
(4) 

การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน:  

กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 
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ช่ือวิทยานิพนธ ์ การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน: 

กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
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ปีการศึกษา    2559 

 

  

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2) เพ่ือศึกษาการบริหารการพฒันาการศึกษา

เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผูศึ้กษาไดศึ้กษา

ขอ้มลูจากเอกสาร และรวบรวมขอ้มลู จากผูใ้หข้อ้มลูท่ีส าคญั รวมทั้งส้ิน 13 คน คณะผูบ้ริหาร จ านวน 

1 คน คณะบุคลากรคร ูสมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง จ านวน 12 คน และนักเรียน จ านวน 18 

คน โดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก รวมทั้งการสังเกต

พฤติกรรม และกระบวนการสนทนากลุ่ม ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการจ าแนก

ขอ้มลูเป็นหมวดหมู่หาความหมายและความเช่ือมโยงของประเด็นต่างๆ ภายใตบ้ริบทท่ีเป็นอยู่

แลว้น าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า  1)  การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ไดท้ าการศึกษาไว ้7 

ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการอ านวยการสัง่การ ดา้น

การประสานงาน ดา้นการรายงานผลการปฏิบัติงาน และดา้นการงบประมาณ โดยสามารถสรุป

ภาพรวมของการบริหาร คือ  การบริหารของโรงเรียนสาธิตฯ  เน้นการบริหารโดยในแต่ละฝ่าย

ผูบ้ริหารจะยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการกระจายอ านาจ แต่ละฝ่ายสามารถ

ท างานและบริหารงานไดอ้ย่างเต็มท่ีตามนโยบายและแผนปฏิบติังานของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้

ในแต่ปี และกระบวนการพฒันายึดหลกั PDCA ทั้งน้ีในการบริหารยงัมีคณะกรรมการอีก 4   ฝ่ายท่ี

ช่วยกันควบคุม ดูแลและเสนอแนะความคิดเห็นในการบริหาร คือ กรรมการบริหารโรงเรียน

สาธิตฯ กรรมการสถานศึกษา กรรมการชมรมผูป้กครองและครโูรงเรียนสาธิตฯ และ กรรมการ

ชมรมศิษยเ์ก่าโรงเรียนสาธิตฯ 2) การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิตฯ ประกอบดว้ย ดา้นการบริหาร พบว่า ทางโรงเรียนมีการเตรียมพรอ้มในการ



(4) 

บริหารในดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นความเขา้ใจในกลุ่มประเทศอาเซียน  ดา้นภาษา ดา้นหลกัสูตร 

และดา้นการเปิดเสรีทางการศึกษา ดา้นการปรบัตวั การปรบัตวัของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า ใน

ลกัษณะของการปรบัตัว จะใหค้วามส าคญัประการแรกเร่ืองของภาษา รองลงมาการปรบัตัวใน

ดา้นการเรียนรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับประเทศอาเซียน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มประเทศ

อาเซียน ดา้นผลกระทบ  ผลกระทบทางบวก ท าใหเ้กิดความร่วมมือกนัในดา้นการศึกษา ท าให้

เกิดการเรียนรูร้ะหวา่งกลุ่มประเทศ เกิดการกระตุน้ใหนั้กเรียน ฯลฯ ผลกระทบทางลบ เกิดการ

แข่งขันกันในการศึกษา  การด้อยในเร่ืองภาษาของเด็กนักเรียน หรือบุคลากร ฯลฯ ด้าน

คุณภาพนักเรียน พบวา่ในดา้นการพฒันาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการ

บริหารเป็นไปในทิศทางท่ีมีความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยูแ่ลว้เพราะทางโรงเรียน

มีความเขม้งวดในการเขา้รบันักเรียนในการเขา้ศึกษาต่อโดยการคดัเลือกในลกัษณะท่ีมีความ

เขม้ขน้ และดา้นคุณภาพครู  คุณภาพครูอาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละรายวิชาโดยถา้เป็น

ครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศก็สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ้แต่ถ้ากลุ่มสาระอ่ืนๆ 

อาจจะมีความดอ้ยในดา้นภาษาบา้ง โดยเฉพาะภาษาท่ีเป็นทางการเพ่ือใชใ้นการส่ือสารทาง

วิชาการ 3) ปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ 

คือ (1) ปัญหาการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยปัญหาท่ีพบคือ  ทาง

โรงเรียนมีแนวทางและแผนงานการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่อาเซียนท่ียงัไม่ชดัเจน บุคลากร

ครูบางส่วนไม่ค่อยตระหนักถึงเร่ืองอาเซียน และประการสุดทา้ยปัญหาการศึกษาตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการท่ีมีลกัษณะของการเรียนรูท่ี้ไม่บรูณาการ องคค์วามรูม้ีขีดจ ากดั รายวิชาท่ี

เรียนเยอะไป เน้นทฤษฎีมากเกินไป (2)  แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนต่อไป ในส่วนดา้นการบริหาร ผูบ้ริหารควรมีแนวทางการขบัเคล่ือนแผนงาน เป้าหมาย

ในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ด้านบุคลากร นักเรียน ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความสามารถมากขึ้ น ส่งเสริมใหนั้กเรียนมีทศันคติท่ีดีในการรวมตวักนัเป็นประชาคม และดา้น

วิชาการ ควรมีการเปิดหลกัสตูรในดา้นภาษาท่ีหลากหลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะภาษาเพ่ือนบา้นใน

กลุ่มอาเซียน ควรเปิดรายวิชาท่ีเป็นทักษะวิชาชีพ เพ่ือง่ายในการเขา้ท างานในตลาดแรงงาน 

เป็นตน้ 
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ABSTRACT 

 

Title of Thesis  The Education Development Administration for Community:  
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 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 



(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 

 

ดว้ยพระนามของอลัลอฮผูท้รงกรุณาปรานี ผูท้รงเมตตาเสมอ การสรรเสริญทั้งมวลเป็น

เอกสิทธ์ิแห่งอลัลอฮฺ )ซบ.( ผูท้รงอภิบาลแห่งสากลจกัรวาล การประสาทพรและความสนัติจง

ประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมดั )ศล.( และวงศ์ตระกูลของท่าน  ตลอดจนบรรดาสาวกผูเ้ป่ียม

ดว้ยจริยธรรมอนัสงูส่ง และเป็นแบบอยา่งแก่มวลมนุษยชาติ 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยการอนุมติัและความเมตตาแห่งเอกองค์อัลลอฮฺ 

)ซบ.( ผูท้รงสูงสุดยิ่ง ท่ีตอบรับการวิงวอนของบ่าวผูอ้่อนแอ ดว้ยความช่วยเหลืออย่างดีจาก

บรรดาผูท้รงคุณวุฒิ หน่วยงาน และบุคคลหลายๆ ท่าน 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิชา เป้าอารีย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และ พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ กรรมการผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้ าปรึกษาและเสียสละเวลาในการใหค้ าแนะน า ใหค้วามช่วยเหลือ ให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตลอดจนช่วยตรวจทานแกไ้ขและติดตามความกา้วหน้าในการ

ด าเนินการจดัท าวิทยานิพนธค์รั้งน้ีใหเ้สร็จสมบรูณ์  

ขอขอบคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานีและ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรูใ้หจ้นส าเร็จการศึกษา และ

ขอขอบคุณ ผศ. กนก จนัทร์ทอง ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี บุคลากรคร ูสมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีเสียสละ

เวลาในการใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการท าวิทยานิพนธค์รั้งน้ี 

และสุดทา้ยผูว้ิจยัขอขอบคุณและขอพรจากอลัลอฮ )ซบ.( ทรงตอบแทนความดีในความ

รกัความเมตตาของคุณอบัดุลเลาะ หะยีสะอะ ผูเ้ป็นบิดา คุณสมารีย๊ะ หะยีสะอะ ผูเ้ป็นมารดา 

รวมทั้งสมาชิกในครอบครวัทุกท่าน รวมถึงพ่ีๆ น้องๆ เพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยใหก้ าลงัใจ ดุอารใ์ห้

กนัและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษา จนกระทัง่วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

และผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่วิทยานิพนธฉ์บบัน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 

 

ซุกรียะ๊ห ์หะยีสะอะ 

  ตุลาคม  2557 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 

1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

 

ในยุคปัจจุบนัสงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงใน

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมหรือแมแ้ต่การเมือง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบกบัหลายๆ

ประเทศ ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรบัทุกๆ ประเทศคือ ตอ้งมีการปรบัตวัและรบัมือกบัการเปล่ียนแปลง

ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดขึ้ นในอีกไม่ชา้น้ี คือการรวมกลุ่มเป็น

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะเกิดขึ้ นในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย ดังน้ันส่ิงส าคญัคือประเทศไทยตอ้งมีการเตรียมพรอ้มอยู่

ตลอดเวลา ในการเขา้มาของประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพรอ้มในดา้นภาษา 

ดา้นแรงงาน ดา้นการศึกษา เป็นตน้ โดยเฉพาะการเตรียมพรอ้มในดา้นการศึกษาเป็นส่ิงส าคญั

อยา่งยิ่งต่อประเทศ 

เ น่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับการสร้างสรรค์ความ

เจริญกา้วหน้า เป็นเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อการพฒันาคนในชาติ ใหเ้ป็นคนท่ีรูจ้กัคิด

รูจ้กัท า รูจ้ักแกปั้ญหา และรูจ้กัใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุด และส้ินเปลืองน้อย

ท่ีสุด การพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ไดน้ั้น ส่ิงจ าเป็นและส าคญัคือการพฒันาคุณภาพของ

ประชากรนัน่คือ ประชากรของประเทศจะมีคุณภาพเพียงใดน้ัน ย่อมขึ้ นอยู่กบัการจดัการศึกษา

เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตน ใหส้ามารถ

ด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างสนัติสุข และสามารถเก้ือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทุกๆ ดา้นของประเทศ ประเทศใดก็ตามท่ีประชาชนมีการศึกษา

อยา่งถว้นหนา้น้ัน แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศมีการพฒันากา้วไกล ดงัน้ันการศึกษาจึงเป็นรากฐาน

และเคร่ืองมือส าคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมและการเมือง ของประเทศ  (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 4) นอกจากน้ันการศึกษาคือส่วนท่ีท าใหเ้กิดการ

เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การศึกษาคือแรงขบัเคล่ือนกระแสของการแข่งขนัท่ีเกิดขึ้ นใน

โลก และก่อใหเ้กิดความร่วมมือในหลายด้าน และการศึกษาเก่ียวพันกับเศรษฐกิจ เช่น

ครอบครวัท่ีมีฐานะค่อนขา้งขดัสน ย่อมส่งผลกระทบต่อเยาวชน อาจไดร้บัการศึกษาไม่เต็มท่ี 

เมื่อโตขึ้ นคุณภาพชีวิตก็ตกต า่จากครอบครัวและชุมชนลุกลามสู่จังหวดั หากไม่ไดร้ับการ

ช่วยเหลือแกไ้ข ก็จะท าใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่มัน่คง ท าใหป้ระเทศไม่สามารถ

สนับสนุนงบประมาณการศึกษา เกิดความเสียหายต่อเน่ืองกนัเป็นลกูโซ่ การส่งเสริมการศึกษา
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ท่ีดี ตอ้งสอนใหผู้ท่ี้ไดร้บัการศึกษาน้ันๆ เกิด “ทักษะ” สามารถคิดเองไดจึ้งจะสามารถกา้วสู่

ความเป็นประชาคมอาเซียน  )ว.อ าพรรณ, 2555) 

ความส าคัญของการศึกษา ในการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนปรากฏขึ้ นมาอย่าง

ชดัเจนมากขึ้ น จากการท่ีกลุ่มอาเซียนมีการสรา้งความร่วมมือดา้นการศึกษา ภายใตแ้ผนการ

จดัตั้งประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซ่ึงได้

ระบุไว ้8 ประการ เก่ียวกบัการศึกษา ประการแรก จดัใหม้ีการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

ประการท่ีสอง จดัใหม้ีการส่งเสริมดา้นทุนอาเซียนและเครือขา่ยการศึกษา ประการท่ีสาม จดัให้

มีการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนั และใหม้ีการพฒันาเยาวชนอาเซียน ประการท่ีส่ี จดั

ใหม้ีการส่งเสริมความชดัเจนในเป้าหมายการใหก้ารศึกษาอย่างทัว่ถึงแก่ประชากรและประเทศ

สมาชิกในปี พ.ศ. 2558 ประการท่ีหา้ จดัใหม้ีการแลกเปล่ียนดา้นการเรียนการสอนในสถาบนั

ระดบัอุดมศึกษาของผูเ้รียนจากประเทศอาเซียน เป็นเวลา 1 ภาคเรียนหรือ 1 ปี ประการท่ีหก 

จดัใหม้ีการส่งเสริมความร่วมมือ มีการด าเนินงานในรูปแบบลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายระหว่าง

สถาบันการศึกษา แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ประการท่ีเจ็ด  จัดใหม้ีการ

จดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และประการสุดทา้ย จดัใหม้ี

การพฒันาระดับผูน้ าเยาวชนอาเซียนอย่างต่อเน่ืองและจดัใหม้ีการแข่งขนัความรูด้า้นต่างๆใน

ระดบัเยาวชน )ว.อ าพรรณ, 2555) ดงัน้ันเมื่อการศึกษามีความส าคญัมากในการขบัเคล่ือน

การเป็นประชาคมอาเซียน ก็ย่อมเป็นส่ิงท่ีทุกโรงเรียนทุกสถาบนัการศึกษาตอ้งมีการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาการศึกษาใหก้า้วทนักบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยตอ้งมีการเสริมสรา้ง

ใหนั้กเรียนมีศกัยภาพ ใหส้ามารถแขง่ขนักบัประเทศเพ่ือนบา้นได ้ตลอดจนสามารถท่ีจะพฒันา

ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานศึกษา ท่ี

เทียบเท่าภาควิชา สงักดัคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ซ่ึงก่อตั้งข้ึน ในปี พ.ศ. 

2512 หลงัจากท่ี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ด าเนินงานแลว้ 1 ปี การ

ก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

จุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ ในขณะน้ันคือ การผลิตครู เพ่ือสอนระดับมธัยมศึกษาโดย

เร่ิมแรกเร่ิมสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน เพราะในช่วงปีแรกโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี เปิดการเรียนการสอนระดบัมัธยมปลายก่อนท่ี

จะเปิดมธัยมศึกษาตอนตน้ จึงเตรียมการใหโ้รงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกและทดลองสอนของ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  โดยในด้านการบริหารการศึกษาของ โรงเ รี ยนสาธิ ต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี มีการเตรียมพรอ้มท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ย

วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียน เพ่ือฝึกใหนั้กเรียนมีความรู ้รัก

การศึกษาคน้ควา้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรบัผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซ่ือสตัย ์ประหยดั มี

ความเป็นผูน้ า เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นรักความเป็นไทย มีจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนและ

ประเทศชาติ มีทักษะการคิดและการแกปั้ญหา มีความสามารถในการวางแผน การจัดการ 
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สามารถใชเ้ทคโนโลยีและมีทักษะในการแสวงหาความรู ้มีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ี

ไดร้ับจากการเรียนรู ้มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี สามารถอยู่ร่วมกัน และท างานกับผูอ่ื้นได้

อย่างมีความสุข  แต่ เมื่อประชาคมอาเซียนเข้ามาในปี พ .ศ .  2558 โรงเ รียนสาธิต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ก็ตระหนักถึงรากฐานความส าคญัในการเตรียมพรอ้มการบริหาร

การพฒันาการศึกษา (Educational Development Administration) เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

โดยทางโรงเรียนมีส่วนร่วมในการใหค้วามรูเ้ร่ือง การเตรียมพรอ้มของนักเรียนในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน โดยโครงการท่ีจดัขึ้ นไดร้บัการสนับสนุนโดยกระทรวงมหาดไทย ในลกัษณะ

โครงการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เพ่ือการปรบัตวักา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และมีการจดั

บรรยายพิเศษหวัขอ้ “การเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยเน้ือหาของโครงการ

เป็นเร่ืองของการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในดา้นต่างๆ หวัขอ้การบรรยายเป็นการ

กระตุน้ใหนั้กเรียนเกิดการต่ืนตัวในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน จะเห็นไดว้่าโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์มีความตระหนักในเร่ืองการเตรียมพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนพอสมควร อย่างไรก็ตามยงัคงมีประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เร่ืองแนวทางการบริหารการพฒันาการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์พ่ือ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาของความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการ

พฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเตรียมความพรอ้มใหก้ับทุกๆ โรงเรียน

เพ่ือท่ีจะมีการบริหารการพฒันาในดา้นการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ไดอ้ยา่งพรอ้มเพรียง 

 

1.2  วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

 

 ในการศึกษาเร่ือง “การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี” ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการ

ศึกษาวิจยัไวด้งัต่อไปน้ี 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

 1.2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
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1.3  ขอบเขตในการวิจยั 

 

ในการศึกษาวิจยัครั้งน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 

 

1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา         

ประ เ ด็นแรก ศึกษา ถึ ง รู ปแบบ การบ ริห ารการ ศึ กษา ของ โ ร ง เ รี ยนสา ธิ ต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประเด็นท่ีสองศึกษาการบริหารการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยา

เขตปัตตานี โดยจะมองทั้งหมด 5 ดา้น คือ 1( ดา้นผลกระทบ 2( ดา้นการปรบัตวั 3( ดา้นการ

บริหาร 4( ดา้นคุณภาพนักเรียนและ 5( ดา้นคุณภาพครูและประเด็นสุดทา้ยศึกษาปัญหาและ

แนวทางการบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

1.3.2  ขอบเขตดา้นประชากร  

ศึกษาเฉพาะบทบาทของผูบ้ริหาร บุคลากรครู สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง และ

นักเรียน ต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการดา้นการบริหารการพฒันาการศึกษาในโรงเรียน 

 

1.3.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 – กนัยายน 2559 

 

1.4  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

 

 1.4.1 ท าใหท้ราบถึงการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 

 1.4.2 ท าใหท้ราบถึงการบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

 1.4.3 ท าให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 1.4.4 ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากงานวิจยั ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารการ

พฒันาดา้นการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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บทที ่2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

การวิจัยในหวัขอ้“การบริหารการพฒันาดา้นการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน :                      

กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี” ผู ้วิจัยไดศึ้กษา

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการพฒันาและการพฒันาการบริหาร 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

2.3 แนวคิดการพฒันาการศึกษาและนโยบายการศึกษา 

2.4 อาเซียนกบัประชาคมอาเซียน 

2.5 ความร่วมมือในดา้นการศึกษาภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการพฒันาและการพฒันาการบริหาร 

 

2.1.1  ความหมายการบริหารการพฒันา 

การบริหารการพฒันา เป็นรูปแบบของกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน เพ่ือให้

