ดหลักสูตรอาเซียนศึกษา และ ด้านภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริหารโรงเรี ยน (School Leadership) ประเด็นนี้ เป็ นประเด็นสาคัญที่จะขับเคลื่อนการ
การพัฒนาการศึ กษาเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ผูบ้ ริหารโรงเรียนสาธิ ตฯ เป็ นผู ้มีบทบาท
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สาคัญในการขับเคลื่อน แต่อาจจะด้วยหลักนโยบายการบริหารการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในระดับประเทศยังไม่ชดั เจน จึงทาให้ ณ ขณะนี้ แป็ นพียงการบริหารในลักษณะของการ
ส่งเสริมในด้านภาษาและการสร้างการ ตื่นตัวให้นักเรียน อาจารย์ผ่านกิจกรรมต่างๆ
4.7.3 ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จากการศึกษา พบว่า ปั ญหาการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมโรงเรียนสาธิตฯ
คือ มีแนวทางและแผนงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียนที่ยงั ไม่ชดั เจนซึ่งส่งผลต่อการ
ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรครูบางส่วนไม่ตระหนั กถึ งเรื่องความสาคัญในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยมองว่าการที่ตอ้ งมีการเตรียมพร้อมเป็ นเรื่องที่ตื่นตระหนกมากไปเพราะ
จริงๆ แล้วการเกิดประชาคมอาเซี ยนเป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงหนึ่ งที่ จะเกิดขึ้ นกับประเทศ
เท่านั้ น โดยการเตรียมพร้อมจะต้องเกิดขึ้ นทุ กเวลาไม่เฉพาะเรื่องอาเซี ยนเท่านั้ น นอกจาก
ปั ญหาดังกล่าวแล้ว การไม่ใ ห้ความร่วมมือในการดาเนิ นงานก็เป็ นปั ญหาอีกประการหนึ่ งที่
เกิดขึ้ นในการพัฒนาการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพบว่า บุคลากรครูบางส่วน
ขาดความร่วมมือในการดาเนิ นงาน ซึ่งสาเหตุมาจากครูบางท่านมีงานมากมายที่ตอ้ งปฏิบตั ิไม่
ว่าจะเป็ นการสอนที่ ตอ้ งสอนทั้งระดับมหาวิท ยาลัย สอนโรงเรีย นสาธิ ตฯ และงานที่ ตอ้ ง
รับผิ ดชอบในเรื่องงานวิจยั และงานที่ตอ้ งรับผิดชอบตามหน้าที่อีก และประการสุดท้ายปั ญหา
การศึ กษาตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ การที่ มีลักษณะของการเรี ยนรูท้ ี่ ไม่บูรณาการ องค์
ความรู ้มี ขี ด จ ากัด รายวิ ช าที่ เ รี ย นเยอะไป เน้ น ทฤษฎี ม ากเกิ น ไป หลัก สูต รไม่ ค่ อ ยมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา เพราะจากที่ผ่านๆ มาการศึกษาของไทยล้มเหลว
เพราะรูป แบบการศึ ก ษาที่ ไ ม่ไ ด้รับการพัฒ นาในสอดคล้องกับยุ คสมัย และการศึ ก ษาแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ด้านการบริหาร ผูบ้ ริหารควรมีแนว
ทางการขับเคลื่อน แผนงาน เป้าหมายในการดาเนิ นงานที่ ชดั เจน ควรจัดสรรผูบ้ ริหารควรมี
แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน เป้าหมายในการดาเนิ นงานที่ชดั เจน จัดสรรเงินงบประมาณ
สนั บสนุ นโครงการที่ เหมาะสม ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนให้ทัว่ ถึ งควรเพิ่ม
เนื้ อหาเกี่ยวกับความเข้าใจในอาเซียนให้เข้มข้นขึ้ น ไม่ใช่เพียงแต่การทาความเข้าใจเกี่ยวกับธง
ชาติ สัญ ลัก ษณ์ ค าขวัญ ความรูพ้ ื้ นฐานเท่ า นั้ น ทางโรงเรี ย นควรกระตุ น้ ให้มีก ารตื่ น ตัว อยู่
ตลอดเวลาการพัฒนาควรให้เป็ นรูปธรรมมากกว่านี้ การบริหารจัดการควรอยู่บนหลักความ
เป็ นจริง สร้างความร่วมมือกันในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้า นบุ ค ลากรนั ก เรี ย นส่ ง เสริ ม การพัฒ นาครูบุ ค ลากรให้มี ค วามสามารถที่ ม ากขึ้ น
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทศั นคติที่ดีในการร่วมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน กระจายโอกาสให้บุคลากร
ครู นักเรียน ทุกคนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มีการอบรมครูในเรื่อง
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้มข้นขึ้ น สามารถสื่อสารในเวทีโลกได้ เปิ ดโอกาสในการรับนักเรียน
ต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ
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ด้านวิชาการ ควรมีการเปิ ดหลักสูตรในด้านภาษาที่หลากหลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะภาษา
เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ควรเปิ ดรายวิชาที่ เป็ นทักษะวิชาชีพ เพื่อง่ายในการเข้าทางานใน
ตลาดแรงงาน ควรที่จะมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันในทุกๆ ประเทศ