เป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด  โดยอาจจะเกิดขึ้ นจากการออกค าสัง่ใหป้ฏิบติัการบางส่ิงบางอย่าง

ในเวลาใดเวลาหน่ึง โดยผูจ้ยัไดศึ้กษาคน้ควา้และสรุปการศึกษาความหมายและแนวความคิด

เก่ียวกับการบริหารการพัฒนา (Development Administration) โดยได้มี นักวิชาการให้

ความหมายและแนวความคิดต่างๆ ไวด้งัน้ี 

Gant (1979: 19-21 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 45) กล่าวว่า การ

บริหารการพฒันามีความหมายหลายนัย ไดแ้ก่ ประการแรกหมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกบังาน

พฒันา หรือท่ีเรียกว่า “การบริหารภายนอก” (External Administration) โดยมีหน่วยงาน

บริหารพยายามท่ีจะเขา้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานหรือกิจการของหน่วยงานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบั “การบริหารงาน

ภายใน” (Internal Administration) ท่ียึดถือกฎระเบียบหรือการปฏิบติัตามกฎหมายและการ

รักษาความสงบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองเป็นส าคัญ ประการท่ีสอง หมายถึงค าท่ีใชค้วบคู่กับ 

“เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ” (Development Economics) ซ่ึงเป็นการศึกษาการวางแผน

เศรษฐกิจในประเทศ ท่ีเพ่ิงไดร้บัเอกราชหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประการท่ีสาม หมายถึง 

กลุ่มของหน่วยงานระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนทัศนคติท่ีเก่ียวกบัการพัฒนา กล่าวคือ 
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การบริหารการพฒันา มีวตัถุประสงคท่ี์จะใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตามนโยบายและแผนงานท่ี

ก าหนดขึ้ นตามกระบวนการของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยผูบ้ริหารการพฒันาจะ

จงรกัภกัดี ต่อประชาชนมากกว่าสถาบนั หรือตวับุคคลและการบริหารจะด าเนินการในลกัษณะ

ท่ีเป็นบวกมากกว่าลบ มีลกัษณะของการเช้ือเชิญ หรือจูงใจมากกว่าการบงัคบัขู่เข็ญเพ่ือใหเ้กิด

การปฏิบติัตาม 

Weidner )1962: 97-116 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 45) ใหค้วามหมายของ

การบริหารการพฒันาวา่ หมายถึง กระบวนการท่ีน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคท์างดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมท่ีตั้งไว ้และการบริหารการพัฒนา อาจ

พิจารณาไดท้ั้งในแง่ของวิชาการและในแง่ของกระบวนการ ในแง่วิชาการ การบริหารการพฒันา 

หมายถึง สาขาวิชาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์ส่วนในแง่กระบวนการน้ัน 

การบริหารการพัฒนาจะหมายถึง กระบวนการของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์วิจัย

ปัญหาต่างๆ นอกจากน้ี  Weidner )1962:  97-116 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 45) 

ไดใ้หข้อ้สงัเกตว่าการบริหารการพฒันาในระยะแรกๆ น้ัน เป็นเร่ืองของการบริหารโครงการ

พฒันาในสหรฐัอเมริกาเท่าน้ัน ยงัไม่แพร่หลายไปยงัประเทศก าลงัพฒันาแต่อย่างใด และการ

บริหารโครงการพัฒนาดังกล่าวมีลักษณะคลา้ยกับการด าเนินงานของธุรกิจเอกชนหรือการ

บริหารรฐัวิสาหกิจมากกวา่ท่ีจะเป็นการบริหารตามระบบราชการ 

Riggs )1970 อา้งถึงใน อนันต ์เกตุวงศ,์ 2523: 28) การบริหารการพฒันา หมายถึง 

1( การบริหารของโครงการพฒันาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดขึ้ นเพ่ือวตัถุประสงค์

ของการพฒันา 2( การเพ่ิมความสามารถในการบริหาร 

Meadows )1963 อา้งถึงใน อนันต ์เกตุวงศ์, 2523: 28) การบริหารการพฒันา ถือ

ไดว้า่เป็นการจดัการทางภาครฐับาล ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายสาธารณะ นักบริหารการพัฒนาจึงเป็นผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการน าการ

เปล่ียนแปลง 

Friedman )1970: 254 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 46) กล่าวว่าการ

บริหารการพฒันา ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการน าเอาแผนงานหรือ

นโยบายท่ีจะก่อใหเ้กิดความทันสมยัมาปฏิบัติ และส่วนท่ีสอง หมายถึง ความเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้ นในระบบการบริหารซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

แผนหรือนโยบายน้ันๆ 

Landau )1970: 75 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 46) กล่าวว่าการ

บริหารการพฒันา หมายถึงกระบวนการท่ีเก่ียวกบัค าสัง่ นโยบายและทิศทางท่ีจะท าใหไ้ดส่ิ้งท่ี

ตอ้งการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

Handle )1982: 175 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 46) กล่าวว่าการ

บริหารการพฒันา หมายถึงแนวทางการศึกษาและวิธีการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการโน้มน าใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม เศรษฐกิจในประเทศก าลังพฒันาหรือประเทศท่ีมีรายไดต้ า่ 
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เป็นการบริหารการพฒันาท่ีเนน้การเปล่ียนหรือการแปรสภาพ การก าหนดทิศทางและลกัษณะ

ของการศึกษาขา้มวฒันธรรม 

llchman )1970 อา้งถึงใน ติน ปรชัญพฤทธ์ิ, 2535: 7-8) การบริหารการพฒันา

หมายถึง การเพ่ิมสมรรถนะของรัฐท่ีจะผลิตสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการของ

ประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงและขยายตัวมากขึ้ นอยู่เสมอ และจุดเน้นทางดา้นการวิเคราะห์ของ

วิชาการบริหารการพฒันา อยูท่ี่ประสิทธิภาพของระบบบริหารท่ีสามารถน ามาเทียบเคียงกนัจะ

เห็นไดว้่า ความหมายการบริหารการพฒันาน้ีเน้นการพฒันาการบริหารมากกว่าการบริหาร

โครงการพัฒนาหรือการบริหารเพ่ือการพฒันา และมีความคลา้ยคลึงกบัความหมายของการ

บริหารการพฒันาท่ีใหไ้วโ้ดย Chandler และ Plano  

Chandler and Plano )1982 อา้งถึงใน ติน ปรชัญพฤทธ์ิ, 2535: 5) การบริหารการ

พัฒนา หมายถึงการเพ่ิมหรือปรับปรุงเทคนิค กระบวนการและระบบท่ีตั้งขึ้ นมาเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะทางการบริหารของประเทศท่ีพ่ึงเกิดใหม่ การบริหารการพัฒนามีสมมติฐานว่า 

รฐัสมยัใหมเ่กิดข้ึนมาพรอ้มๆ กบัการพฒันาโครงสรา้งระบบราชการท่ีมีเหตุมีผล 

องค์การสหประชาชาติใหค้วามหมายของการบริหารการพัฒนาไว ้ว่า หมายถึงการ

ปรบัปรุงสมรรถนะหรือความสามารถทางการบริหาร เพ่ือใหบ้รรลุผลลพัธท่ี์พึงประสงคโ์ดยผ่าน

องคก์าร (United Nations,1975: 41 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549:  47) 

Swerdlow )1963 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 47) กล่าวว่าการบริหาร

การพฒันาน่าจะหมายถึงการบริหารในประเทศดอ้ยพฒันาทั้งหลาย ทั้งน้ีเพราะการบริหารใน

ประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างจากการบริหารของประเทศท่ีพัฒนาแลว้ ซ่ึงอาจพิจารณาได้

จากลกัษณะและแบบแผนการบริหารบทบาทของรฐับาลและขา้ราชการ เป็นตน้ 

Fainsod )1963 อา้งถึงใน วิรชั วิรชันิภาวรรณ, 2551: 4( นักวิชาการชาวอเมริกนัได้

ใหแ้นวคิดหรือความหมายของการบริหารการพฒันาว่า โดยปรกติ การบริหารการพฒันาเป็น

เร่ืองเก่ียวกบัการสรา้งกลไกเพ่ือการวางแผนใหเ้กิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การระดม

และจดัสรรทรพัยากรเพื่อใหเ้กิดการแผ่ขยายรายไดข้องชาติ จะเห็นไดว้่า การบริหารการพฒันา

ตามความคิดของ Fainsod น้ันเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

Montgomery )1966 อา้งถึงใน วิรชั วิรชันิภาวรรณ, 2551: 5( นักวิชาการชาว

อเมริกนั กล่าวว่า การบริหารการพฒันาเป็นเร่ืองของการปฏิบติัตามแผนการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคมของรฐั โดยปรกติ จะไม่เก่ียวขอ้งกบัความพยายามเพ่ิมความสามารถทาง

การเมืองเห็นไดว้่า Montgomery มีความคิดว่าการบริหารการพัฒนาใหค้วามส าคัญกับการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเป็นหลกั 

Hsueh )1970 อา้งถึงใน วิรชั วิรชันิภาวรรณ, 2551: 6( เป็นนักวิชาการท่ีเกิดใน

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน อธิบายว่าการบริหารการพฒันามิใช่การบริหารชนิดใหม่ ซ่ึง

แยกออกมาจากการบริหารรฐักิจในความหมายอย่างกวา้ง แต่การบริหารการพฒันาเป็นการ

บริหารท่ียึดจุดมุ่งหมาย (Goal-Oriented) เป็นหลกัและตอ้งการท่ีจะเน้นหนักบทบาทเฉพาะ
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อย่างของการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทท่ีเก่ียวกับการบริหารเพ่ือการพัฒนา 

)Administration for Development) 

Lee )1970 อา้งถึงใน วิรชั วิรชันิภาวรรณ, 2551: 6( นักวิชาการชาวเกาหลีใตก้ล่าว

วา่ การบริหารการพฒันาเป็นการเพ่ิมสมรรถนะ )Capability) ของระบบบริหารท่ีจะรบัมืออย่าง

ไม่หยุดยั้งกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคม ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุจุดหมาย

ปลายทางในการสรา้งความกา้วหนา้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 

Abueva )1970: 132 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 47) กล่าวว่า การ

บริหารแผนงานพัฒนาท่ีประสบความส าเร็จ เป็นผลมาจากการพัฒนาการบริหารและการ

บริหารการพฒันา หมายถึง การบริหารแผนงานพฒันาทั้งหลายในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและ

สงัคม และหมายรวมถึงการปรบัปรุงแผนงานต่างๆ ของหน่วยงานและการบริหารราชการ ซ่ึง

ถือวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัของการพฒันาดว้ย 

Khanna )1970: 341 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 48) เห็นว่าการ

บริหารการพฒันาเป็นการบริหารท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม โดยการริเร่ิมจาก

ชนชั้นน าและประชาชนหรือองคก์รเอกชนต่างๆ 

Xuan )1970: 342 อา้งถึงใน นพรฐัพล ศรีบุญนาค, 2549: 48) กล่าวว่า การ

บริหารการพัฒนาหมายถึง การบริหารแผนงานหรือนโยบายท่ีก าหนดขึ้ นเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการสร้างชาติ และส่งเสริมให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ความส าเร็จของการบริหารการพฒันาจะมาจากปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก คือ

การจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล ส่วนอีกประการหน่ึงไดแ้ก่ การปรบัปรุง

หรือพฒันาการบริหารรวมทั้งการจดัตั้งหน่วยงานใหม่ๆ ขึ้ นมารองรบัแผนงานพฒันาทั้งหลาย

ทั้งปวง 

สวสัด์ิ สุคนธรงัษี )2511: 268-269( มองการบริหารการพฒันาในลกัษณะของ

สาขาวิชาหรือแนวการศึกษาว่า ประการแรก การบริหารการพัฒนาเป็นวิชาท่ีว่าด้วยการ

บริหารงานในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารและในการด าเนินธุรกิจ

ส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชา ประการท่ีสอง การบริหารการพัฒนาเป็นวิชาท่ีว่าดว้ย

การศึกษากระบวนการในการบริหารงานในการบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมาย และประการ

สุดทา้ย การบริหารการพัฒนาหมายถึง การศึกษาดา้นการบริหารรัฐกิจ ในแง่ของการ

ประยุกตใ์ชก้บัประเทศท่ีเร่งพฒันา 

อุทยั เลาหวิเชียร (2528: 89) กล่าวว่า การบริหารการพฒันาหมายถึง กระบวนการ

ของรฐั หรือหน่วยงานราชการท่ีจดัตั้งขึ้ น เพ่ือบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาและ

หมายรวมถึงการใหค้วามส าคัญกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนส่งเสริมและ

การควบคุมตรวจสอบการบริหารของประชาชนดว้ย 

อนันต์ เกตุวงศ์ (2523: 28-29) กล่าวว่า การบริหารการพฒันา หมายถึง การ

ด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้ นโดยรฐับาล ทั้งทางดา้น
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหาร โดยมีการบริหาร เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าใหก้าร

เปล่ียนแปลงส าเร็จ 

อมร รกัษาสตัย ์(2506:  403-404) ใหค้วามหมายของค าว่า การบริหารการพฒันา

หรือพฒันบริหารศาสตร ์หรือ รฐัประศาสนศาสตร ์ไวว้่าหมายถึง การบริหารงานพฒันาซ่ึงมี 2

ส่วนดว้ยกนัคือ การบริหารภายในหมายถึง การบริหารงานใดๆ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัใหม้ี

องค์การท่ีบริหารงานน้ันๆ สามารถเป็นกลไก การบริหารงานท่ีดีเสียก่อนหรือจ าเป็นตอ้งจัด

ภายในองคก์ารใหม้ีประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงท าไดใ้นลกัษณะของการบริหารงานบุคคล งานคลงั 

งานวางแผน การตัดสินใจ ฯลฯ อันเป็นสาขาย่อยของรัฐประศาสนศาสตร์ใหดี้ท่ีสุด ส่วนการ

บริหารงานภายนอกครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ ท่ีหน่วยงานน้ันติดต่อกบัปัจจยัภายนอกทั้งหมด 

ทั้งน้ีดว้ยการท่ีคน้พบวา่  ในการบริหารงานน้ันมิใช่แต่มุง่ถึงประสิทธิภาพของการบริหารภายใน

องคก์ารอยา่งเดียว เพราะองคก์ารมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนใหเ้ป็นผลส าเร็จอย่าง

ดีท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงวา่นอกเหนือไปจากการจดัการภายในท่ีดีแลว้ ยงัมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการหา

ลู่ทางท่ีดีติดต่อกบัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ใหปั้จจยัเหล่าน้ัน มาร่วมมือกบัองคก์ารของตนเพ่ือช่วย

ใหง้านท่ีไดร้บัมอบหมายสมัฤทธ์ิผล ความสามารถในเชิงบริหารขององคก์รท่ีจะบริหารปัจจัย

ภายนอกน้ีมีผลเก่ียวกบัความตายขององค์การส่วนมาก เพราะองค์การบริหารตอ้งติดต่อกับ

ปัจจยัภายนอกต่างๆ ดว้ยกนัแทบทั้งส้ิน 

อาษา เมฆสวรรค์ (2529: 127-131) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาว่า

การบริหารการพฒันาควรเน้นท่ีการมุ่งผลส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศการยอม

ใหนั้กการเมืองและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัรฐับาล และขา้ราชการในการพฒันาประเทศ 

การพยายามหลีกเล่ียงการใชอ้ านาจ การใหค้วามรูแ้ละวิชาการเชิงสหสาขาวิชาการแยกงาน

พัฒนาออกจากงานกิจวตัรประจ าวนั และการบริหารการพัฒนาควรเน้นท่ีความร่วมมือของ

ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่และหน่วยงานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชยัอนันต ์สมุทวณิช (2531: 22) กล่าวว่า การบริหารงานพฒันาน้ันถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือ

แยกเป้าหมายของการบริหารเพ่ือใหก้ารสนับสนุนและการจดัการ เพ่ือการพฒันาออกจากการ

บริหารกฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย นอกจากน้ีการบริหารเพ่ือการพฒันามิใช่จะ

หมายถึงเฉพาะสมรรถนะในการท่ีจะเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงทิศทางของการ

เปล่ียนแปลงและเป้าหมายอนัสูงสุดของการท่ีจะเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน แต่ยงัหมายถึงทิศทางของ

การเปล่ียนแปลงและเป้าหมายอันสูงสุดของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าอีกดว้ย ดังน้ัน การ

บริหารการพฒันาจึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทั้งภายในภายนอก 

ติน ปรชัญพฤทธ์ิ (2535: 1-2) กล่าวว่าการบริหารการพฒันา ตรงกบัภาษาองักฤษ ว่า 

Development Administration หากหมายถึงสาขาวิชา และ/หรือ Development Administration 

หากหมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการ ส่วนในภาษาไทยน้ันเรียกรวมๆ กันทั้งในแง่ของ

สาขาวิชาและของกิจกรรมหรือกระบวนการว่า การบริหารการพฒันา พฒันบริหารศาสตรแ์ละ

แมก้ระทั้ง “รฐัประศาสนพฒันา” คือการบริหารการพฒันา ทั้งจากแง่มุมของสาขาวิชา กิจกรรม 
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และกระบวนการ และจะใชค้ าขยายหากจ าเป็น ยกตัวอย่างเช่น “การบริหารการพฒันาในแง่

ของสาขาวิชา” หรือ “การบริหารการพฒันาในแง่ของกิจกรรมและกระบวนการ” เป็นตน้ 

ปฐม มณีโรจน์ (2518: 3-4) กล่าวถึงการบริหารการพฒันาไวว้่า ค านิยามของการ

บริหารการพัฒนามีพิสัยครอบคลุมตั้งแต่ท่ีหมายถึงการบริหารรัฐกิจของประเทศดอ้ยพัฒนา

จนถึงการบริหารขององคก์ารโครงงาน หรืองานใดๆ ท่ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนาๆ ชนิด 

ซ่ึงมีลกัษณะพลวตัและความไม่แน่นอนกว่าการบริหารในองคก์ารธรรมดา กล่าวโดยสรุปการ

บริหารการพฒันาก็คือ การบริหารการพฒันาประเทศนัน่เอง 

นพรฐัพล ศรีบุญนาค (2549: 50-51) ไดส้รุปจากความหมาย แนวความคิดและ

ทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวว่าทั้งหมดกล่าวคือ การบริหารการพฒันาคือเป็นการบริหารซ่ึงมีความ

คลา้ยคลึงและสมัพนัธก์บัการบริหารรฐักิจ หรือรฐัประศาสนศาสตรอ์ย่างมาก และรฐัประศาสน

ศาสตรห์รือการบริหารรฐักิจเองก็ใหค้วามในสนใจสาขาวิชา หรือความรูจ้ากดา้นสงัคมศาสตร ์

หรือสาขาต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ต่อการบริหารราชการทั้งส้ิน อย่างไรก็ดีจากการรวบรวม

นิยามความหมายการบริหารการพฒันาของนักวิชาการท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตรก์าร