ในกลุ่มอาเซี ยน ส่งเสริ มให้ทุกรายวิชามีการเรี ยนการสอนที่ ใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นหลัก เพื่ อ
พัฒ นาภาษาควบคู่กัน ควรมี สื่อ การสอน เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย ในการเรี ย นการสอน เพื่ อ
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ควรที่จะมีทุนแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างประเทศ
อาเซียนให้เกิดขึ้ นจริงไม่ใช่เป็ นเพียงการทาสัญญา MoU (Memorandum of Understanding)
โดยภาพรวมของการศึกษา “การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปั ตตานี ” พบว่า จากแนวทางการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯมีรูปแบบการบริหารที่ดีอยู่แล้ว ส่งผลทาให้แนวทางการบริหาร
การพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตในด้านการบริหารประสบ
ความสาเร็จค่อนข้างมาก เพราะพื้ นบานของเด็กที่มีความสารถอยู่แล้วประกอบกับการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และการดาเนิ นงานที่เป็ นระบบ ถึงแม้การบริหารการพัฒนาการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ จะยังไม่มีแผนหรือนโยบายที่ชดั เจน แต่ ณ
ปั จจุบัน ทั้งผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นั กเรียน ศิ ษ ย์เก่าและผู ้ปกครองตระหนั กในความสาคัญใน
ประเด็นนี้ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ เรื่องภาษา เรื่องหลักสูตร และ
เรื่องการเปิ ดเสรีทางการศึกษา ทางโรงเรียนก็มีแนวทางในทั้งสี่เรื่องให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมัน่ คง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นโรงเรียนที่สงั กัดในมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาล โดยคุณภาพการศึกษาย่อมต้องดีเลิศกว่าโรงเรียนทัว่ ไป ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็ นเพียง
ส่วนหนึ่ งในการบริหารโรงเรียน นอกจากผูบ้ ริหารแล้วการบริหารโรงเรียนก็ตอ้ งขึ้ นอยู่กบั คณะ
ศึกษาศาสตร์ ดังนั้นแนวทางการบริหารการศึกษาจะมีลกั ษณะที่ตอ้ งเอื้ อต่อกันระหว่างคณะฯ
กับโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ถ้ามองภาพรวมมองว่าโรงเรียนสาธิตฯ มี
แนวทางการบริหารการศึกษาที่พร้อมรับในทุ กประเด็ นไม่ว่าจะเป็ นในเรื่อง ภาษา หลักสูตร
คุ ณ ภาพครู คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น แต่ บ างส่ ว นที่ จ ะต้อ งมี ก ารตระหนั ก คื อ โรงเรี ย นควรที่ จ ะมี
แผนงานที่ชดั เจนในการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนิ นงาน และครูทุกกลุ่ม
สาระควรที่จะให้ความสาคัญกับอาเซียนไม่ใช่เพียงแค่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่ม
สาระสังคมเท่านั้น ควรที่จะสอดแทรกเรื่องอาเซียนไปในทุกหมวดวิชา
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาการบริ ห ารการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อเข้าสู่ป ระชาคมอาเซี ย นกรณี ศึก ษา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึ กษาเพื่อศึ กษาการบริหารการศึ กษาของ
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี เพื่ อศึ ก ษาการบริ ห ารการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี และเพื่อศึกษาปั ญหารูปแบบและแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึ กษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ผู ้
ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญรวมทั้งสิ้ น 31 คน
โดยใช้แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุ่มโดยแบ่ง
ตามลาดับหัวข้อดังนี้ คือ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
ผลการศึ ก ษาพบว่า การบริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ผู ้บ ริ ห ารเป็ นผู ้ที่ มี
บทบาทสาคัญในการวางกรอบของแผน โดยแผนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ คือ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้ นฐานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการควบคู่กับ
การมีคุณธรรม และการสนับสนุ นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิตฯ
เป็ นเสมือนห้องปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจยั
ทางด้านวิช าชี พศึ ก ษาศาสตร์ ดังนั้ นการวางกรอบแผนการบริห ารของโรงเรี ย นจึ งจะต้องมี
ลักษณะที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และแผนการ
ศึกษาขัน้ พื้ นฐานด้วย ในการส่วนของการจัดองค์การ การแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็ น 5 ฝ่ าย