บริหารการพฒันาเราสามารถสรุป การบริหารการพฒันาไดด้งัน้ี การบริหารการพฒันา คือการ

พฒันาเพ่ือใหบ้รรลุสู่เป้าหมายหรือทิศทางท่ีวางไวจ้ากนโยบายหรือแผนโดยการพฒันาอาจจะ

เป็นการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแมแ้ต่เป็นการพฒันาโครงการใดโครงการหน่ึง 

โดยจะมีเคร่ืองมือต่างๆ ในการพฒันา 

 

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา 

จากการรวบรวมนิยามความหมายของการบริหารการพัฒนาขา้งตน้แลว้ ต่อไปน้ีเรา

สรุปถึงแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาของนักวิชาการต่างๆ ดงัน้ีโดย 

เชิดวิทย ์ฤทธิประศาสน์ )2525: 30-43) ไดพ้ดูถึงแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการ

พฒันาไวด้งัน้ี แนวคิดการศึกษาการบริหารการพฒันาสามารถรวบรวมแนวคิดการศึกษา เป็น 

1 แนวคิดดว้ยกนัคือ แนวการศึกษาแบบเก่า (Traditional Administration) แนวการศึกษาแบบ

ระบบ (System Approach) และแนวการศึกษาแบบภาวะนิเวศน์ (Ecological Approach)  

1( การศึกษาแบบเก่า (Traditional  Administration)  แนวการศึกษาแบบน้ี

เป็นการเน้นถึงโครงสรา้ง หลกัเกณฑ ์ตลอดจนกระบวนการในการบริหารงานขององคก์ารท่ี

รบัผิดชอบต่อการพฒันาประเทศ ดังน้ัน การศึกษาในแนวน้ีจึงเน้นถึงสมรรถนะในการบริหาร

ขององค์การ รัฐบาลพยายามท่ีจะขจัดปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร เพ่ือท่ีจะแกไ้ขและ

ปรบัปรุงกลไกในการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือท่ีจะไดส้นองตอบต่อ

ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ น เพราะฉะน้ันการศึกษาการบริหารการพฒันาในแนวความคิดน้ี 

จึงเก่ียวพนัอยู่กบัการวางแผน การเปล่ียนแปลงปรบัปรุงโครงสรา้งขององคก์ารการบริหารงาน

บุคคล ตลอดจนระบบการศึกษาอนัเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการตดัสินใจ 
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2( การศึกษาแบบระบบ (System Approach) การศึกษาการบริหารการพฒันาแบบ

เป็นระบบน้ี จะมองการพฒันาว่าเป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบย่อยต่างๆ มากมาย ดังน้ัน

เป้าหมายของการพฒันา จึงขึ้ นอยู่กบัส่วนต่างๆ ซ่ึงมีความสมัพนัธก์นั Katz, )1978( เป็นผูท่ี้

ใชแ้นวการศึกษาแบบระบบมาใชใ้นการศึกษาการบริหารการพฒันา โดยเห็นว่าการพฒันาเป็น

ระบบ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีทิศทาง และมุง่ท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสงัคมใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้และสงัคมระบบราชการจะเป็นตวัแทนท่ีส าคญัในการท่ีจะด าเนินการ

ใหก้ระบวนการพฒันาประเทศบรรลุถึงเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

ดงัน้ัน ระบบการพฒันาจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน เงิน วสัดุอุปกรณ ์พฤติกรรมและ

การจัดสรรเงิน เพ่ือใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการในดา้นกลวิธีการทางเทคนิคในการท่ีจะ

ท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ความตอ้งการในดา้นกลวิธีการและเทคนิค

หมายถึง ความเป็นวิทยาศาสตรแ์ละความเป็นอาชีพ (Professional Knowledge) ในการท่ีจะท า

กิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จ ในแง่น้ีเราจึงสามารถมองระบบการพฒันาไดว้่าเป็นระบบท่ี

ตอบสนองต่อความตอ้งการในดา้นเทคนิคและวิธีการในการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย

ท่ีไดว้างไว ้

 1) Katz (1978 อา้งถึงใน เชิดวิทย ์ฤทธิประศาสน์, 2525: 39) อธิบายถึง

ลกัษณะของระบบการพฒันา มีดงัน้ี 

 (1) ระบบการพฒันาจะมีเป้าหมาย 

 (2) ระบบการพฒันาจะมีระบบย่อย เช่น ระบบการพฒันามีเป้าหมาย

ท่ีว่าตอ้งการสรา้งเขื่อนกกัน ้าจ านวน 7 แห่งในภาคอีสาน ระบบย่อยก็จะเป็นระบบการใชเ้งิน 

ระบบขนส่ง ฯลฯ 

 (3) ระบบย่อยจะมีความสมัพนัธ์เป็นพลวตักบัปัจจยัน าเขา้และปัจจยั

น าออก อนัก่อใหเ้กิดความสมดุลยแ์บบพลวตั 

 (4) มีการเปล่ียนแปลงแบบ Homeostasis นัน่คือ การเปล่ียนแปลงจะ

เกิดขึ้ นชัว่ระยะหน่ึงเมื่อปัจจัยเปล่ียนแปลงไป แต่จะกลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อปัจจัยอ่ืน

เปล่ียนแปลงไปอีก การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นน้ีมีลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีแทบจะไม่มีการ

เปล่ียนแปลง ตวัอย่างเช่นในเมืองเมืองหน่ึง รองเทา้ขายคู่ละ 50 บาท เมื่อคนตอ้งการรองเทา้

มากขึ้ นรองเทา้จึงขึ้ นเป็นราคา 80 บาท เมื่อคนเห็นรองเทา้ราคาดี จึงตั้งรา้นรองเทา้ขึ้ นอีก 

ราคารองเทา้ก็ลดลงมาเป็นคู่ละ 50 บาทเท่าเดิม 

 (5) ระบบการพฒันามีหน้าท่ีท่ีท าใหเ้ป้าหมายบรรลุผลอยู่ 4 หน้าท่ี 

คือ การตัดสินใจ การติดต่อส่ือสาร การควบคุม และการแยกงานเฉพาะอย่าง หน้าท่ีทั้ง 4 

ประการน้ีจะเป็นผู ้ป้อนข่าวสารใหร้ะบบบริหาร )การพัฒนา( รูข้่าวสารต่างๆ เก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้มและสถานการณข์องระบบ อนัก่อใหเ้กิดความสมดุล (Feedback Equilibrium) 

ซ่ึงส่งผลใหร้ะบบบริหารสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลไกบางส่ิงบางอย่างในการท่ีจะ
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ด าเนินการพัฒนาต่อไปใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย และขณะเดียวกันจะท าใหร้ะบบสามารถ

ด าเนินงานต่อไปได ้ 

อย่างไรก็ดี ส าหรบักระบวนความสมัพนัธ์ของระบบการพฒันาน้ัน Katz )1978(  

เสนอไวว้า่มี 4 ปัจจยัดว้ยกนัคือ ปัจจยัน าออก ปัจจยัน าเขา้ ระบบยอ่ย และขอ้ก าจดั 

3( การศึกษาแบบภาวะนิเวศน์ (Ecological Approach) แนวความคิดเร่ือง

ภาวะนิเวศน์ในการบริหารหมายถึงการท่ีการบริหารงานเปล่ียนแปลงไปไดต้ามสภาพแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางเศรษฐกิจและสงัคม อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสตัวท่ี์มีสมองและ

ปัญญา มนุษยจึ์งมิไดต้กเป็นทาสของสภาพแวดลอ้ม ในทางตรงกันขา้มมนุษยส์ามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มได ้ดงัน้ัน ในการบริหารงานสภาพแวดลอ้มและการบริหารจะพ่ึงพา

อาศยัซ่ึงกนัและกนั 

ส าหรบัการศึกษาการบริหารการพฒันาแบบภาวะนิเวศน์น้ี Riggs (1962 อา้งถึงใน 

เชิดวิทย ์ฤทธิประศาสน์, 2525: 40) ไดใ้หแ้นวความคิดไวอ้ย่างน่าสนใจ ซ่ึงจะไดก้ล่าวใน

รายละเอียดต่อไปน้ี 

แนวความคิดการศึกษาแบบภาวะนิเวศน์ โดยศึกษาการบริหารการพัฒนาโดยใช้

แนวความคิดทางดา้นนิเวศน์วิทยา ทั้งน้ีเพราะว่า Riggs (1962 อา้งถึงใน เชิดวิทย ์ฤทธิ

ประศาสน์, 2525: 40) เห็นวา่ การศึกษาการบริหารรฐักิจจากอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั ไม่ไดท้ า

ใหเ้กิดความเขา้ใจในการบริหารงานของประเทศดอ้ยพฒันา ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ท่ีมี

มา ส่วนมากไม่สามารถครอบคลุมถึงลักษณะอันไม่คงท่ีของการบริหารงานในประเทศดอ้ย

พัฒนา การศึกษาการบริหารงานประเทศด้อยพัฒนาจึงต้องอาศัยแนวความคิดทางด้าน

นิเวศน์วิทยา เพราะว่ามีลักษณะเป็นพลวัต สามารถช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการ

บริหารงานในประเทศดอ้ยพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากแนวคิดภาวะนิเวศน์ Riggs (1962 อา้งถึงใน เชิดวิทย ์ฤทธิประศาสน์, 2525: 

40) จึงเห็นว่าการพฒันาเป็นกระบวนการเพ่ิมขึ้ นของความมีอิสระในการตดัสินใจ (Antonomy 

หรือ Discretion) ของระบบสงัคมซ่ึงกระบวนการน้ีจะสามารถเกิดขึ้ นไดก็้โดยอาศยัการเพ่ิมขึ้ น

ของการท างานแบบแบ่งแยกหน้าท่ีความถนัด (Diffraction) ส่วนในเร่ืองของความเป็นอิสระ 

(Autonomy) น้ัน ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ค าน้ีมีความหมายท่ีสบัสนกนัอยู่บา้ง และเพ่ือความกระจ่างจึงได้

แบ่งความเป็นอิสระออกเป็น 2 ความหมายท่ีแตกต่างกนั คือ 

 1) Discretion หมายถึง ความเป็นอิสระในเร่ืองเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

ระบบสงัคมกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 2) Autogeny คือ ความเป็นอิสระในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างระบบ

สงัคมกบัความสมัพนัธร์ะหว่างระบบสงัคมกบัสงัคมหน่ึง (Nexus) ซ่ึงเป็นเร่ืองของบทบาทท่ี

สงัคมอ่ืนมีต่อระบบสงัคม ซ่ึงจะก่อตวัเป็นความสมัพนัธ ์ดงัน้ัน ในการตดัสินใจของระบบสงัคม

จึงมีขอ้จ ากดัจากบทบาทของสงัคมอ่ืน 
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 จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้น้ัน จะเห็นไดว้า่การเพ่ิมข้ึนของความเป็นอิสระ )Discretion) 

ของระบบสงัคม จะท าใหเ้กิดการลดลงของความเป็นอิสระ (Autogeny) ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหเ้รา

สามารถกล่าวไดว้า่ การพฒันาน้ันเป็นเร่ืองท่ีมีอุปสรรคอยู่พอสมควรเพราะว่าบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

มกัจะไมค่่อยยอมลด Autogeny ท่ีเรามีอยู่น้ันเอง ดงัน้ัน Riggs (1962 อา้งถึงใน เชิดวิทย ์ฤทธิ

ประศาสน์, 2525: 40) จึงเห็นว่าการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของสงัคมน้ันสามารถจะท า

ไดโ้ดยการมีโครงการพฒันา  

สรุปแนวคิด “การบริหารการพฒันา”เป็นกระบวนการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่

ละยุคละสมยั โดยในแนวคิดการศึกษาแบบเก่าใหค้วามส าคญัการการบริหารพฒันาโดยตอ้ง

มองการวางแผนเป็นส่ิงส าคัญ ส่วนแนวคิดการศึกษาแบบระบบเร่ิมใหค้วามส าคัญกับปัจจัย

ต่างๆ เขา้มาโดยมองในระบบตอ้งมีปัจจยัย่อยๆ  โดยกระบวนความสมัพนัธ์ของระบบการ

พฒันาของ Katz )1978( ในแนวคิดการศึกษาแบบระบบเสนอไวว้่า มี 4 ปัจจยัดว้ยกนั ปัจจยั

น าออก ปัจจัยน าเขา้ ระบบย่อย และขอ้ก าจดัแต่ละปัจจยัตอ้งมีความสมัพนัธ์กันส่วนแนวคิด

การศึกษาแบบภาวะนิเวศน์มองว่าในการบริหารงานจะมองว่าการบริหารจะเปล่ียนแปลงไปได้

ตามสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสงัคม คือมองปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

อ่ืนๆ ท่ีเขา้มาในการบริหารการพฒันา 

 

2.1.3  ประเภทของการบริหารการพฒันา 

นอกจากเราจะเขา้ใจความหมาย แนวคิดแลว้จะเห็นไดว้่าการบริหารการพฒันาเป็น

ศาสตร์ท่ีไดร้ับความสนใจในแวดวงนักวิชาการเมื่อไม่นานมาน้ี แต่ในปัจจุบันศาสตร์น้ีไดร้ับ

ความนิยมมากในการน ามาใชใ้นการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ดงัน้ันมีนักวิชาการไดแ้บ่งประเภทของการบริหารการพฒันา คือ 

เชิดวิทย ์ฤทธิประศาสน์ )2525: 44-49) ไดส้รุปประเภทของการบริหารการพฒันา

จากการศึกษาลักษณะของการบริหารการพัฒนา 3 ประการของ Weidner คือ 1( การ

เจริญเติบโตท่ีมีทิศทาง คือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นในระดับการกระท าการหรือเกิดขึ้ นจาก 

ปัจจยัน าออกของระบบ 2( การเปล่ียนแปลงระบบ คือ การเปล่ียนแปลงในระบบการกระท า 

และ 3( การวางแผนและจุดมุ่งหมายในการเปล่ียนแปลง คือจุดมุ่งหมายของประเทศก าลัง

พฒันาก็คือ ความทันสมยั การสรา้งชาติ และความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึง

จากลักษณะดังกล่าว Weidner ไดน้ ามาเป็นหลักในการจดัแบ่งประเภทของการบริหารการ

พฒันา ไดเ้ป็น 8 ประเภท 

 1( การบริหารการพฒันาแบบอุดมการณ์ (The Ideal Planned Directional 

Growth with System Change) เมื่อพิจารณาในดา้นอุดมการณ ์การบริหารการพฒันาจะเป็น

กระบวนการวางแผนเพ่ือความเจริญเติบโตในทิศทางของการสรา้งชาติ ความทนัสมยัและความ

เจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสงัคม การบริหารการพฒันาแบบน้ีจะมีโครงการ (Programs) 

พฒันาต่างๆ ขึ้ นมาและโครงการเหล่าน้ีจะถูกน ามาไปปฏิบติัใหเ้กิดผล ในการน าไปปฏิบติัน้ี
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะมีการเปล่ียนแปลงในระบบน้ันคือ เกิดการแบ่งแยกหน้าท่ีโดยเจาะจง 

(Differentiation) และการประสานงาน (Co-Ordination) ไดร้บัการปรบัปรุงใหดี้ขึ้ น ผลท่ีไดก็้

คือความเจริญเติบโตในด้านต่างๆ แนวความคิดน้ีจึงท าให้ประเทศท่ีก าลังพัฒนาจัดตั้ง

ห น่วยงานขึ้ นมารับ ผิดชอบในการวางแผนพัฒนาประเทศ เ พ่ื อเ ป็นแกนกลางใน

กระบวนการพัฒนาประเทศ ส าหรับในประเทศไทยเรามีส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและแห่งชาติท าหน้าท่ีส าหรบัประเทศท่ีก าลงัพฒันาแมว้่าจะเขา้ใจถึงความส าคญัใน

การพัฒนาประเทศ แต่กระบวนการพัฒนาประเทศยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ี

เพราะสาเหตุหลายประการ คือ 

 (1) ค่านิยมของกลุ่มคนในสงัคมมีความแตกต่างกนัไป จึงก่อใหเ้กิดความ

แตกต่างในดา้นเป้าหมายของการพฒันา ดังน้ันในกระบวนการตัดสินใจ จึงเป็นเร่ืองของการ

ประนีประนอม (Compromise) มากกวา่ท่ีจะใชเ้หตุผล 

 (2) การบริหารงานยงัไม่มีสมรรถภาพ ท าใหโ้ครงการท่ีออกมาไม่ไดร้บั

ผลส าเร็จตามท่ีไดว้างไว ้

 2) การบริหารการพฒันาท่ีใหผ้ลระยะสั้น (The Short-run Payoff: Planned 

Directional Growth with no System Chang) การบริหารการพฒันาแบบน้ีมีการวางแผนเพ่ือ

ความเจริญเติบโตในทิศทางท่ีตอ้งการแต่ไม่สนใจท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบสงัคม เป็นแบบอย่างท่ี

นิยมทั้งน้ีเพราะวา่ 

 (1) เห็นผลไดร้วดเร็ว 

 (2( การวางแผนท าใหส้ามารถขอความช่วยเหลือชนิดไม่มีขอ้เง่ือนไขจาก

ต่างประเทศ 

 (3( ท าใหร้ฐับาลเกิดเสถียรภาพ เพราะว่าการไม่เปล่ียนแปลงระบบ จะ

ไม่ก่อใหเ้กิดขึ้ นขดัแยง้ขึ้ น ในกลุ่มชนชั้นผูน้ า ซ่ึงถา้มีการเปล่ียนแปลงระบบจะเป็นการท าลาย

โครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มชนชั้นผู ้น าและสังคม อาจท าให้กลุ่มชนชั้นผู ้น าเสี ย

ผลประโยชน์และเกิดขอ้ขดัแยง้จนกระทัง่รฐับาลไมม่ีเสถียรภาพ  

 3) การบริหารการพฒันาท่ีใหผ้ลในระยะยาว (The Long-run Payoff: Planned 

System Change with no Directional Growth) การบริหารการพฒันาแบบน้ีจะมีการวางแผนเพ่ือให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบแต่ไม่มีทิศทางของความเจริญเติบโต ดงัน้ันผลท่ีเกิดขึ้ นจึงเป็นไป

ได้ทั้งในทางบวกและลบ เช่นการปฏิรูปท่ีดิน )การเปล่ียนระบบ( อาจท าใหผ้ลผลิตทาง

เกษตรกรรมลดน้อย )มีประโยชน์ในดา้นอ่ืน เช่น จิตใจของชาวเกษตร แต่ไม่ไดใ้หผ้ลเร่ืองการ

เพ่ิมผลผลิตเพ่ิมขึ้ น( ทั้งน้ีเพราะเหตุผลท่ีว่าการมีท่ีดินน้อย การใชเ้คร่ืองมือ เช่น แทรกเตอร ์

หรืออ่ืนๆ ก็ไมคุ่ม้ คงใชเ้คร่ืองมือแบบดั้งเดิมเท่าน้ัน การท่ีจะท าใหเ้กิดผลผลิตเพ่ิมขึ้ น จึงตอ้งมี

การเปล่ียนแปลงระบบอีกครั้งหน่ึง โดยการรวมกลุ่มผูม้ีท่ีดินรายย่อยมาเป็นรูปสหกรณ ์เพ่ือให้

การเกษตรสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการด าเนินการได ้ผลผลิตก็จะไดม้ากขึ้ นนอกจากน้ี
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การบริหารการพัฒนาแบบน้ีมกัจะเป็นการค านึงถึงผลผลิตมากกว่าท่ีจะค านึงถึงการบริโภค 

(Consumption)  

 4) การบริหารการพัฒนาท่ีสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้ม (Environmental 

Stimulus: Unplanned Directional Growth with System Change) การบริหารการพฒันาแบบน้ี

มิไดม้ีการวางแผนระยะยาวไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การวางแผนระยะยาวไดร้บัการคดัคา้นจาก

กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชนชั้นน า กลุ่มผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตแบบมีทิศทาง

อาจเกิดขึ้ นไดแ้มว้่าจะไม่มีการวางแผนไว ้ทั้งน้ีเพราะว่ากลุ่มท่ีมีอ านาจตอ้งการสนองตอบต่อ

สภาพแวดลอ้มบางอย่าง เช่น การสนับสนุนใหม้ีการลงทุนมางด้านอุตสาหกรรมโดยไม่มี

นโยบายเป็นทางการ 

การเปล่ียนแปลงระบบอาจเกิดขึ้ นไดใ้นระบบราชการโดยมีลักษณะเป็นการ

ชัว่คราว ถา้ระบบราชการน้ันเห็นวา่มีเง่ือนไขท่ีสามารถท าได ้เช่นหน่วยงานหน่ึงรบัผิดชอบงาน

ไปตามส่วนต่างๆของประเทศ ผลของการท างานจะขึ้ นอยู่กบัสภาพแวดลอ้มของภูมิภาคต่างๆ

ดว้ยเพ่ือตอ้งการใหง้านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงอาจมีการมอบอ านาจและความ

รบัผิดชอบใหห้น่วยงานยอ่ยของคนในภมูิภาคได ้

5) การบริหารการพัฒนาในทางปฏิบัติของประเทศต่างๆ (Pragmatism: 

Unplanned Directional Growth with no System Change) ส่วนใหญ่แลว้ประเทศท่ีก าลงัพฒันา

จะมีความเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาได้  โดยท่ีไม่ตอ้งมีการวางแผนและ

การเปล่ียนแปลงระบบหรือการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย เหตุท่ีเกิดความเจริญเติบโตน้ีเป็นมา

จากความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ การแข่งขัน (Competition) การปรับตัวใหร้ับกับสภาพท่ี

เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึงผลส าเร็จเท่าเทียมผูอ่ื้น (Emulation) การ

บริหารการพฒันาแบบน้ีเป็นท่ีนิยมเพราะว่าไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ใหผ้ลส าเร็จในระยะสั้น 

และไมจ่ าเป็นจะตอ้งมีขอ้ยุง่ยากจากการวางแผน 

 6) การบริหารการพฒันาแบบวิกฤติการณ ์(Crisis: Unplanned System Change 

with no Directional Growth) การบริหารการพฒันาแบบน้ีมีการเปล่ียนแปลงระบบและเกิดการ

เจริญเติบโตแบบไมม่ีการวางแผน และก าหนดทิศทางเอาไว ้ดงัน้ันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นจึง

มกัเป็นการสนองตอบต่อภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้ น เช่น สงครามทั้งภายนอกภายใน ปัญหาคน

อพยพเขา้ประเทศ ความอดอยาก โรคระบาด น ้าท่วม ฝนแลง้ ซ่ึงในแต่ละกรณีความคิดริเร่ิม 

การปรบัตวั จะท าใหเ้ขา้ใจในปัญหาและมีการเปล่ียนแปลงระบบเพ่ือแกปั้ญหาน้ัน ซ่ึงคลา้ยกบั

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

 7) การบริหารการพฒันาท่ีลม้เหลว (Failure: Planning with No Growth or 

System Change) ในกรณีน้ีประเทศท่ีตอ้งการพฒันามีการวางแผนการพฒันาประเทศ แต่ไม่มี

การเปล่ียนแปลงระบบ และขณะเดียวกนัก็ไม่เกิดความเจริญเติบโตดว้ย ประเทศท่ีเคยตกเป็น

อาณานิคมมาแลว้เมื่อไดร้ับเอกราชก็ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงมากทั้งในดา้นระบบและความ

เจริญเติบโต แมป้ระเทศท่ีไมเ่คยตกเป็นอาณานิคมก็เช่นเดียวกนั  
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 8) การไม่มีการบริหารการพฒันา (Static Society: No Plans, No change) 

ในปัจจุบันประเทศไม่มีการเปล่ียนแปลงเลยน้ันหายาก แต่เป็นไปได้ท่ีสังคมบางส่วนของ

ประเทศไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเพราะว่าสงัคมน้ันมีความคิดต่อตา้นหรือมีขอ้เง่ือนไขบาง

ประการท่ีท าใหส้งัคมน้ันๆ ไมต่อ้งการพฒันา  

เมื่อเรามองถึงการแบ่งประเภทของการบริหารการพฒันาตามแนวคิดของนักวิชาการ

ขา้งตน้เราจึงสามารถท่ีจะน าแนวทางการบริหารการพฒันาแต่ละประเภทมาประยุกต์ในการ

พฒันาว่าควรจะไดร้บัการบริหารการพฒันาในรูปแบบใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสงัคม

และประเทศของเรา 

 

2.1.4  องคป์ระกอบของการบริหารการพฒันา 

การศึกษาศาสตร์การบริหารการพัฒนานอกจากจะศึกษาถึงความหมาย แนวคิด 

ประเภทของการบริหารการพัฒนาแลว้ส่ิงส าคัญท่ีขาดไม่ไดคื้อการศึกษาถึงองคป์ระกอบของ

การบริหารการพัฒนาเพราะการศึกษาถึงองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาจะเป็น

แนวทางท่ีจะท าใหก้ารบริหารการพัฒนาประเทศหรือสังคมเป็นไปอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ ์

โดยการศึกษาองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันา 

ติน ปรชัญพฤทธ์ิ (2535:  20-25) ไดพ้ดูถึงองคป์ระกอบของการบริหารการพฒันา

ไวด้งัน้ี การบริหารการพฒันามีองคป์ระกอบหลกัๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1( องคป์ระกอบการ

พฒันาการบริหารและ 2( องคป์ระกอบการบริหารเพ่ือการพฒันา และองคป์ระกอบหลกัแต่ละ

องคป์ระกอบน้ี ยงัมีองค์ประกอบรองอีกดว้ย อย่างไรก็ดี องคป์ระกอบหลกั องค์ประกอบรอง

เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นเคร่ืองมือของการพฒันาประเทศทั้งส้ิน และทั้งหมดไดร้ับผลกระทบหรือมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

1) องคป์ระกอบหลกัการพฒันาการบริหาร (Development of Administration) การ

พฒันาการบริหาร หรือการปฏิรปูการบริหารครอบคลุมถึงองคป์ระกอบรองต่างๆ คือ การพฒันา

โครงสรา้ง กระบวนการเทคโนโลยีและพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกระบบการบริหาร การพัฒนาการบริหารมุ่งท่ีจะเพ่ิมสมรรถนะของระบบราชการให้

สามารถสนองตอบภารกิจของการบริหารเพ่ือการพฒันาโดยส่วนร่วม และความตอ้งการของ

ประชาชน  

2) องคป์ระกอบหลกัการบริหารเพ่ือการพฒันา (Administration of Development) 

องคป์ระกอบหลกัการบริหารเพ่ือการพฒันา อาจจะมีองคป์ระกอบรองอีกมากมาย แต่ในต ารา

เล่มน้ี ผูเ้ขียนจะขอพิจารณาเฉพาะองคป์ระกอบรองดังต่อไปน้ีเท่าน้ันคือ การบริหารโครงการ

พฒันา การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคม การพฒันาทางการเมือง การพฒันาเมือง การ

พฒันาชนบท การพฒันารฐัวิสาหกิจ และการพฒันาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซ่ึงพอจะ

สรุปไดข้า้งล่างน้ี  
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(1( การบริหารโครงการ มุ่งท่ีจะแปลงนโยบายของการพัฒนาออกมา

เป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป การบริหารโครงการพฒันาอย่างน้อยท่ีสุดจะครอบคลุมถึงส่ิง

ต่อไปน้ี คือ 1( การวางแผนและก าหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรมการพฒันา 2( การ

น าเอาแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาไปปฏิบติั และ 3( การประเมินแผน 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพฒันา และขอ้มลูยอ้นกลบั 

 (2( การพฒันาเศรษฐกิจ มุง่ท่ีจะเพ่ิมรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของประชาชนใหสู้งขึ้ น 

เพ่ือเพ่ิมอ านาจซ้ือและความอยู่ดีกินดี ทั้งน้ีรวมถึงการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ การปฏิบติัตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจ และการประเมินผลการพฒันาเศรษฐกิจ 

 (3( การพัฒนาสังคม มุ่งท่ีพัฒนาร่างกายและจิตใจของประชาชน ให้มี

คุณภาพชีวิตและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยท่ี์ดีข้ึน 

 (4( การพัฒนาทางการเมือง มุ่งท่ีจะให้ประชาชนมีความตระหนักและ

จงรกัภกัดีในรฐัและชาติ ตลอดจนการก าหนดนโยบายการบริหารการพฒันา โดยผ่านกระบวนการ

ทางการเมือง 

 (5( การพัฒนาเมือง มุ่งท่ีจะพัฒนาเมืองในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง ของ

กิจกรรมทางการเมือง การบริหาร การเศรษฐกิจ และสงัคมไปพรอ้มๆ กบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น

ในเมือง เช่น ความแออดัของท่ีอยู่อาศัย การใชท่ี้ดิน การจราจร และการขาดแคลนเงินทุนเพ่ือ

พฒันาเมือง เป็นตน้ 

 (6( การพัฒนาชนบท มุ่งพัฒนาชุมชนในชนบทเพ่ือขจัดความยากจน

ความไม่รู ้ความเจ็บป่วย ความหิวโหย ส่งเสริมการพ่ึงตนเอง ตลอดจนการกระจายความมัง่คัง่

และรายไดไ้ปสู่ประชาชนท่ีอยูห่่างไกลในชนบท 

 (7( การพฒันารฐัวิสาหกิจ การพฒันารฐัวิสาหกิจมุง่ท่ีจะพฒันากลไกของ

รฐัวิสาหกิจท่ีเป็นเคร่ืองมือของรฐับาลในอนัท่ีจะเขา้แทรกแซงและด าเนินกิจการของประเทศท่ี

วิสาหกิจเอกชนไม่สามารถจะด าเนินการได ้พรอ้มกนัน้ันก็พยายามส่งเสริมและพฒันาบริการ

สาธารณูปโภคและด าเนินธุรกิจท่ีมีผลต่อความมัน่คงของชาติ และท่ีจะกระทบกระเทือนระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมโดยส่วนรวม  

 (8) การพฒันาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ มุง่ท่ีจะพฒันาความสมัพนัธท่ี์

ดีกับมิตรประเทศ และหาแหล่งความช่วยเหลือทั้งจากมิตรประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

มลูนิธิและหน่วยงานของเอกชน เพ่ือแสวงหาเงินกูด้อกเบ้ียต า่ และระยะปลอดหน้ีและช าระคืน

เงินตน้นาน และความช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ทุนการศึกษาและอุปกรณต่์างๆ ในอนัท่ีจะกระตุน้ใหก้ารบริหารการพฒันาเป็นไป

ในทิศทางท่ีพึงปรารถนา และมีอตัราเร่งท่ีเร็วขึ้ น 
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สรุปอย่างไรก็ดีแนวทางในการบริหารการพัฒนาก็ย่อมตอ้งมีองค์ประกอบในการ

บริหารการพฒันาโดยองคป์ระกอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหก้ารพฒันาเป็นไป

ในทิศทางท่ีวางไวแ้ละบรรลุเป้าหมาย 

 

2.1.5  แนวคิดการพฒันาการบริหาร 

นอกจากจะศึกษาถึงการบริหารการพฒันาแลว้ส่ิงส าคญัอีกประเด็นหน่ึงท่ีจะศึกษาคือ

แนวคิด “การพฒันาการบริหาร” ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง การเพ่ิมสมรรถนะ

หรือความสามารถของระบบการบริหารเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและ

ประเทศชาติจากการผนัผวนหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

2.1.5.1 ความหมายการพฒันาการบริหาร 

โดยจากการศึกษาแนวคิดการพฒันาการบริหารสามารถสรุปความหมายของ

การพฒันาการบริหารจากนักวิชาการต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ติน ปรชัญพฤทธ์ิ )2535: 100) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการบริหาร คือ การ

จดัเตรียม เปล่ียนแปลงปรบัปรุงหรือปฏิรูปโครงสรา้งกระบวนการ )รวมถึงเทคโนโลยี( และพฤติ-

กรรมการบริหาร เพ่ือใหม้ีความสามารถท่ีจะรองรับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการและ

กิจกรรมส าหรบัการบริหารการพฒันา 

ปฐม มณีโรจน์ (2518: 5( พูดถึงการบริหารการพฒันา คือการเพ่ิมพูน

สมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหารเพ่ือรองรบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจาการเปล่ียนแปลง

ของสงัคม เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายปลายทางในการสร้างความกา้วหน้าทางการเมือง เศรษฐกิจ

ปละสงัคม นอกจากน้ีการพฒันาการบริหารยงัรวมไปถึงการเปล่ียนการการเล่นพรรคเล่นพวก

มาเป็นระบบคุณธรรมในการสรรหา และปนูบ าเหน็จความดีความชอบและการลงโทษทางวินัย 

อนันต ์เกตุวงศ ์)2523: 82) การพฒันาการบริหาร หมายถึงการท างานใหไ้ด้

ประสิทธิภาพไวไ้ดต้ลอดไป หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ความสามารถของผูน้ าหรือหวัหน้าในการ

รวมความพยายามของลกูน้องใหท้ างานใหไ้ดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพและท าใหไ้ดเ้ช่นน้ันต่อๆ 

ไป ส าหรับความหมายของประสิทธิภาพ คือ การท างานใหไ้ดผ้ลมากท่ีสุด โดยเสียเวลาและ

ค่าใชจ้่ายน้อยท่ีสุดและเป็นท่ีพอใจต่อผุท่ี้เก่ียวขอ้ง และอีกแนวความคิดหน่ึง อนันต์ เกตุวงศ ์

)2523: 82) การพฒันาการบริหารอาจหมายถึง การท างานโดยใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ใหไ้ดผ้ล

ตามวตัถุประสงคใ์หไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มกัเป็นแนวความคิดท่ีใชม้ากในการด าเนินการ

วางแผน กล่าวคือ เมื่อไดร้บัการจดัสรรทรพัยากรหรืองบประมาณใหก้บัโครงการแลว้ ผูบ้ริหาร

โครงการจะตอ้งท างานโดยอาศยัแนวความคิดท่ีว่าตอ้งท าใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์หไ้ด ้และ

ได้สูงสุดโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่น้ันอย่างเต็มท่ีหรือใหห้มด โดยมิต้องห่วงว่าจะส้ินเปลือง

ทรพัยากรหรือคอยประหยดัทรพัยากรประการใด 

นพรฐัพล ศรีบุญนาค )2549: 107) การพฒันาการบริหาร (Administrative 

Development) หมายถึง การเพ่ิมสมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหารจดัการในการท่ี
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จะตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เพ่ือใหเ้กิดความ

เจริญกา้วหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาการบริหาร เป็นการเพ่ิม

ความสามารถของระบบการเมืองการปกครองของประเทศใดประเทศหน่ึง ในการท่ีจะน า

นโยบายไปปฏิบัติใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคก์ารพัฒนาการบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีรัฐบาล

ด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชน เท่ากบัเป็นการขยายของเขตกิจกรรมของรฐับาล 

และการบริหารการพฒันา ใหค้วามส าคญัต่อเป้าหมายดา้นการปฏิรูปการบริหาร เป็นส่วนหน่ึง

ท่ีส าคญัของการบริหารการพฒันา 

กล่าวโดยสรุป การพฒันาการบริหาร เป็นแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการบริหารเพ่ือใหโ้ดยบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า โดยให้

ความส าคญักบัการพฒันาการบริหารของผูน้ าว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดในการบริหารใน

องคก์ร 

2.1.5.2 แนวทางการพฒันาการบริหาร 

  ดังท่ีกล่าวมาแลว้การพัฒนาการบริหารถือว่าเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะและ

ความสามารถของระบบการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้ น เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในองคก์ร หรือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ โดยแนวทางในการพฒันาการบริหารมีนักวิชาการ

พดูถึงแนวทางต่างๆ ในหลากหลายมิติซ่ึงสามารถน ามาสรุปไดด้งัน้ี 

นพรฐัพล  ศรีบุญนาค )2549: 108) ไดส้รุปแนวทางการบริหารการพฒันา

เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ จ าเป็นจะตอ้งมีแนวทางการด าเนินงานใน

มิติต่างๆ อย่างน้อย 3 มิติ คือโครงสรา้งองคก์ารและการบริหาร ดา้นกระบวนการบริหาร และ

ดา้นพฤติกรรมองคก์าร  

 1) ด้านโครงสร้าง คือ การพัฒนาการบริหารเป็นการจัดการ

องคก์าร รวมทั้งการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆ  

 2) ดา้นกระบวนการ คือ การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรต์ลอดจน

การน านโยบายและยุทธศาสตรไ์ปปฏิบติั  

 3) ดา้นพฤติกรรม คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและ

กลุ่มต่างเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องประเทศ 

ดงัน้ันสามารถสรุปไดว้่าแนวทางการพฒันาการบริหารตามแนวคิดของ นพรฐั

พล  ศรีบุญนาค )2549( คือการเพ่ิมพูนสมรรถนะและความสามารถของระบบการเมืองการ

ปกครอง รัฐบาลและระบบการบริหารจัดการใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและอ่ืนๆ โดย

สามารถน านโยบายไปปฏิบติัได ้การพฒันาการบริหารใหค้วามส าคญักบัการปฏิรูปการบริหาร 

ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการบริหารการพฒันาประเทศ นอกจากน้ีแนวทางการพฒันาการบริหาร 

ยงัมุง่เนน้ไปท่ีการพฒันาโครงสรา้งองคก์าร การพฒันากระบวนการหรือหน้าท่ีการบริหาร และ

พฤติกรรมและกลุ่มในองคก์าร โดยใชยุ้ทธศาสตรแ์ละเคร่ืองมือต่างๆ ในการพฒันามิติดงักล่าว 



20 

  

 