ได้แก่ ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายพัฒนานักเรียน ฝ่ ายกิจการนักเรียน และ ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ โดยในแต่ละฝ่ ายจะมีหน้าที่รบั ผิดชอบที่แตกต่างกัน ส่วนด้านการบริหารบุคคล การ
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เข้ารับบุคลากรครูที่เข้าบรรจุสอนต้องมีการสอบเข้าโดยการประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ และ
โดยคุณสมบัติการรับสมัครจะต้องมีตามเงื่อนไขของมหาวิยาลัยที่วางไว้ ด้านการอานวยการสัง่
การ มีรปู แบบการบริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นเอกภาพ เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายสามารถแสดงความ
คิดเห็นที่เป็ นอิสระได้ แต่ตอ้ งอยู่ในแนวทางการวางแผนการดาเนิ น งานของโรงเรียน ด้านการ
ประสานงาน รูปแบบการประสานงานภายในโรงเรียนสาธิตฯจะมีรปู แบบของการประสานงานที่
มีการกาหนดแผนผังและกาหนดหน้าที่การงานที่ชดั เจนในระบบการติดต่อของแต่ละฝ่ ายและ
แต่ละกลุ่มสาระเมื่อมีการประชุมจะมีการประสานงานโดยการส่งหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการประชุมโดยความรับผิดชอบ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ
มีการเปิ ดเสรีทางด้านการบริหารของแต่ละฝ่ ายและแต่ละกลุ่มสาระ ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน จะเกิดขึ้ นโดยในแต่ละปี จะมีการสรุปผลการปฏิบตั ิงาน โดยผูบ้ ริหาร บุคลากรครู
ต้องมีการเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองว่ามีการดาเนิ นการบริหารงาน การสอน
ในรูปแบบใดบ้างแล้วส่งรายงานให้ฝ่ายประกันคุณภายและสาหรับฝ่ ายและกลุ่มสาระที่มีการจัด
กิจกรรมใดๆ ในแต่ละปี ต้องมีการเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานทุกครั้ง และด้านการงบประมาณ
การบริ ห ารงบประมาณเป็ นหน้า ที่ ข องฝ่ ายบริ ห ารโดยตรงโดยการบริ ห ารงบประมาณของ
โรงเรี ย นสาธิ ต ฯจะมี ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งควบคุ ม ดู แ ล ผู ้อ านวยการจะมี ห น้ า ที่ เ พี ย งเซ็ น อนุ มัติ
งบประมาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยงบประมาณในแต่ละปี ก็จะมาจากงบประมาณต่างๆ ดังนี้
โดยเงินงบประมาณจะแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
งบอื่นๆ
5.1.2 แนวทางการบริ หารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการพัฒนาการศึ กษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ด้านการบริหาร พบว่า ด้านการสร้างความเข้าใจ ทางโรงเรียนสาธิตฯมีการเผยแพร่
ความรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆหรือผ่านการเข้าร่วมอบรม
ความรูใ้ นเรื่องของประชาคมอาเซียนและนอกจากนี้ ยังสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซีย นเพื่อสร้าง
ความตระหนั กและเตรียมความพร้อมของครูคณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษานั กเรีย น
นั กศึ กษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนโดยผ่ านการจัดกิจกรรม การดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศมีการจัดบอร์ด และจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที ให้เชื่อมโยงกับอาเซี ยน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของ
ประเทศอาเซี ยนด้วย เพื่ อที่ จะได้รูเ้ ขารูเ้ รา ด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษา โรงเรี ยนมีการ
ตื่นตัวมากในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน โดยภาษาที่เปิ ด
สอนในโรงเรี ยนประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่ น
ภาษาอาหรับ ภาษาฝรัง่ เศษ ภาษาจีน เป็ นต้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีแผนในการเปิ ดการ
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เรี ยนการสอนในภาษาเพื่อนบ้านอื่ นๆ อี ก ด้วยนอกจากเรื่องของการเปิ ดสอนในรายวิช า
ภาษาต่างประเทศแล้วทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการส่งเสริมให้นักเรี ยนสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษ
ด้วย โดยการส่งเสริ มการจัดการแสดงบนเวที โดยการสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษ ส่วนในด้าน
บุคลากรครูก็มีการส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาให้มีศกั ยภาพมาก
ขึ้ น การพัฒนาหลักสูตร ทางโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยในกลุ่มสาระสังคมได้มีการจัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้
วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ระบบเศรษฐกิจ และอื่นๆ ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ทาง
โรงเรี ย นยัง มี ก ารวางโครงสร้า งหลัก สู ต รในด้า นภาษาให้มี ค วามเข้ม ข้น มากขึ้ นโดยการ
สอดแทรกการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในทุ กรายวิชาเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ภาษาได้มากขึ้ นและยังแผนให้การเพิ่ มภาษาอาเซี ยนเข้ามาในรายวิช าอี ก ด้วย การเปิ ดเสรี
ทางการศึ ก ษา ในการศึ ก ษาพบว่ า ทางโรงเรี ย นมี ก ารจัด ท าความตกลงยอมรับ ร่ ว มด้า น
การศึกษากับหลายโรงเรียนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถสร้าง
ประสบการณ์ให้กับนั ก เรี ย น บุ คลากรครูโ ดยการดาเนิ นการอาจจะเป็ นในรูปแบบของการ
ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนการเรียน การสอน หรืออาจจะเป็ นการแลกเปลี่ยนดูงาน เป็ นต้น
ด้านการปรับตัว พบว่าในลักษณะของการปรับตัวจะให้ความสาคัญด้านแรกเรื่องของ
ภาษาโดยทางโรงเรียนสาธิตฯ มองเห็นถึงความสาคัญของภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ตอ้ ง
ใช้เป็ นสื่อกลางในพูดคุ ยระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วก็ตอ้ งมีภาษาอาเซียน คือภาษา
เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด โดยลักษณะของการปรับตัวในด้านภาษาก็จะทาในเชิงของ
การเพิ่มทักษะของการศึกษาภาษาเพิ่มเติมโดยนักเรียนก็จะมีการตื่นตัวในการเรียนภาษามาก
ขึ้ น นอกจากจะมีการปรับตัวทางด้านภาษาแล้ว ในการสัมภาษณ์พบว่าการปรับตัวในด้านการ
เรียนรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
โรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางในพัฒนาโดยการเสริมสร้างการเรียนรูใ้ ห้แก่นักเรียน บุคลากรครู
ผ่านการจัดกิจกรรมดูงานระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ความรูท้ วั ่ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสอดแทรกเรื่องราวอาเซียนเข้าไปใน
รายวิชาต่างๆ เป็ นต้น ส่วนในด้านผูบ้ ริ หารก็จะมีการปรับตัวโดยการจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
เพิ่มขึ้ น โดยหลักสูตรที่เห็นเด่นชัดคือ เปิ ดรายวิชา “อาเซียนศึกษา” โดยอยู่ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ขึ้ นมาตามนโยบายการศึกษา
ด้านผลกระทบ พบว่า การเข้ามารวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนทางโรงเรียนสาธิตมอง
ว่าเมื่อมีการรวมตัวกันเกิดขึ้ นในกลุ่มประเทศอาเซียนย่อมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การศึกษา หรือแม้กระทัง่ ด้านแรงงานดังนั้ นการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทั้งสิ้ นไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบทางบวก คือ ทา
ให้เกิดการเรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มประเทศ โดยประเทศที่ มีความได้เปรีย บในเรื่องการศึ กษา ก็
สามารถเป็ นต้นแบบให้ก ลุ่มประเทศที่ ดอ้ ยกว่ามาศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารการศึ กษาของ
ประเทศนั้นๆ ได้ง่ายขึ้ น เกิดการกระตุน้ ให้นักเรียน บุคลากรอาจารย์มีความตระหนักในการ
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เรี ย นรู ้แ ละเพิ่ ม ศั ก ยภาพของตนเอง เพื่ อ ให้ส ามารถก้า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ส่วนผลกระทบทางลบ พบว่า เกิดการแข่งขันกันในการศึ กษา อาจจะส่งผลให้
ประเทศที่มีความด้อยทางการศึกษาไม่สามารถก้าวทันประเทศที่มีความทันสมัยได้ การด้อยใน
เรื่องภาษาของเด็ กนักเรียน หรือบุคลากร ส่งผลทาให้เด็ กเสียโอกาสในการแข่งขันในหลายๆ
ด้าน )ประสิทธิภาพในการใช้ภาษา( งบประมาณมากขึ้ น ในด้านการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็ น
กิ จ กรรมส่งเสริ มความเข้าใจเกี่ ย วกับอาเซี ย น กิ จ กรรมการดูงานแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
วิชาชีพ หรือแม้กระทัง่ การดูงานต่างประเทศ เป็ นต้น
ด้านคุณภาพนักเรียน จากการศึกษาในด้านคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯพบว่า
ในด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการบริหารเป็ นไปในทิศทาง
ที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่แล้วเพราะทางโรงเรียนมีความเข้มงวดในการ
เข้ารับนั กเรียนในการเข้าศึกษาต่อโดยการคัดเลือกในลักษณะที่มีค วามเข้มข้นโดยนั กเรียนที่