  ติน ปรชัญพฤทธ์ิ (2535: 108-117) ไดพ้ดูถึงแนวทางการพฒันาการบริหารเป็น

สองดา้น คือ ดา้นมหภาคและจุลภาค 

 1) ดา้นมหภาค ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารทางดา้น           

มหภาคน้ันยังมีการถกเถียงกันว่า การพัฒนาการบริหารน้ันควรจะเป็นแบบมีความสมดุล

หรือไมส่มดุลกบัระบบอ่ืนๆ โดยแนวคิด Fredrikstad มองวา่การพฒันาการบริหารน้ัน ไม่ควรจะ

ใหร้ะบบราชการมีอ านาจมากเกินไป เพราะจะท าใหร้ะบบและฝ่ายอ่ืน เช่น  พรรคการเมือง 

ระบบเลือกตั้ง ถูกครอบง า ฉะน้ันจึงควรมีการพัฒนาพรรคการเมือง ระบบเลือกตั้งใหม้ีพลัง

ทดัเทียมกนักบัระบบราชการเรียกฝ่ายทฤษฎีการปกครองการบริหารท่ีสมดุล ส่วนแนวคิดอีก

ฝ่ายหน่ึง ของ Galbraith (1973( เช่ือว่า การพัฒนาการบริหารไม่จ าเป็นจะต้องมีลักษณะ

สมดุลกบัระบบหรือฝ่ายอ่ืนๆ เรียกฝ่ายทฤษฎีการปกครองการบริหารท่ีไม่สมดุล แต่ปัจจุบนัจะ

เห็นว่าแนวทางการพฒันาการบริหารจะน าแนวทางทั้งสองฝ่ายมาใชค้วบคู่กนั คือท าใหร้ะบบ

การเมืองและการบริหารควรจะมีเอกภาพ ท างานสอดประสานกนั ช่วยเหลือกนั 

 2) ดา้นจุลภาค แนวทางการพัฒนาการบริหารอาจครอบคลุมถึง

การพฒันาโครงสรา้ง กระบวนการ และพฤติกรรมทางการบริหาร โดย 

 (1) แนวทางการพฒันาโครงสรา้งทางการบริหาร สามารถท า

ไดห้ลายวิธี โดยประการแรก ท าการวิเคราะหว์ิจยัเพ่ือดูว่าโครงสรา้งทางการบริหารในปัจจุบนั

เอ้ือหรือขดัขวางการบริหารการพัฒนามากน้อยเพียงใด ประการท่ีสองหลงัจากวิเคราะห์วิจัย

แลว้ถา้พบว่าโครงสรา้งทางการบริหารเดิมยังไม่เพียงพอต่อการท่ีจะปฏิบัติภารกิจของการ

บริหารการพัฒนาได้ ก็จ าเป็นจะต้องสรา้งหรือพัฒนา “หน่วยงานสรา้งชาติ” ขึ้ นมา เพ่ือ

รบัผิดชอบงานใหม่ๆ  เหล่าน้ี ประการท่ีสาม การพฒันาโครงสรา้งทางการบริหาร อาจจะกระท า

ไดโ้ดยการจัดองค์การแบบเมทริกซ์ ประการท่ีส่ีการพัฒนาโครงสรา้งทางการบริหาร อาจจะ

พิจารณาในแง่ของขนาดองค์การว่ามีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบอยู่ ประการท่ีหา้ 

การพฒันาโครงสรา้งทางการบริหารเพ่ือรองรบัการบริหารการพฒันาควรจะเน้นการเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการท่ีหก การพัฒนาโครงสรา้งทางการ

บริหารควรเน้นการประสานงานในแนวนอนเท่าๆ กับแนวตั้ง ประการท่ีเจ็ด การพัฒนา

โครงสรา้งทางการบริหารควรท าไปพรอ้มๆ กบัการออกแบบงาน ประการท่ีแปด การพฒันา

โครงสรา้งทางการบริหาร ควรค านึงถึงหลักการบริหารงานบุคคล และแรงงานสัมพนัธ์ และ

ประการสุดทา้ย การพฒันาโครงสรา้งทางการบริหาร ควรยึดแนวทาง “องคก์รกลยุทธ”์ 

 (2) แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหาร แนวทางการ

พฒันากระบวนการการบริหารอาจจะพิจารณาไดห้ลายแนวทาง คือ 1) ความพยายามท่ีจะท า

ใหเ้สน้ทางเดินของงานสั้นเขา้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทั้งน้ีก็เพ่ือประหยดัทรัพยากรทางการ

บริหาร 2) ความพยายามท างานใหง้่ายขึ้ น 3) การกระจายอ านาจออกไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ี

อยู่เบ้ืองล่างเพ่ือลดความแออดัของภารกิจของงานส่วนกลาง และบางทีก็มอบอ านาจใหห้น่วย

ล่างอยา่งเด็ดขาดไปเลย 
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 (3) การพัฒนาพฤติกรรมทางการบริหาร คือจะต้องมอง

สภาพแวดลอ้ม นโยบายการบริหาร โครงสร้างทางการบริหาร และกระบวนการการบริหาร 

ตลอดจนภมูิหลงัทางสงัคมและเศรษฐกิจของผูป้ฏิบติังานเอง 

ดงัน้ันสามารถสรุปไดว้่า แนวทางการพฒันาการบริหารของนักวิชาการต่างๆ ไดม้ี

มุมมองแนวทางท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันา ในดา้นโครงสรา้งคือใน

การพฒันาการบริหารเป็นการจดัการองคก์าร รวมทั้งการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน

ต่างๆ ในดา้นกระบวนการคือการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรต์ลอดจนการน านโยบายและ

ยุทธศาสตรไ์ปปฏิบติั และในดา้นพฤติกรรมคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม

ต่างเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องประเทศ 

สรุปสุดทา้ยของแนวคิดการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร มีลักษณะท่ีมี

ความสมัพนัธก์นัในเชิงท่ีว่า การพฒันาการบริหาร (Development Of Administration หรือ D of A) 

และการบริหารการพฒันา )Administration of Development หรือ A of D) ตามค านิยามท่ีใหไ้วโ้ดย

องคก์ารสหประชาชาติน้ัน การพฒันาการบริหารหมายถึง การจดัเตรียมเปล่ียนแปลงปรบัปรุง

หรือปฏิรูปโครงสรา้งกระบวนการและพฤติกรรมการบริหาร เพ่ือใหม้ีความสามารถท่ีจะรองรบั

นโยบายแผนแผนงาน หรือโครงการส าหรบัการพฒันาประเทศ ส่วนการบริหารการพฒันา

หมายถึง การน าเอาความสามารถท่ีมีอยู่ในการพฒันาการบริหารมาลงมือปฏิบติัตามนโยบาย

แผน แผนงานหรือโครงการพฒันาประเทศอย่างจริงจงั เพ่ือใหบ้งัเกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีได้

วางแผนไวล้่วงหน้าและการเปล่ียนแปลงตามท่ีไดว้างแผนเอาไวล้่วงหน้าน้ีจะมุ่งความเจริญงอก

งามทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของประเทศอนัจะน าไปสู่การลดความทุกขย์าก

ของคนท่ีอยู่ในองคก์าร (ขา้ราชการ) และท่ีอยู่ภายนอกองคก์าร (ประชาชน) (อุทยั เลาหวิเชียร, 

2528: 162-163) 

ดังน้ันการบริหารการพฒันากบัการพฒันาการบริหารต่างก็เป็นวิชาท่ีมีความสมัพนัธ์

เก่ียวขอ้งกันเพราะการบริหารนโยบายแผนและโครงการ เพ่ือใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ก็

จ าเป็นตอ้งอาศัยการพัฒนาการบริหารหรืออาศัยกลไกของรัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชนและประชาชนจึงจะท าใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

2.2  แนวคิด ทฤษฎีการบรหิารการศึกษา 

 

ปัจจุบนัระบบการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั แต่ไมว่า่จะมีการเปล่ียนแปลง

ในรูปแบบ หรือทิศทางใดส่ิงส าคัญ ส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบริหารการศึกษาลว้น

แลว้แต่จะตอ้งมีการรบัมือหาแนวทางในการบริหาร เพ่ือใหก้ารศึกษาไทยมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงัน้ันในการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา เราจะ

ศึกษา ความหมายการบริหาร ความหมายการบริหารการศึกษา และแนวทางการบริหาร

การศึกษา ซ่ึงมีเน้ือหาและรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.1  แนวคิดการบริหาร 

 ค าว่า “การบริหาร” ไดม้ีผูใ้หค้ าว่าจ ากดัความหมายไวม้ากมาย ซ่ึงความหมายเหล่าน้ี

ต่างก็กล่าวไปในท านองเดียวกัน โดยใหค้วามส าคัญแก่ผู ้บริหารว่าเป็นผู ้ท่ีน าองค์การไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งส้ิน การใหค้ านิยามค าวา่ “การบริหาร” จึงแตกต่างกนัไปบา้งตาม

แนวทางท่ีนักวิชาการแต่ละคนไดศึ้กษา ดงัน้ี 

Gillen (1987 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรตันะ, 2546: 1) กล่าวว่าการบริหารเป็นกระบวนการ

ท างานเพ่ือใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์ารโดยอาศัย “หน้าท่ีทางการบริหาร” ท่ีส าคญัคือการ

วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 

Good (1973: 13 อา้งถึงใน ภารดี อนันตน์าวี, 2552: 1) ใหค้วามหมายว่า “การบริหาร” 

หมายถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานในองคก์ารทางการศึกษา เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายท่ีตั้งไว ้

Drucker (1967 อา้งถึงใน สมพงศ ์เกษมสิน, 2517: 6) ใหค้วามหมายว่า การบริหาร

คือศิลปะในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบับุคคลอ่ืน 

Simon (1996: 3 อา้งถึงใน ภิญโญ สาธร, 2516: 6) กล่าวไวว้่า การบริหารหมายถึง 

กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปร่วมมือกนั ด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายๆ อยา่งร่วมกนั 

Blanchard and Johnson (2001 อา้งถึงใน ภารดี อนันตน์าวี, 2552: 1) ใหค้วามหมายว่า 

“การบริหาร” หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกบับุคคลและกลุ่มบุคคลซ่ึงพรอ้มดว้ยปัจจัย

ทางการบริหารไดแ้ก่ เคร่ืองมือต่างๆ งบประมาณ และเทคโนโลยีเพ่ือท่ีจะน าองค์การไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

วิโรจน์ สารรตันะ (2546: 16) ใหค้วามหมาย การบริหารว่า การบริหารเป็นกระบวนการ

ด าเนินงาน เพ่ือใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์าร โดยอาศยัหน้าท่ีหลกัทางการบริหารอย่างน้อย  4 

ประการคือ การวางแผนการจัดองค์การ การน าและการควบคุม ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว มี

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบท่ีจะใหม้ีการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมยศ นาวีการ (2544: 18) กล่าววา่การบริหาร คือ การวางแผนการจดัองคก์าร การ

สัง่การ และการควบคุมก าลงัความพยายามของสมาชิกขององคก์าร และใชท้รพัยากรอ่ืนๆ เพ่ือ

ความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้

ไพฑรูย ์เจริญพนัธุวงศ ์(2527: 4) ใหค้วามหมายว่า การบริหารคือ กิจกรรมท่ีคน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปร่วมมือกนัท าเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางเอาไวร้่วมกนั โดยใชท้รพัยากร

การบริหารและวิธีการท่ีเหมาะสมมีศิลปะ 

ภารดี อนันตน์าวี )2552: 1( การบริหารหมายถึง เป็นกิจกรรมของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้ น

ไป มีการร่วมมือกนัท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคร์่วมกนั 
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จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีผ่านมาพอสรุปไดว้่า “การบริหาร” คือ การบริหารเป็น

กิจกรรมท่ีมีการท างานร่วมกนั โดยอาจจะท าในกิจกรรมต่างๆ โดยมีการใชเ้ทคนิค วิธีการต่างๆ 

โดยกระบวนการดังกล่าวจะมีผู ้บริหารเป็นผู ้ด าเนินการเพ่ือใหกิ้จกรรมดังกล่าวบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ีการบริหารสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

2.2.1.1 การบริหารเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific Management) 

ภารดี อนันตน์าวี )2552: 14) ไดก้ล่าวว่าทฤษฎีการบริหาร ไดม้ีวิวฒันาการ

เป็นขั้นตอนต่างๆ ระหว่างศตวรรษท่ี 20 ในแต่ละขั้นตอนไดม้ีการกล่าวถึงลกัษณะต่างๆ ของ

แนวคิดของการบริหารท่ีแตกต่างกนัออกไป 

วิโรจน์ สารรตันะ )2542) ไดส้รุปแนวความคิดทศันะของ Taylor )1911) 

เป็นนักคิดท่ีตั้งอยู่บนหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุปความส าคัญของการ

บริหารไวด้งัน้ี 

 1( ความเป็นเลิศของการบริหารอยูท่ี่การเรียนรูอ้ย่างแน่นอนว่าตอ้งการ

ใหค้นท าอะไร และดแูลวา่เขาไดท้ างานอยา่งดีท่ีสุด และประหยดัค่าใชจ้่ายท่ีสุด 

 2( ไมค่วรน าแผนการบริหารซ่ึงในระยะยาว ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ

ทั้งฝ่ายนายจา้งและลกูจา้งมาใช ้

 3( ส่ิงท่ีคนงานตอ้งการจากนายจากนายจา้งนอกเหนือจากส่ิงอ่ืนๆ 

ก็คือ ค่าจา้งท่ีสงู และส่ิงท่ีนายจา้งตอ้งการจากคนงานมากท่ีสุดก็คือ ค่าใชจ้่ายในการผลิตต า่ 

Taylor (1911 อา้งถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 13-14) หลกัการบริหารเชิง

วิทยาศาตร ์มีดงัน้ี  

 1( หลกัเร่ืองเวลา (Time Study Principle) ถือว่าการวดัความสามารถ

ในการผลิต โดยการจบัเวลาในการผลิต และการตั้งเวลามาตรฐานส าหรบัการผลิตทั้งหมด ซ่ึง

กล่าวไวว้า่ การวดัผลผลิตของการท างานน้ัน ถา้จะวดัใหถู้กตอ้ง ตอ้งใชเ้วลาเป็นเคร่ืองตดัสิน 

 2( หลกัการก าหนดหน่วยค่าจา้ง )Price Rate Principle) กล่าวว่าค่าจา้ง

ส าหรับคนงานน้ันตอ้งเหมาะสมกับผลงานโดยอัตราค่าจา้งน้ันควรพิจารณาหลักเร่ืองเวลา 

นอกจากน้ันควรท างานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเองมากท่ีสุด 

 3( หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานงานปฏิบัติ (Separation of 

Planning Performance Principle) ฝ่ายวางแผนและฝ่ายปฏิบติัการควรแยกออกจากกนั ฝ่ายบริหารควร

ท าหน้าท่ีด้านการวางแผนและประสานงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างคล่องตัวมี

ประสิทธิภาพ 

 4( หลกัการท างานโดยวิธีทางวิทยาศาสตร ์(Scientific Methods of Work 

Principle) ถือว่า วิธีการท างานควรท่ีจะถูกก าหนดโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารควรจะรบัผิดชอบ 

)ไมใ่ช่ฝ่ายปฏิบติังาน( 
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 5( หลกัการควบคุมงานโดยฝ่ายบริหาร (Managerial Control Principle) 

ถือว่าฝ่ายบริหารควรไดร้บัการฝึกอบรมในดา้นการบริหารซ่ึงตั้งอยู่บนหลกัวิทยาศาสตร ์และ

สามารถน าหลกัวิทยาศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้นการจดัการ 

 6( หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน (Function Management 

Principle) โดยน าหลกัการทางทหารมาใชแ้ลว้น ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริหาร โดยยึดถืออย่าง

เคร่งครดัในระเบียบวินัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน 

อย่างไรก็ดีตามแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ  Taylor (1911) 

สามารถท่ีจะสรุปไดว้า่ เป็นการบริหารท่ีดีสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลกัความเป็นจริง แต่

มีผู ้พิพากษ์วิจารณ์ถึงจุดอ่อนในแนวคิดน้ีในเร่ืองของ การท่ีเทเลอร์มองคนงานเป็นเสมือน

เคร่ืองจักรและไม่ไดม้องการบริหารในแง่พฤติกรรมศาสตร์ โดยเขามองว่าการบริหารงาน

สามารถด าเนินการไปไดโ้ดยไม่สนใจคนงาน และแนวคิดของ Taylor (1911) ใหค้วามส าคญั

กับประสิทธิภาพของงานดังน้ันหลักการบริหารงานของเทเลอร์อาจจะใช้ได้บ้างในการ

บริหารงานแต่ไม่สามารถไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบเพราะอาจจะไม่มีความสอดคลอ้งกับสังคม

ปัจจุบนั ดงัน้ันแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตรข์อง Taylor (1911)  น้ีเองเป็นตน้แบบท าให้

มีนักคิดอ่ืนๆ ขึ้ นมาเสนอแนวคิดการบริหารของตน 

Gulick and Urwick (1937 อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 1) ไดเ้สนอ

กระบวนการบริหารไว ้7 ประการ ดงัน้ี 

 1) การวางแผน (Planning) หมายถึงการวางแผนล่วงหน้าว่า

องคก์ารจะตอ้งท าอะไรบา้งเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

 2( การจดัองคก์าร )Organizing) หมายถึงการก าหนดโครงสรา้ง 

การแบ่งส่วนงาน การจดัการสายบงัคบับญัชา และการก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี 

 3( การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง การจดัอตัราก าลงั การ

สรรหา การพัฒนา การสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการท างาน การประเมินผลงาน การพิจารณา

ความดีความชอบ การใหส้วสัดิการ และการใหพ้น้จากงาน 

 4( การอ านวยการสัง่การ (Directing) หมายถึง การตดัสินใจ การ

วินิจฉยั สัง่การและควบคุมบงัคบับญัชา 

 5( การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การประสานงาน

เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือ เพ่ือด าเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

 6( การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) หมายถึง การ

รายงานผลการปฏิบติังานขององคก์ารเพ่ือใหส้มาชิกขององคก์ารทราบความกา้วหน้าของการ

ด าเนินงาน 

 7( การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การใชจ้่ายเงิน การ

ควบคุมการใชจ้่าย และการตรวจสอบดา้นการเงิน 
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2.2.1.2 การบริหารเชิงมนุษยสมัพนัธ ์(Human Relation Approach) 

ผูท่ี้มีบทบาทในการน าเสนอแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human 

Relation Approach) มีมากมายหลายแนวคิด ดงัน้ี 

  Follett (1924 อา้งถึงใน ภารดี อนันตน์าวี, 2552:  24) เป็นผูบุ้กเบิกการ

บริหารเชิงมนุษยสมัพนัธ ์โดยฟอลเล็ตไดเ้สนอขัน้ตอนในการจดัการองคก์ารไว ้4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1( มีการประสานงานด้วยการควบคุม โดยตรงของผู ้ ท่ีมีหน้าท่ี