สามารถเข้า มาศึ ก ษาในโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ได้ต ้อ งมี ค วามสามารถมากพอและมี ศัก ยภาพที่
สามารถเรียนรูไ้ ด้ โดยจากที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในหลายๆ ด้านไม่ว่า
จะเป็ นระดับโรงเรียนและระดับประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นการร่วมตัวเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนย่อมไม่ค่อย เป็ นอุปสรรคต่อนั กเรียนโรงเรียนสาธิ ตฯ มากนัก เพราะเด็ ก
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมีความพร้อมในด้านวิชาการ การศึกษา และภาษา มากเพียงพอโดยใน
ด้านภาษา ทางโรงเรียนมีความได้เปรียบในเรื่องภาษาอังกฤษอยู่แล้ว โดยนักเรียนกว่า 90%
สามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้ และนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ในด้านภาษาเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะภาษามาเลย์ เด็กนักเรียนบางส่วนก็สามารถสื่อสารได้ เพราะครึ่งหนึ่ งของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ เป็ นคนสามจังหวัดชายแดนใต้ จึงมีความได้เปรียบในเรื่องภาษามาเลย์ ส่วนใน
เรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมเพื่อนบ้าน นักเรียนมีความตื่นตัวในเรื่องนี้
อยูแ่ ล้ว
ด้านคุณภาพครู พบว่าในด้านการพัฒนาคุณภาพครู จะเห็นได้ว่าคุณภาพครูอาจจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละรายวิชา โดยถ้าเป็ นครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศก็สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ ถา้ กลุ่มสาระอื่นๆอาจจะมีความด้อยในด้านภาษาบ้างโดยเฉพาะ
ภาษาที่เป็ นทางการ เพื่อใช้ในการสื่อสารทางวิชาการ โดยการบริหารการพัฒนาคุณภาพครูที่
ทางโรงเรี ย นมีแ นวการดาเนิ นงาน คื อ ส่งเสริ มให้ครูทุ ก กลุ่มสาระมีความกระตื อรื อร้นใน
การศึกษา ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้มีการอบรมในด้าน
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้ นเพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระสามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้
5.1.3 ปั ญหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ในการศึ ก ษาปั ญหารูป แบบและแนวทางการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เข้า สู่ป ระชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี พบว่า
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1) แนวทางและแผนงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียนที่ยงั ไม่ชดั เจน โดยมี
ครูท่านหนึ่ งกล่าวว่า “ความไม่ชดั เจนเกิดขึ้ นมาตั้งแต่ระดับประเทศ แล้ว” และบางครั้งทาง
โรงเรี ย นมีก ารวางแผนงานเพื่ อรองรับอาเซี ย นแต่ สุ ดท้า ยการนาแผนงานดังกล่า วไปใช้ไ ม่
ต่อเนื่ อง
2) บุคลากรครูบางส่วนไม่ค่อยตระหนั กถึ งเรื่องอาเซี ยน มองว่าการที่ ตอ้ งมีการ
เตรี ยมพร้อมเป็ นเรื่ องที่ ตื่ น ตระหนกกับ อาเซี ย นมากไปพวกเขามองว่ า เรื่ อ งการเข้า มาของ
ประชาคมอาเซียนเป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
3) ปั ญหาการเบิ กจ่ายในเรื่ องของงบประมาณ ในการดาเนิ นโครงการในการท า
แผนงานต่างๆไม่เพีย งพอท าให้บุคลากรครูขาดความต่ อเนื่ องในการดาเนิ นงาน นาไปสู่การ
ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางที่ไปค่อยบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ตามที่
ต้องการ
และนอกเหนื อจากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว จากการศึกษายังพบปั ญหาย่อยๆ อีก
เกี่ยวกับปั ญหาการศึกษา คือ การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีลกั ษณะของการ
เรีย นรูท้ ี่ ไม่บูรณาการ องค์ความรูม้ ีขีดจ ากัด รายวิช าที่ เรีย นเยอะไป เน้นทฤษฎีมากเกิ นไป
หลัก สูต รไม่ค่ อ ยมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการศึ ก ษา เพราะจากที่ ผ่ า นๆมา
การศึกษาของไทยล้มเหลวเพราะรูปแบบการศึกษาที่ไม่ได้รบั การพัฒนาในสอดคล้องกับยุคสมัย
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป จากปั จจัยที่
มีส่วนสาคัญในการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน เห็นได้ว่าประชาคมอาเซียน
นับเป็ นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ด้านแรงงานศึกษาที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันได้ การ
พัฒนาประการสาคัญของคือการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการที่เป็ นสากลมากขึ้ น การเพิ่ม