รบัผิดชอบน้ันก็คือการควบคุมและประสานงานใหม้ีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวนอน หรือใน

ระหวา่งแผนกต่างๆ 

 2( การประสานงานตอ้งท าเป็นอันดับแรกท่ีสุดนัน่หมายความว่าตอ้ง

เป็นการประสานงานกันโดยตรงก่อนท่ีจะมีการวางนโยบาย ไม่ใชห้ลังจากก าหนนโยบาย

เรียบรอ้ยแลว้ 

 3( การประสานงานเป็นการประสานงานปัจจยัทุกอย่างเก่ียวขอ้งกบังาน

หรือสถานการณน้ั์นๆก็คือตวับุคคลแต่คนในแผนกน้ันๆ 

 4( การประสานงานตอ้งเป็นขบวนการต่อเน่ือง 

Mayo )1924 อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 51-54) ไดท้ าการวิจยัท่ี “ฮอรธ์อรน์” 

โดยท าการทดลองโรงงานผลิตอุปกรณข์องบริษัท ช่ือ บริษัท Western Electric Company โดย

ท าการทดลอง 3 ประเภท คือ  

 1(  การศึกษาสภาพของหอ้งท างาน โดยท าการทดลองในช่วงฤดูหนาว 3 

ฤดูหนาว โดยมีการปรบัแสงสว่างของหอ้งท างาน ปรบัสภาพความช้ืนของอุณหภูมิในหอ้งใหม้ี

สภาพต่างๆ กนั จดัใหท้ างานและหยุดเป็นระยะๆ เปล่ียนแปลงการท างานไม่ใหซ้ ้าซาก เพ่ิม

ค่าจา้งแรงงานเป็นเคร่ืองจงูใจ และเปล่ียนแปลงวิธีการควบคุม ผลจากการทดลองดงักล่าวมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงไม่มากนักเร่ืองท่าทีและทัศนะคติของคนงานกลับมีความส าคัญในการ

เปล่ียนแปลง 

 2( การสมัภาษณ ์(Interview Studies) เพ่ือคน้หาความเปล่ียนแปลงกบั

สภาพแวดลอ้ม โดดฃยเทคนิคการสมัภาษณ ์ท าใหส้ามารถประมวลปัญหาในการปฏิบติังาน 

 3) การสงัเกต (Observation Studies) เพ่ือสงัเกตการปฏิบติังานของ

คนงาน และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการท างานของคนงาน 

ผลจากการศึกษาทดลองของ Mayo )1924) พอสรุปไดด้งัน้ี 

 1( คนงานมิใช่เศรษฐทรัพย์ท่ีจะปฏิบัติไดเ้ช่นเดียวกับปัจจัยทาง

กายภาพอ่ืนๆ คนเป็นส่ิงมีชีวิตจิตใจ ขวญัก าลังใจ และความพึงพอใจเป็นเร่ืองส าคัญในการ

ท างาน 

 2( เงินมิใช่ส่ิงล่อใจท่ีส าคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผล

ต่อการจงูใจในการท างานไมน่อ้ยไปกวา่เงิน 
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 3( ปริมาณการท างานของคนงานไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัสภาพทางกายภาพแต่

เพียงอยา่งเดียว หากแต่ขึ้ นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมของหน่วยงานดว้ย 

 4( อิทธิพลของกลุ่มมีความส าคัญยิ่ ง ต่อการด าเ นินงานของ

หน่วยงาน 

Lunenburg and Ornstein )1991 อา้งถึงใน สมาน อศัวภูมิ, 2553: 89) สรุป

หลกัการส าคัญซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการบริหารเชิงมนุษยนิ์ยมไวด้ังน้ี ประการแรก ลูกจา้งทัว่ไป

เกิดแรงจูงใจในการท างานจากความต้องการทางสังคมและจิตวิทยาและค่าตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ ประการท่ีสอง ความตอ้งการพ้ืนฐานดา้นการยอมรบันับถือ การเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ารและความปลอดภยัเป็นปัจจยัส าคญัต่อขวญัก าลงัใจมากกว่าสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

ประการท่ีสามการรบัรู ้ความเช่ือ แรงจงูใจ สติปัญญา การตอบสนองต่อความเครียด ค่านิยม

และองคป์ระกอบอ่ืนในลกัษณะน้ีของบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน ประการท่ีส่ีบุคลากร

ในองคก์ารโดยทัว่ไปมกัจะรวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการ อาจจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

ในการ ประการสุดทา้ย ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีขวญัก าลงัใจดีและจะทุ่มเทใหก้บัการท างานมากขึ้ น

ถา้ไดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

สรุปแนวคิด ตามแนวคิด การบริหารเชิงมนุษยสมัพนัธ์ ซ่ึงใหค้วามส าคญักบั

บุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์นัโดยมองว่าการท างานของบุคคลไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ

เพียงเท่าน้ันคือใหค้วามส าคญักบัการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเน้นการใหร้างวัลทางจิตใจ

โดยผูบ้ริหารควรท่ีจะมีบทบาทในการจงูใจใหพ้นักงานเกิดความคิดท่ีอยากจะท างานโดยอาจจะ

เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจหรือสนับสนุนแนวทางการท างานใหก้บัพนักงาน 

2.2.1.3 การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร ์(Behavior Science Approach) 

จากแนวคิดการบริหารท่ีไดศึ้กษามาแลว้ขา้งตน้ แต่ละแนวคิดก็มีจุดอ่อนจุด

แข็งในตวัของมนั ขึ้ นอยูก่บัวา่นักบริหารจะน าแนวคิดใดมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ

องคก์ารท่ีมีอยู่ ต่อมาก็มีอีกแนวคิดการบริหารอีกแนวคิดหน่ึงเกิดขึ้ นคือ แนวคิดการบริหารเชิง

พฤติกรรมศาสตร ์ซ่ึงมีนักคิดไดน้ าเสนอแนวคิดดงัน้ี 

Barnard (1938 อา้งถึงใน สมาน อศัวภูมิ, 2553: 90) การบริหารตอ้งให้

ความส าคัญระหว่างบุคคลกับองค์การ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่านักบริหารต้องให้ความส าคัญกับ

ประสิทธิผลขององคก์าร และขณะเดียวกนัตอ้งตระหนักถึงความพึงพอใจของลกูจา้งดว้ย เพราะ

องค์การจะอยู่รอดหรือไม่อยู่ ท่ีการสรา้งความสมดุลระหว่างความต้องการส่วนบุคคลกับ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

Bakke (1955 อา้งถึงใน สมาน อศัวภมูิ, 2553: 91) ช้ีว่าองคก์ารเป็นกระบวน

ในการหลอมรวม (Fusion Process) กล่าวคือขณะท่ีสมาชิกองคก์ารพยายามด าเนินการต่างๆ เพ่ือ

จะบรรลุวตัถุประสงคข์องตนเองน้ัน องคก์ารก็จะใชค้วามพยายามของสมาชิกขององคก์ารแต่ละ

คนเพ่ือการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ การหลอมรวมท่ีเกิดขึ้ นจากกระบวนการแสวงหา

ความส าเร็จของปัจเจกบุคคลกับสังคมประกิตขององค์การจะส าเร็จไดด้้วยการผสมผสาน
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องคก์ารอรปูนัยและรปูนัย กระบวนการในการด าเนินงานและภารกิจท่ีตอ้งปฏิบัติกบัระบบการ

ใหร้างวลัและลงโทษใหส้อดประสานสอดคลอ้งกนั 

Getzels and Guba (1957 อา้งถึงใน สมาน อศัวภูมิ, 2553: 91) เป็นนักวิชาการ

อีกกลุ่มหน่ึงท่ีใหค้วามสนใจกบัพฤติกรรมองคก์าร โดยใหค้วามส าคญัทั้งมิติขององคก์ารและ

ปัจเจกบุคคล ทฤษฎีของเซลส์และกิวบา ตั้งขอ้สันนิษบานว่า พฤติกรรมเชิงสังคม (Social 

Behavior) ในโรงเรียนไดร้บัอิทธิพลจากความคาดหวงัของสถาบนั ความมุ่งหวงัของกลุ่มและ

ความตอ้งการของคนแต่ละคน 

ภารดี อนันต์นาวี )2552: 35) ทฤษฎีการบริหารองคก์ารเชิงพฤติกรรมในช่วงปี 

ค.ศ.1950-1980 จนถึงปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของการบริหารองคืการเชิงสถานการณ ์ในยุคน้ีไดเ้กิด

การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก่อใหเ้กิดแนวคิดใหมท่างการบริหารหลายประการ เช่น 

 1( การมองว่าองคก์ารเป็นระบบเปิด (Organization as an Open 

System) ซ่ึงจะตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

 2( องค์การจะตอ้งปรับตัวใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไดด้ว้ยกลยุทธ์ทางการบริหารและการวางแผนโดยผูบ้ริหารตอ้งจดัใหม้ีการ

กระจายอ านาจ (Decentralization) แทนการตัดสินใจสัง่การ (Decision Making) และการ

แกปั้ญหา (Problem Solving) ในทุกระดบัขององคก์าร 

 3) ผู ้บริหารจะต้องท าใหผู้ ้ปฏิบัติสามารถควบคุมตนเอง (Self-

Control) โดยการมองผูป้ฏิบัติในแง่ท่ีดี และมีการเสริมสรา้งขวญัก าลังใจดว้ยวิธีการจูงใจ 

(Human Motivation) 

 4( พฤติกรรมของบุคคล (Individual Behavior) และพฤติกรรมของ

กลุ่ม (Group Behavior) มีผลต่อการบริหารองคก์ารและส่ิงแวดลอ้ม 

 5( การท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

ผูบ้ริหารจึงควรน าหลกัการของทฤษฎีหมุดเช่ือมโยง (Linking Pin Theory) มาใชเ้น่ืองจากเป็น

กลุ่มบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบสงูส่งผลใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ 

 6( การแบ่งฝ่ายงานกันท าอย่างเฉพาะเจาะจง การติดต่อส่ือสาร

แบบสัง่การจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่าง และการควบคุมการตดัสินใจไวส้่วนกลาง ไม่ช่วยใหเ้กิด

ผลดีทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ ตามหลักการของ

ทฤษฎี  X ท่ีตอ้งมีการควบคุมผูป้ฏิบติัอยา่งใกลชิ้ด 

สรุปแนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร ์เป็นการบริหารท่ีมุ่งเน้นและให้

ความส าคญักบับุคคลและองคก์าร โดยใหค้วามส าคญักบัการท างานของบุคคลในองคก์ารและ

เน้นการท างานเพ่ือใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการท างาน

ของทั้งสองตอ้งเป็นการท างานท่ีหลอมรวมกนั 
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2.2.2  แนวคิดการบริหารการศึกษา 

สงัคมไดจ้ดัตั้งสถาบนัหรือองคก์ารต่างๆ ขึ้ นเช่น รฐับาลวงการอุตสาหกรรม การ

ป้องกันประเทศ การศึกษาเพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ จะมีวิธีการและกระบวนการในการ

ด าเนินงานขององคก์าร ดงัน้ันเราจึงอาจใหค้ าจ ากดัความของการบริหารว่า เป็นเคร่ืองมือและ

กระบวนการท่ีด าเนินการโดยผ่านองคก์ารหรือสถาบนัแต่อย่างไรก็ตามไดม้ีบุคคลต่างๆ ให้

ความหมายของการบริหารการศึกษาไวด้งัน้ี 

กลา้ ทองขาว (2547: 12) ไดใ้หค้วามหมายการบริหารการศึกษา หมายถึง การ

บริหารและด าเนินงานดา้นการศึกษาของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยศยัท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษา 

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2540: 39) ไดใ้หค้วามหมายการบริหารการศึกษาไวว้่า การ

บริหารการศึกษา คือ การใชอิ้ทธิพล (Influencing) ต่อคนกลุ่มหน่ึงน้ันก็คือ นักเรียนเพ่ือใหม้ี

ความเจริญงอกงามสู่วตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนด โดยการใชก้ลุ่มคนกลุ่มท่ีสอง ซ่ึงไดแ้ก่ ครูใน

ฐานะตัวแทน (Agent) ด าเนินการเพ่ือให้วัตถุประสงค์บรรลุผลส าเ ร็จ การบริหารจะ

ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีเราเรียกวา่ การปกครอง (Government) และจะสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ดกบั

ค าต่างๆ เหล่าน้ี เช่น การนิเทศ การวางแผน การสัง่การ การจดัองคก์าร การควบคุม การแนะ

แนว และการออกระเบียบ และสรุปไดว้่า การบริหารการศึกษาน่าจะร่วมถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 1) 

การท างานร่วมกนั 2) การช่วยใหต้ระหนักในเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา 3) การ

ใหบ้ริการแก่สังคมและ 4) การเขา้เก่ียวขอ้งกับมนุษย ์เช่น ครู นักเรียน ผูป้กครอง และ

ประชาชน ใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบุคคลเหล่าน้ี 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย ์(2534: 3) ใหค้วามหมายว่า การบริหารการศึกษาหมายถึง

กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัด าเนินการ เพ่ือพฒันาสมาชิกของสงัคมในทุกๆ ดา้น 

นับตั้งแต่ บุคลิกภาพ ความรู ้ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหม้ีค่านิยม

ตรงกนักบัความตอ้งการของสงัคมโดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นผล

ต่อบุคคลและอาศัยทรพัยาการ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือใหบุ้คคลพฒันาไป

ตรงตามเป้าหมายของสงัคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ 

ภารดี อนันต์นาวี (2552: 2) การบริหารการศึกษาอาจพิจารณาว่าเป็นกิจกรรม

ประเภทหน่ึง หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคล หลายๆ คน ร่วมมือกนัด าเนินการเพ่ือพฒันาให้

เด็กเยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ  ดา้น ใหม้ีความสามารถ ทัศนคติ 

พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ส่วนในดา้นสังคม การเมืองและเศรษฐกิจน้ันตอ้งการให้

สมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสงัคมโดยกระบวนการต่างๆ ท่ีเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งใน

ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

เมธี ปิลนัธนานนท์ (2525: 2) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึงศาสตรแ์ละ

ศิลป์ในการด าเนินการหรือบริการดา้นการปกครอง การเรียนการสอนปรบักรุงแกไ้ขเก่ียวกบั
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การศึกษาร่วมกับผูอ่ื้น เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนน้ันไดด้ าเนินไปดว้ยดี มีประสิทธิภาพตาม

จุดมุง่หมายท่ีวางไว ้

กิติมา ปรีดีดิลก )2532: 3) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามท่ี

จะจดั ด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษา อันไดแ้ก่ โรงเรียน หลกัสูตร ครู นักเรียน วสัดุ

อุปกรณ์ ต าราและอาคารสถานท่ี ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ 

ความพยายามท่ีจะจัด ด าเนินงานทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการศึกษา โดยมีผลผลิตคือผู ้เรียนท่ีมี

คุณภาพท่ีสุด 

ธีรวุฒิ ประทุมนพรตัน์และคณะ )2530: 5) ไดใ้หค้วามหมาย ของการบริหารการศึกษาว่า 

กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคล ผูเ้ก่ียวกบัการศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป ร่วมกนักระท าเพ่ือพฒันาผูเ้รียน

หรือเยาวชนใหเ้จริญเติบโตทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณแ์ละจิตใจ 

วินัย บุตรศาสตร ์(2534: 12) ใหค้วามหมายการบริหารการศึกษาว่า การด าเนินงาน

เก่ียวกบัการศึกษาของกลุ่มบุคคล โดยใชปั้จจยัทางการบริหาร อนัไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์

และการจดัการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนหรือเยาวชนใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

สรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา คือ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของบุคคล ในดา้นต่างๆ คือ ความสามารถ ความรู ้ทศันคติ ตลอดจนพฤติกรรม

ต่างๆเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีสงัคมหรือประเทศตอ้งการ 

ในมุมมองของแนวคิดเก่ียวกับการบริหารท่ีได้กล่าวมาข้างต้นก็มีนักคิดท่ีมีการ

ประยุกตใ์ชแ้นวคิดการบริหารการศึกษาไดด้งัน้ี 

2.2.2.1  แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตรม์าใชใ้นการบริหารการศึกษา  

Bobbit (1913 อา้งถึงใน ภารดี อนันตน์าวี, 2552: 20) เขาไดป้ระยุกต์

หลักการบริหารทัว่ไปเพ่ือเป็นหลักในการบริหารการศึกษา ดังน้ี ประการแรก เขามองว่า 

กระบวนการบริหารแบบวิทยาศาสตร ์ควรจะใชใ้นการด าเนินจดัตั้งมาตรฐานท่ีตอ้งการเก่ียวกบั

ผลผลิตของโรงเรียน ประการท่ีสอง วิธีการควรตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร ์ประการท่ีสาม 

คุณสมบัติของผูผ้ลิต )ครู( ควรจะถูกก าหนดขึ้ น และเขาควรไดร้ับการฝึกอบรมใหเ้หมาะสม

ตามแนวทางแบบวิทยาศาสตร์ ประการท่ีส่ี ผู ้ผลิต)ครู( ควรได้รับการช้ีแจงใหรู้เ้ก่ียวกับ

มาตรฐานท่ีก าหนด วิธีการว่าจา้ง และการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ และประการท่ีหา้ บุคลากร

ทางการศึกษามีมาตรฐานต า่ จึงควรไดร้บัการตระเตรียมมาเป็นอยา่งดี ก่อนจะปฏิบติังาน 

Cubberley (1941 อา้งถึงใน ภารดี อนันตน์าวี, 2552: 21) ไดย้ึดแนวคิดของ 

Taylor เขาไดก้ล่าวถึงหลกัการ 3 ประการ ของผูต้รวจการศึกษา (Superintendent of Schools) 

คือ 

 1( การจดัการองคก์าร (Organization) ผูต้รวจการศึกษาจะตอ้งเป็น

ผูจ้ดัองคก์ารของการด าเนินงานในโรงเรียน โดยเป็นผูว้างนโยบายใหโ้รงเรียนปฏิบติั 

 2( การบริหาร (Execution) ผูต้รวจการศึกษาจะตอ้งเป็นผูบ้ริหาร

ในส่ิงท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
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 3( การนิเทศ (Supervision) ผูต้รวจการศึกษาควรจะเป็นผูนิ้เทศของการ

ด าเนินงานในโรงเรียนความรูท้างวิชาชีพและความหยัง่เห็นของเขาจะตอ้งปรากฏออกมาในรูป

ของงานประจ าวนัของครแูละนักเรียน 

โดยในทศันะของ Cubberley )1941( ผูต้รวจการศึกษาซ่ึงเป็นผูน้ าทางการศึกษา

จะตอ้งมีคุณสมบติัดังน้ีจะตอ้งเป็นคนแจ่มใส รูจ้กัผ่อนหนักผ่อนเบา ซ่ือสตัย ์ไม่ดูถูกคนอ่ืน มี