ทักษะความรูภ้ าษาต่างประเทศเป็ นภาษาที่สองหรือสามเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการแข่งขัน
การเปิ ดเสรีบริการด้านการศึกษาทาให้มีการแข่งขันในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้ น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์วิ ทยาเขตปั ตตานี เป็ นสถานศึ ก ษาในระดับมัธยมศึ ก ษาที่ เป็ น
แหล่งผลิตนักเรียนที่ มีความรูค้ วามสามารถมากพอที่จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาแนวทาง
การศึกษา พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน ให้มีทกั ษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป จากการศึกษา พบว่าผูบ้ ริหาร บุคลากรครู
สมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า สมาคมผู ้ป กครอง นั ก เรี ย น มี ก ารเสนอรูป แบบและแนวทางการพัฒ นา
การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ดังนี้
1) ผูบ้ ริหารควรมีแนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน เป้าหมายในการดาเนิ นงานที่
ชัดเจน
2) จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุ นโครงการที่เหมาะสม
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3) ควรมี ก ารสื่ อ สารประชาสัม พัน ธ์ใ นโรงเรี ย นให้ทัว่ ถึ ง ควรเพิ่ ม เนื้ อหา
เกี่ยวกับความเข้าใจในอาเซี ยนให้เข้มข้นขึ้ น ไม่ใช่เพียงแต่การทาความเข้าใจเกี่ยวกับธงชาติ
สัญลักษณ์ คาขวัญ ความรูพ้ ื้ นฐานเท่านั้น

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั กิ าร
จากการศึกษาครั้งนี้ มีความมุง่ หวังให้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นา
ข้อเสนอมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาและให้การสนับสนุ นบุคลากรเพื่อการพัฒนาต่อไป
1) ควรให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมในด้านการวางแผนการศึกษา
คือแผนการศึกษาของหน่ วยงานควรให้มีความชัดเจนเพื่อที่จะให้เกิดการดาเนิ นงานในด้านการ
ขับเคลื่อนการศึกษาให้กา้ วทันประชาคมอาเซียน
2) ควรสร้างความตระหนักและความสาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้
มากยิ่งขึ้ นด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซี ยนความ
แตกต่างทางด้านชาติพนั ธุห์ ลักสิทธิมนุ ษยชนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน
3) ควรให้ความสาคัญและสนั บสนุ นเรื่องงบประมาณพัฒนาด้านการศึ กษา
การจัดสรรทุ นการศึ กษาเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึ กษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยนเพื่อการสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการจัดตั้งโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์กลางรวบรวมจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อให้ผูเ้ รียนได้มีการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดเวลา
4) ควรให้มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเข้า
ไปในทุกระดับชั้นการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้
อย่างสร้างสรรค์
5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1( ควรมี ก ารพัฒ นามาตรฐานการจัด การศึ ก ษา โดยมี ก ารร่ า งหลัก สู ต ร
พื้ นฐานเกี่ยวกับอาเซียนของประเทศไทย
2( ควรสารวจความต้อ งการจ าเป็ นในการจัด การศึ ก ษา ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อความเท่าเทียม ทัว่ ถึง และการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
3( ควรมีการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม สนั บสนุ นให้ครูมี
โอกาสในการเรียนรู ้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนกับประเทศสมาชิก
อาเซียน
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4( ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี จัดให้มีแหล่งเรียนรู ้ และ
เครือข่ายการเรียนรูท้ ี่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
5( ติ ดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการ
สร้า งแผนนโยบายด้า นการศึ ก ษาที่ ส อดคล้อ งกับ ประเทศอาเซี ย น และควรมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะ จะได้ทราบถึงผลการดาเนิ นงาน เพื่อนาผลที่
ได้มาร่วมกันกาหนดมาตรการแก้ไข พัฒนา และรับมือ กับปั ญหาที่เกิดขึ้ น
5.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิจยั ศึกษาการเปรียบเที ยบถึงการบริหารการพัฒนาการศึกษา
เพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ย นระหว่างสถานศึ ก ษา เพื่อให้เห็ นความแตกต่ างในด้านต่ างๆ ได้
ชัดเจนมากขึ้ น
2) ควรมี การวิ จัยในกรอบนโยบายการศึ กษาเพื่ อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนใน
ระดับประเทศด้วยเพื่อสามารถมองเห็นถึงการดาเนิ นงานที่เป็ นจริงว่านานโยบายไปปฏิบตั ิจริง
หรือไม่
3) ควรมีการวิจยั ปั จจัยที่จงู ใจเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านทักษะและ
วิธีสอนสาหรับครูอาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ในการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมุง่ สู่ความเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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เรื่อง

ภาคผนวก ก
ประเด็นสัมภาษณ์
(สาหรับผูบ้ ริหาร)
การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………..
อายุ.................ปี ระดับการศึกษา.........................................ตาแหน่ง..............................
แนวคาถามในการศึกษางานวิจยั การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มีแนวคาถามในการศึกษา
3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี โดยใช้แนวคิดการบริหาร 7 ประการ ดังนี้
1. ท่านมีแนวทางการวางแผนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี อย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
2. ท่านมีรปู แบบในการจัดองค์การของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
อย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
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3. ท่านมีการบริหารบุคคลในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี อย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
4. ท่ า นมี แ นวทางการอ านวยการสั ่ง การ ในการบริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี อย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
5. ท่านมีการประสานงานในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี อย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
6. ท่านมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างไร ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................
7. ท่านมีการจัดการ การงบประมาณอย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................

ส่วนที่ 2

คาถามเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

1. การบริหาร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
2. การปรับตัว
......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................
..................................................................................
3. ผลกระทบ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
4. คุณภาพนักเรียน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
5. คุณภาพครู
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปั ญหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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ภาคผนวก ข
ประเด็นสัมภาษณ์
(สาหรับบุคลากรครู นักเรียน ศิษย์เก่าและผูป้ กครอง)
เรื่อง การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………..
อายุ.................ปี ระดับการศึกษา.........................................ตาแหน่ง...........................
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
1.การบริหาร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
2. การปรับตัว
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
3. ผลกระทบ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
4. คุณภาพนักเรียน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
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5. คุณภาพครู
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปั ญหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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ประวัติผเู ้ ขียน

ชื่อ – นามสกุล

ซุกรียะ๊ ห์ หะยีสะอะ

ประวัตกิ ารศึกษา

เศรษฐศาสตร์พฒ
ั นาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

ที่อยูป่ ั จจุบนั
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