วินัย มีส านึกท่ีดี สามารถท างานใหส้ าเร็จวิธีใชใ้หค้นอ่ืนท างาน และจะตอ้งมีเวลาส าหรบัสงัเกต 

ศึกษา คิดวางแผน ใหค้ าแนะน า แนะแนวทางและเป็นผูน้ า 

ในการน าแนวทางการบริหารแบบวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใชใ้นการบริหาร

การศึกษาสามารถน ามาวิเคราะหไ์ดว้่าการบริหารการศึกษาผูท่ี้มีบทบาทในการบริหารควรจะ

น าหลกัทางวิทยาศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและผูบ้ริหารควรท่ีจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทและมี

คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการบริหารองคก์าร 

2.2.2.2 แนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสมัพนัธม์าใชใ้นการบริหารการศึกษา  

ภารดี อนันต์นาวี )2552: 26) ไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัมนุษยสมัพนัธ์ในการบริหาร

การศึกษาไว ้ดงัน้ี คือ 

 1( ผูบ้ริหารควรสรา้งมนุษยสมัพนัธอ์นัดีกบัครเูป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

 2( ปัญหาเร่ืองมนุษยสมัพนัธ์ ซ้ึงในเบ้ืองตน้ไม่ค่อยมีความส าคญั แต่

ต่อมาไดร้บัการยอมรบัมากขึ้ น 

 3( อาจารยใ์หญ่สามารถสรา้งภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตยไดม้ากกว่า

เพราะต าแหน่งของเขาเอ้ืออ านวยให ้

 4( ครูทุกคนรวมเป็นกลุ่มสงัคมท่ีซบัซอ้น อาจารยใ์หญ่จะตอ้งร่วมงาน

กบัครเูหล่าน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

 5( ครูและเจา้หน้าท่ีทุกคนท่ีไดร้บัผลกระทบกระเทือนต่อการตดัสินใจ

ควรจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจน้ันดว้ย 

ในการน าแนวทางการบริหารแบบวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใชใ้นการบริหาร

การศึกษาสามารถน ามาวิเคราะหไ์ดว้่าดังท่ีกล่าวมาขา้งตนว่าแนวคิดน้ีใหค้วามส าคญักบัการ

สรา้งมนุษยสัมพันธ์กันระหว่างคน ดังน้ันส่ิงท่ีผู ้บริหารจะน าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใชใ้นการ

บริหารการศึกษา คือควรสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์กันกับบุคลากรทุกคนและควรให้

ความส าคัญกับระบบประชาธิปไตยคือผู ้บริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความยุติธรรมในการตัดสินใจ

ต่างๆไมใ่ช่ใชอ้ านาจท่ีมีอยูต่ดัสินใจ 

2.2.2.3 แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตรม์าใชใ้นการบริหารการศึกษา  

ภารดี อนันต์นาวี ) 2552: 36) การประยุกตใ์ชพ้ฤติกรรมศาสตรใ์นการบริหาร

การศึกษา หลกัพฤติกรรมศาสตรส์ามารถน ามาใชห้ลกัการบริหารการศึกษาดงัน้ี 
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 1( การบริหารประกอบดว้ยความรูเ้ฉพาะ (Specialized Knowledge) 

ทกัษะและความเขา้ใจ ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามกิจกรรมต่างๆ ประสบการณก์ารสอนบางส่วนบวก

กบัการศึกษาทางดา้นพฤติกรรมศาสตรแ์ละการบริหารก็เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา 

 2( การด าเนินการบริหารตั้งอยู่บนทัศนะความจริงขององค์การท่ี

ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 

 3( พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข์องการบริหารอยู่ในพฤติกรรมศาสตร ์

ดงัน้ัน ความเขา้ใจในจิตวิทยา สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา และการเมือง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการ

เขา้ใจธรรมชาติท่ีเป็นจริงของปัญหาของการบริหารองคก์ารทางศึกษา 

 4( การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิง ท่ีหลีกเ ล่ียงไม่ได้ในการบริหาร

การศึกษา และการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  (Innovation) เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งรีบด่วน 

สรุปแนวคิดการบริหารการศึกษา คือ การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ท่ีให้

ความส าคญักบัแนวทางในการบริหารสถานศึกษา โดยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารมี 

ผูท่ี้น าเสนอมากมายหลายแนวคิด เช่น แนวคิดการบริหารของ Taylor (1911) Mayo (1924) 

หรือ Lunenburg and Ornstein (2004) และอีกหลายๆ ท่านท่ีใหแ้นวคิดการบริหารท่ีแตกต่าง

กนัออกไปแลว้แต่ทศันะของแต่ละคน โดยใจความส าคญัของแนวคิดการบริหารการศึกษาเป็น

คือการด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาสมาชิกของสงัคมในทุกๆ ดา้น 

ไม่ว่าจะเป็นดา้นบุคลิกภาพ ความรู ้ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหม้ี

ค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสงัคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้

มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรพัยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือใหบุ้คคลพฒันา

ไปตรงตามเป้าหมายของ สงัคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ โดยการบริหารการศึกษาตอ้งตั้งอยู่ภายใต้

กระบวนการท่ีเหมาะสมภายใตข้อ้ตกลงท่ีวางไว ้

 

2.3  แนวคิดการพฒันาการศึกษาและนโยบายการศึกษา 

 

2.3.1  ความหมายการศึกษา 

การศึกษาเป็นค าท่ีคนส่วนใหญ่คุน้เคย แต่นิยามยาก โดยในการศึกษาความหมายของ

ค าวา่ “การศึกษา” มีนักวิชาการหลายท่านใหค้ านิยามท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

วิไล ตั้งจิตสมคิด )2539: 1-7( และ สมาน อศัวภูมิ )2553: 3) ซ่ึงไดร้วบรวมนิยาม

การศึกษาไวห้ลายคนและหลายมุมมอง เช่น วิจิตร ศรีสอา้น (2529) ซ่ึงไดนิ้ยามการศึกษาไว ้

สามองคป์ระกอบ คือ 

 1( การศึกษาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเ้ป็นไปใน

แนวทางท่ีพึงปรารถนา 

 2( การเปล่ียนพฤติกรรมน้ีเป็นไปโดยจงใจ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

มีคุณค่าสงูสุดไว ้



32 

  

 

 3( การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ีกระท าเป็นระบบ มีกระบวนการอนัเหมาะสม

และผ่านสถาบนัทางสงัคมท่ีไดร้บัมอบหมายไดท้ าหนา้ท่ีดา้นการศึกษา 

ภิญโญ สาธร (2521: 18 อา้งถึงใน สมาน อศัวภูมิ, 2553: 4) ใหค้วามหมายการศึกษาไว ้

ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล ทั้งในด้านจิตใจ นิสัย และคุณสมบัติอย่างอ่ืน กระบวน

การศึกษาเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีคนรุ่นหน่ึงใหแ้ก่คนอีกรุ่นหน่ึง เคร่ืองมือน้ีถา้ไม่น าไปใชจ้ะไม่เกิด

ประโยชน์กนัใด นอกจากน้ีการศึกษายงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของรฐัในการสรา้งความเป็นหน่ึง

อันเดียวกันของพลเมือง เพ่ือก่อใหเ้กิดความมัน่คงของรัฐตามท่ีรัฐตอ้งการ ทั้งในดา้นสังคม 

วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง 

Dewey )1993 อา้งถึงใน วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2539) ไดใ้หค้ านิยามการศึกษาไวด้งัน้ี 

 1( การศึกษาคือชีวิต (Education is Life) ไม่ใช่เป็นการเตรียมตวัเพ่ือชีวิตใน

ภายหน้า การศึกษากับชีวิตเป็นของคู่กัน ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู่ก็ตอ้งมีการศึกษาตลอดไป 

ดงัน้ัน การศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั แกปั้ญหาในชีวิตปัจจุบนั 

 2( การศึกษาคือการเจริญงอกงาม (Education is Growth) คนท่ีไดร้บัการศึกษา

ยอ่มจะท าใหเ้จริญงอกงาม ทั้งร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา แต่ความเจริญงอกงามน้ัน

ตอ้งเป็นไปในทางท่ีดี สงัคมปรารถนาดว้ย 

 3( การศึกษาคือการสรา้งเสริมประสบการณใ์หแ้ก่ชีวิต (Education is Organizing 

for Experience) เป็นการจดัประสบการณก์ารใหม่ ช่วยใหบุ้คคลมีระดบัความรู ้ความสามารถสูงขึ้ น 

พอท่ีจะก าหนดแนวปฏิบติัจากผลลพัธข์องประสบการณน้ั์นได ้

 4( การศึกษาคือกระบวนการทางสงัคม (Education is Social Process) เป็นการ

ถ่ายทอดความรู ้วฒันธรรมต่างๆ จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 

Good )1945: 145 อา้งถึงใน สมาน อศัวภูมิ, 2553: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาไว ้

3 ความหมาย คือ 

 1( การศึกษาหมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีบุคคลน ามาใชใ้นการพัฒนาความรู ้

ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติท่ีดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรบันับถือของสงัคม 

 2( การศึกษาเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีท าใหบุ้คคลไดร้บัความรูค้วามสามารถ

จากส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงเรียนจดัขึ้ น 

 3( การศึกษาหมายถึงการถ่ายทอดความรูต่้างๆ ท่ีรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระเบียบให้

คนรุ่นใหมไ่ดศึ้กษา 

สรุปค าว่า “การศึกษา” คือ กระบวนการพฒันาบุคคลใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นดา้นความรู ้ความสามารถ พฤติกรรม หรือแมก้ระทั้งการพัฒนาทางดา้นจิตใจ 

อารมณ ์โดยการถ่ายทอดเป็นความรูต่้างๆ ท่ีถูกถ่ายทอดมาเป็นรุ่นๆ หรือถูกเก็บรวบรวมไวแ้ล้

น ามาเป็นถ่ายทอด เพ่ือใหไ้ปตามระเบียบ แบบแผนท่ีสงัคมตอ้งการ 
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2.3.2  แนวคิดและแผนการพฒันาการศึกษา 

การศึกษาไทยในปัจจุบนั เป็นระบบการศึกษาท่ีมีการมุง่เนน้การผลิตคน หรือบณัทิตให้

รบัใชส้งัคมเท่าน้ัน ไม่ไดเ้พ่ือท่ีจะผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มแรงงานท่ียงัขาดอยู่

หรือผลิตเพ่ือใหม้ีความรูค้วามช านาญในแต่ละดา้นเป็นพิเศษ  เพราะระบบการศึกษาไทยมี

หลักสูตรท่ีจัดท าออกมาไม่ไดส้อดคลอ้งกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ท าใหค้นเหล่าน้ีกา้วจาก

สงัคมชนบทไปตั้งหลกัแหล่งในสงัคมเมืองแทนท่ีจะกลบัไปพฒันาทอ้งถ่ินตนเอง หรือบางกลุ่ม

จบไปไมไ่ดท้ างาน เพราะหลกัสตูรท่ีจบไม่ไดม้ีความตอ้งการในกลุ่มตลาดแรงงานท าใหเ้กิดการ

วา่งงานมากมายในกลุ่มน้ี 

อัมมาร สยามวาลา )2552( สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า ตลอด

ระยะเวลากว่าหน่ึงทศวรรษท่ีมีการพัฒนาการศึกษา จะเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงมาก โดย

การศึกษาจะยึดถือแต่ โรงเรียน ครู นักเรียน และเน้ือหาวิชาเป็นหลกัโดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญั

กบัสภาพแวดลอ้มอ่ืนอย่างเท่าเทียม เป็นเพียงการปรบัเปล่ียนเฉพาะรูปแบบ โดยเน้นใหเ้ด็กมี

รูปแบบการเรียนแบบท่องจ า ไม่ไดเ้น้นการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และส่ิงส าคญัปัญหาจากการจดั

และพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะท่ีผ่านมา พบว่ายงัมีปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้ง

ปรับปรุงและพัฒนา ทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพ

การศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศท่ียงัอยูใ่นระดบัต า่ ตลอดจนสภาพการบริหารและจดัการศึกษาท่ียงัตอ้งเพ่ิมเติมในดา้น

ประสิทธิภาพ  

โดยในดา้นการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาการศึกษาท่ีผูศึ้กษามากมาย

ท าการศึกษาสามารถสรุปปัญหาหรือแนวทางการพฒันาการศึกษาไดด้งัน้ี 

ชยัรตัน์ ชมภู )2550: 110( ไดศึ้กษาถึง การศึกษาแนวทางในการพฒันาการศึกษา 

ของโรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุคตวาราราม ส านักการศึกษา เทศบาลนครสวรรค ์พบว่า แนวทาง

ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนน้ันในภาพรวมปัญหาทางวิชาการมีปัญหาสูงสุด รองลงมา

คือ งานบุคคล งานบริหารทัว่ไป และงบประมาณ ตามล าดับ ส่วนแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนในด้านงานวิชาการ คือ ให้มีการด าเ นินการจัดหาวิท ยากร

บุคคลภายนอกทั้งในและนอกทอ้งถ่ินมาใหค้วามรูก้ับผูเ้รียน การจัดหาส่ือประกอบการเรียน

การสอน ในดา้นงานบุคคล คือท าแผนจดัหาสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน ใน

ดา้นงานบริหารทัว่ไป คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ และให้

ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชนและสรา้งความสัมพันธ์กบัสถาบันอ่ืนๆ  ใน

ชุมชนและทอ้งถ่ิน ส่วนสุดทา้ยในดา้นงบประมาณ คือ จดัท าแผนงานบริหารงบประมาณการใช้

จ่ายของสถานศึกษา 

บุญชม ศรีสะอาดและคณะ (2542: 92( ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการพฒันา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนของเขตการศึกษา 11 โดยพบว่าปัญหาในการพัฒนา

การศึกษาท่ีส าคญั คือ ดา้นครูผูส้อนมีปัญหาเร่ืองหน้ีสิน ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา สอนไม่
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ตรงกบัวิชาท่ีเรียนมา ไมพ่ฒันาหลกัสตูรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ไม่สามารถสอนใหบ้รรลุ

เป้าหมายของหลักสูตร ดา้นผู ้บริหารมีปัญหาเร่ืองไม่มีการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ ไม่บริหารงานวิชาการอย่างจริงจงั ไม่มีอ านาจในการบริหารอย่างสมบรูณ์ ส่วน

ในดา้นนักเรียนปัญหาเร่ืองไม่ตั้งใจเรียนอย่างจริงจงั มีปัญหาครอบครวั อ่านเขียนภาษาไทยได้

ต า่กว่าระดบัชั้น และในดา้นหลกัสูตรปัญหาท่ีพบคือ หลกัสูตรมีรายวิชาและเน้ือหามากเกินไป 

การเรียนการสอนไมเ่ป็นไปตามแผนการสอน นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อมัมาร สยามวาลา )2552( สถาบนัวิจัยเพ่ือพฒันาประเทศไทย มองว่า เพ่ือให้

การศึกษาไทยมีการพฒันาใหท้นัต่อโลกแห่งเทคโนโลยีการศึกษาไทยควรมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

 1( การศึกษาไทยตอ้งมุ่งสรา้งคน สรา้งงาน สรา้งชาติ เป็นการศึกษาแบบ 

องคร์วมบรูณาการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ศาสนา การเมือง 

 2( การศึกษาไทยตอ้งเน้นผลต่อผู ้เรียน ทั้งในระดับนโยบายและระดับการ

เรียนการสอนโดยก าหนดนโยบายการศึกษาท่ีค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคัญ เปิด

โอกาสใหผู้เ้รียน เรียนรูต้ามวิธีท่ีถนัดและสนใจ เรียนอย่างสนุก เล่นใหไ้ดค้วามรู ้มีความสุขกบั

การเรียน ครูสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวิเคราะหท์ าใหเ้กิดความ

เช่ือมัน่ในตนเองและมีความสุขกบัการเรียน 

 3( การศึกษาไทยตอ้งมุ่งยกระดับงานใหเ้ป็นแรงงานคุณภาพ )Knowledge 

Workers) ท่ีเขม้แข็งและแข็งขนั มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา องคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน มีการก าหนดมาตรฐานในการศึกษา จดัรูปแบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุก

ระดบั มีการส่งเสริมรากฐานและพฒันาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ระดมทรพัยากรจาก

แหล่งต่างๆ มาใชใ้นการศึกษาและการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน 

และสถาบนัสงัคมอ่ืนๆ 

 4( การศึกษาไทยควรมีการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาบูรณาการในการเรียน   

การสอน ท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู ้และทนัต่อยุคสมยัมากขึ้ น 

อยา่งไรก็ตามจากปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษาไทยดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ดงัน้ันแผนพฒันาการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนใหร้ะบบการศึกษาไทยเป็นไปใน

ทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบับริบทปัจจุบนัและสามารถท่ีจะเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ ได ้

ดงัน้ันในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัล่าสุด คือฉบบัท่ี

สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 กระทรวงศึกษาธิการไดม้องถึงปัญหาของการพฒันาการศึกษาท่ี

ผ่านมา จึงไดท้ าแผนโดยขอความร่วมมือและการมีส่วนร่วมใหข้อ้มลูขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

จากผูแ้ทนหน่วยงานองคก์รตลอดจนผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ

เพ่ือใหไ้ดแ้ผนพฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั โดยแผนพฒันาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตรซ่ึ์งมี

เน้ือหาใจความดงัน้ี (ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
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 1( ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียนครคูณาจารยบุ์คลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา กลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงาน 

 (1) เร่งรดัพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน 

 (2) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 (3) เร่งรดัพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

 (4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษา 

 2) ผลิตและพฒันาคุณภาพก าลงัคนรองรบัการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ

การแขง่ขนัของประเทศ กลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงาน 

 )1( สรา้งภาพลกัษณแ์ละยกระดบัคุณภาพการอาชีวศึกษา 

 )2) เร่งผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีแพทย์

พยาบาลและสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 

 )3( เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 )4) พัฒนาสมรรถนะก าลังแรงงานเพ่ือรองรับการเข ้าสู่สังคมและ

ประชาคมอาเซียน 

 )5( สรา้งความเขม้แข็งเครือข่ายการผลิตและพฒันาก าลงัคนกบัองคก์ร/

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 )6) ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาผูม้ีความสามารถพิเศษอย่างต่อเน่ืองทุก

ระดบั 

 )7) ส่งเสริมประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางการศึกษาในภมูิภาคอาเซียน 

3)  ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยีนวตักรรม                   

กลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงาน 

 )1) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรา้งองค์ความรูเ้ทคโนโลยี

นวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและประเทศ 

 )2) สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือดา้นการศึกษาวิจยักบัองคก์ร/หน่วยงาน

ทั้งในและต่างประเทศ 

 )3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือใหบ้ริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม

สุขภาพ 

 )4) พฒันาระบบบริหารจดัการความรู ้

 )5) พฒันาระบบบริหารจดัการงานวิจยั 

 )6) ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้ความรู ้และจดทะเบียนคุ้มครอง

ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
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 4) ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต กลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงาน 

 )1) ประกนัโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

 )2)  ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการการเรียนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 )3) พฒันาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 5) พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา กลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงาน 

 )1) พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 )2( พฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 )3) พฒันาระบบการวางแผนงบประมาณตรวจติดตามและประเมินผล

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

 )4( กระจายอ านาจการบริหารจัดการให้เขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาและ

สถานศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษา 

 )5) ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและ

สนับสนุนทรพัยากรเพื่อการศึกษา 

 )6) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากบัองคก์รหรือหน่วยงาน

ทั้งในและต่างประเทศ )ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

สรุปแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของรัฐบาลในยุคปัจจุบันจะใหค้วามส าคัญกับ

หลายๆ มิติ เช่น ประการแรก การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียนครูคณาจารยบุ์คลากร

ทางการศึกษาและสถานศึกษา ประการท่ีสอง ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับ          

การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพการแข่งขันของประเทศ ประการท่ีสาม ส่งเสริมการวิจยัและ

พฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยีนวตักรรม ประการท่ีส่ี ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทาง

การศึกษาและการเรียนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และประการท่ีหา้ พฒันาระบบบริหารจดัการ

และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ยุทธศาสตรท์ั้ง 5 ประการดังกล่าว

ลว้นแต่เป็นการส่งเสริมใหก้ารศึกษาไทยเกิดการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัท่ีเกิดข้ึน 

 

2.3.3  นโยบายการศึกษา 

นโยบาย คือ หลกัการหรือกรอบความคิด แนวทาง กลวิธีการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานน้ันๆ นโยบายเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความตั้งใจของผู ้บริหารใน                  

การปฏิบติังาน และใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณา ตัดสินใจจดัท าแผน จดัท าโครงการ 

"นโยบาย" กบั "การบริหาร" นับว่า มีความสมัพนัธก์นัอย่างแยกไม่ออก การบริหารจะประสบ

ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้ นอยู่กบัการก าหนดนโยบายดว้ย การก าหนดนโยบายในทาง

ปฏิบติัน้ัน อาจก าหนดไดใ้นทุกระดบั เช่น นโยบาย ระดบัประเทศ )National) ซ่ึงเป็นนโยบาย

ส่วนรวม นโยบายระดับสาขางาน )Sector) นโยบายระดับภาค )Regional) ระดบัหน่วยงาน 
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)Institutional หรือ Organization) และระดบัสายงาน หรือหน่วยงาน นโยบายยิ่งอยู่ใกลร้ะดบั

ปฏิบติัการ )Operation Unit) มากเพียงใด ก็จะมีลกัษณะท่ีเป็นนโยบายแบบจ าเพาะเจาะจงมาก

ยิ่งขึ้ น โดยมีขอ้ความชดัเจน สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะจน

หน่วยปฏิบติัสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนว่า ควรด าเนินการในแนวใด และไม่ด าเนินการใน

ลกัษณะใด ท าใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง (โรงเรียนมารียอ์นุสรณ,์ 2554) 

"นโยบายการศึกษา" หมายถึง ข ้อความท่ีก าหนดไว ้เ พ่ือใช้เ ป็นแนวทางใน                  

การด าเนินงานทางการศึกษาโดยครอบคลุมทั้งระบบหรือการศึกษาในภาพรวม เพ่ือบรรลุตาม 

เจตนารมณ์ของปรชัญาการศึกษาหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงโดยลกัษณะของนโยบายเอง

น้ัน สามารถก าหนดไดท้ั้งในลกัษณะของนโยบายเชิงรุกและนโยบายเชิงรบั นโยบายเชิงรุกน้ัน 

เป็นนโยบายท่ีเน้นหรือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือแนวทางท่ีก าหนดหรือท าไวอ้ยู่เดิม 

ดว้ยเจตนาท่ีจะมุ่งแกปั้ญหาวิกฤตใหบ้ังเกิดผลในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนนโยบายเชิงรับเป็น 

นโยบายท่ีก าหนดขึ้ นเพ่ือแกปั้ญหาบนปัจจัยเง่ือนไขท่ีวางไวเ้ดิม เพ่ือใหบ้รรลุผลท่ีก าหนด 

(โรงเรียนมารียอ์นุสรณ,์ 2554) 

นอกจากจะมีการวางแผนแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือใหก้ารศึกษาสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความเป็นจริงในยุคปัจจุบนัโดยภายใต้

การวางแผนการพัฒนาจะตอ้งอยู่ภายในกรอบของนโยบายการศึกษาท่ีรัฐบาลวางไว ้โดย

นโยบายการศึกษาเปรียบเสมือนแนวทางใหร้ฐับาลด าเนินการโดยนโยบาย 31นโยบายหลัก

ด้านการศึกษาของ ฯพณฯ ยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีเน้ือหาดังน้ี 

)กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

นโยบายท่ี 1 ยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของ

เรา จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรบัเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท ป้ันนักศึกษาไทย ใหเ้ป็น

มืออาชีพ เติบโตเป็นพลเมืองโลกท่ีทนัสมยั 

นโยบายท่ี 2 ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ (Transparency and Accountability) การบริหารงาน

บุคคลท่ีโปร่งใส ร่วมรบัผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของลกูหลานไทย 

นโยบายท่ี 3 ปรับเล่ือนวิทยฐานะ โยกยา้ยครูดว้ยความเป็นธรรม สองแข่งขันวัด

ความสามารถดว้ยตนเอง ไรเ้สน้สายฝากฝัง 

นโยบายท่ี 4 สอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา วดัผลแต่ละ

ช่วงชั้นประกันคุณภาพการศึกษาน าผลไปใชเ้พ่ือการศึกษาต่อเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของ

ครผููส้อนเพ่ือเล่ือวิทยฐานะ 

นโยบายท่ี 5 กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด สรา้งความโปร่งใสในการบริหาร

กระทรวงศึกษาธิการใหป้ราศจากทุจริตคอรปัชัน่ 

นโยบายท่ี 6 ปฏิบติัธรรม น าการศึกษา แกปั้ญหายาเสพติด ขจดัทุจริตคอรปัชัน่ 
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นโยบายท่ี 7 แท็บเล็ตพีซี เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน ป.1 และ ม.2 ทุกคน เติม              

ภมูปัิญญาดว้ยเทคโนโลยีมีความรูไ้ดอ้ยา่งไรข้ีดจ ากดั 

นโยบายท่ี 8 เรียน ม.6 จบไดใ้น 8 เดือน เรียนในเวลาและนอกเวลาเพ่ือกา้วทนัโลก 

และทนัลกูหลาน 

นโยบายท่ี 9 กองทุนตั้งตวัได ้เงินทุนขัน้ตน้ส าหรบันักศึกษา พรอ้มเป็นเจา้ของธุรกิจใน

อนาคต 

นโยบายท่ี 10 1 อ าเภอ 1 ทุน ทุนการศึกษาสานฝันใหเ้ด็กเก่งทุกอ าเภอเรียนต่อ

ต่างประเทศ 

นโยบายท่ี 11 ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ พรอ้มเขา้สู่ประชาคม ASEAN 80% ของ

นักเรียนทั้งประเทศพดูภาษาองักฤษได ้พรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

นโยบายท่ี 12 เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.6 ฟรีค่าเล่าเรียน                   

ค่าเคร่ืองแบบ ค่าอุปกรณก์ารเรียน ค่าหนังสือและค่ากิจกรรม 

นโยบายท่ี 13 สรา้งผูน้ าอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship เพ่ิมทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาอาเซียน เพ่ือเตรียมพรอ้มเป้นผูน้ าในภมูิภาค 

นโยบายท่ี 14 ทุนการศึกษาเพ่ืออนาคต )กรอ.( Income Contingency Loan โอกาส

เขา้ถึงแหล่งทุน เรียนก่อน ผ่อนทีหลงั ส่งคืนเมื่อมีรายได ้

นโยบายท่ี 15 ครูมืออาชีพ ฝันอยากเป็นครูไดเ้ป็นครู จบแลว้มีงานท า มัน่คงในชีวิต

ร่วมสรา้งลกูหลานไทยใหเ้ฉลียวฉลาด 

นโยบายท่ี 16 ศูนยซ่์อมสรา้งเพ่ือชุมชน Fix-it Center ศูนยบ์ริการซ่อมสรา้ง 20,000 

แห่งทัว่ประเทส ฝึกฝนช่างฝีมือ ใหบ้ริการประชาชน 

นโยบายท่ี 17 การศึกษาดับไฟใต ้ จดัการศึกษาในจังหวดัชายแดนใตโ้ดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนประชาชนและผูน้ าในพ้ืนท่ี 

นโยบายท่ี 18 ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA ฝึกอาชีพเพ่ิมพนูทักษะคิดเป็น

ผลิตเป็นส่งออกต่างประเทศเพิ่มรายไดแ้ก่ครอบครวั 

นโยบายท่ี 19 กระทรวงศึกษาไทยปลอดภยัไรบุ้หร่ีหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษาผูบ้ริหาร

อาสาเป็นแบบอยา่ง 

นโยบายท่ี 20 ศนูยก์ลางการศึกษานานาชาติสรา้งการศึกษาใหแ้ข็งแกร่งเพ่ือแข่งขนัใน

ประชาคม ASEAN 

นโยบายท่ี 21 อจัฉริยะสรา้งไดส้่งเสริมใหเ้ด็กเก่งเด็กฉลาดพรอ้มเป็นผูน้ าประเทศใน

ทุกสาขา 

นโยบายท่ี 22 อินเทอร์เน็ตต าบลและหมู่บา้นคน้หาความถนัดตนเองเรียนรูทุ้กท่ีทุก

เวลา 

นโยบายท่ี 23 คูปองสรา้งเสริมอัจฉริยะคูปองแลกหนังสือใหโ้อกาสเยาวชนเลือก

หนังสือตามความพอใจ 
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นโยบายท่ี 24 โรงเรียนในโรงงานเรียนรูจ้ริงในสถานประกอบการระหว่างเรียนมีรายได้

จบแลว้ไดง้านท า 

นโยบายท่ี 25 อาชีวะไทยกา้วไกลใชเ้ทคโนโลยีสุภาพบุรุษอาชีวะมีวินัยเคารพกติกา

รกัษาคุณธรรม 

นโยบายท่ี 26 สรา้งพลงัครแูกปั้ญหาหน้ีสินลดรายจ่ายเพ่ิมรายไดส้รา้งโอกาส 

นโยบายท่ี 27 หลกัสูตรคิดเป็นท าเป็นลดหลกัสูตรท่องจ ารูด้ว้ยความเขา้ใจใชปั้ญญา

จินตนาการอยา่งไมส้ิ่นสุด 

นโยบายท่ี 28 โรงเรียนร่วมพฒันารวมพลงัครูนักเรียนเพ่ือความแข่งแกร่งทางวิชาการ

พรอ้มส่ือการสอนสมยัใหมย่านพาหนะรบัส่ง 

นโยบายท่ี 29 ศนูยอ์บรมอาชีวศึกษาพฒันาอาชีพใหนั้กเรียนนักศึกษาประชาชนเรียนรู ้

ประสบการณก์่อนไปประกอบอาชีพ 

นโยบายท่ี 30 ตั้งสถาบนัอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพปริญญา

ตรีสายปฏิบติัการเติมเต็มความรูคู้่ความเช่ียวชาญในอาชีพ 

นโยบายท่ี 31 เทียบโอนประสบการณส์ายอาชีพจบปวช. ไดใ้น 8 เดือนหลกัสูตรเทียบ

โอนเรียนเขม้ระยะสั้นเทียบโอนความรูท้กัษะประสบการณ์สายอาชีพ )กระทรวงศึกษาธิการ, 

2555) 

อย่างไรก็ดีนโยบายการศึกษาของ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี ยิ่งลกัษณ ์ท่ีกล่าวมาทั้งหมด 

31 นโยบายลว้นแต่เป็นนโยบายท่ีมีความคิดท่ีสรา้งสรรค ์มองการศึกษาท่ีกวา้งไกลและให้

ความส าคญักบัเทคโนโลยีมากขึ้ น โดยหากนโยบายทุกประการสามารถท่ีจะน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

น่าจะเป็นผลดีท่ีจะท าใหร้ะบบการศึกษาไทยเกิดความเจริญกา้วหนา้และทนัสมยั 

 

 2.4  อาเซียนกบัประชาคมอาเซียน 

 

“อาเซียน” คือ ค าท่ีมาจากตัวย่อ ASEAN ในช่ือภาษาองักฤษของประชาคมอาเซียน 

“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” คือ The Association of Southeast Asian 

Nations สมาคมดังกล่าวถือก าหนดจากการประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok 

Declaration) ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพ่ือใหเ้ป็นสมาคมความร่วมมือในระดบัภูมิภาค

ของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีประเทศสมาชิกเมื่อเร่ิมก่อตั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 

อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และสิงคโปร ์(วิทย ์บณัฑิตกุล, 2554: 15) 

2.4.1  ประวตัิความเป็นมาของอาเซียน 

 “อาเซียน” เกิดจากความตอ้งการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้5

ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ร่วมมือกันก่อตั้งองค์กรท่ีจะช่วย

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้ึ้ นมาหลังจาก
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ความความพยายามท่ีผ่านมาลม้เหลว อาทิเช่น การก่อตั้ง องค์การ “อาสา”(Associatia of 

Suntheart  Asia: ASA) ท่ีประกอบไปดว้ยสหพนัธรฐัมาเลเซีย ฟิลิปปินสแ์ละไทย และองคก์าร 

“มาฟิลลินโด”(Maphilindo) อนัประกอบไปดว้ยสหพนัธรฐัมาเลเซีย ฟิลิปปินสแ์ละอินโดนีเซีย 

แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ท าใหค้วามคิดการท่ีจะร่วมมือลักษณะเช่นน้ันกลับมา และเป็น

ความคิดท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัทั้ง 5 ประเทศ คือ มีความปรารถนาในการสรา้งสนัติภาพ สรา้ง

ความมัง่คัง่ใหม้ีเสถียรภาพอนัมัน่คงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพ่ือช่วยค ้าจุนใน  การ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พยายามฟันฝ่าอุปสรรคและปรบัปรุงส่ิงต่างๆ ร่วมกนั จากพ้ืนฐานความ

ต่างในแต่ละประเทศใหก้า้วไปสู่การพฒันา เพราะในกลุ่มของประเทศทั้งหา้น้ีมีความใกลเ้คียง

ในดา้นทรพัยากรธรรมชาติ และเป็นประเทศก าลงัพฒันา เป็นกลุ่มประเทศท่ีขณะน้ันตอ้งการ

เงินทุนและวิธีการท่ีทันสมยัส าหรบัพฒันาประเทศ ท าใหค้วามคิดในการตั้งเป็นสมาคมเกิดขึ้ น

อีกครั้งหน่ึง เรียกว่า “อาเซียน” โดยหวังว่าจะสามารถช่วยสรา้งความเป็นประชาคมแห่ง

สนัติภาพ ความร่วมมือของการตั้งสมาคมอาเซียนในครั้งน้ี นับว่าเป็นการสรา้งประวติัศาสตร์

แห่งภูมิภาค สะทอ้นใหเ้ห็นความปรารถนาดีจากการร่วมมือกนัของประเทศทั้งหา้ โดยไม่มีส่ิง

ใดเก่ียวโยงกบัประเทศมหาอ านาจตะวนัตก วตัถุประสงคก์ารก่อตั้ง ไดแ้ก่ (ว.อ าพรรณ, 2555: 

26-32) 

 1( เพ่ือเร่งให้เกิดความเติบโตความก้าวหน้าทางสังคม และพัฒนาด้าน

วฒันธรรม ดา้นจิตใจ ตลอดจนเพ่ือช่วยเหลือกนัและกนัระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน 

 2( เพ่ือร่วมส่งเสริมใหเ้กิดสนัติภาพ เกิดความมัน่คงในภูมิภาคโดยมีหลกัยึด

คือกฎบตัรสหประชาชาติ 

 3( เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ และใหค้วามช่วยเหลือต่อกนัในดา้นต่างๆ 

เช่น ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นวิทยาการ และดา้นการบริหาร เป็นตน้ 

 4( เพ่ือช่วยเหลือกนัในรปูแบบของการฝึก การวิจยัในแขนงของการศึกษา การ

อาชีพ การวิทยาการและการบริหาร เป็นตน้ 

 5( เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือ การส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในดา้นการเกษตร ดา้น

อุตสาหกรรมการคา้ ร่วมมือกนัปรบัปรุงดา้นการขนส่ง การคมนาคม โดยเฉพาะการยกระดับ

มาตรฐานในดา้นการครองชีพใหดี้ขึ้ น 

6( เพ่ือส่งเสริมขอ้มลูดา้นการศึกษา 

 7( เพ่ือคงไวซ่ึ้งความร่วมมือ โดยใชเ้ป็นเวทีในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้กนั

ในภมูิภาค 

 จุดก าเนิดหรือจุดเร่ิมตน้ของอาเซียน อาจกล่าวไดว้่าเป็นเร่ิมในการตั้งสมาคมเป็นครั้งท่ี

สองหลังจากครั้งแรกไม่ประสบความส าเร็จ ครั้งน้ันมีเพียง 3 ประเทศ คือไทย มาเลเซียและ

ฟิลิปปินส ์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 จนกระทัง่อีก 6 ปีต่อมา ก็มีการร่วมมือรวมพลงักนั

อีกครั้งโดยมีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ครั้งน้ีเป็นการรวมพลงัจดัตั้งเป็นอาเซียน ซ่ึง

ประเทศหลัก 3 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์เป็นแกนและเพ่ิมขึ้ นมาอีก 2 
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ประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร ์และอินโดนีเซีย จึงกลายเป็น 5 ประเทศ จากผูน้ าท่ีเป็นตัวแทนของ

ประเทศต่างๆ ดงัน้ี (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

 1) นายอาดมั มาลิก รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย 

 2) ตุนอับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาการแห่งชาติ สหพนัธรฐัมาเลเซีย 

 3) นายนาชิโช รามอส รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรฐั

ฟิลิปปินส ์

 4) นายเอส ราชารตันัม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรฐั

สิงคโปร ์

 5) พนัเอก )พิเศษ( ดร.ถนัด คอมนัตร ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ราชอาณาจกัรไทย 

ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ได้

ถือก าเนิดขึ้ นมา โดยการลงนามในเอกสารเพ่ือก่อตั้ง “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต”้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 

2510 ณ วงัสราญรมย ์กรุงเทพมหานคร ภายหลงัจากท่ีมีการหารือกันถึงความเป็นไปไดใ้น

การจดัตั้งสมาคมอาเซียน พรอ้มกบัไดม้ีการยกร่างปฏิญญากรุงเทพฯท่ีแหลมแท่น จงัหวดัชลบุรี 

ซ่ึงวตัถุประสงคส์ าคญัของปฏิญญากรุงเทพฯ เพ่ือจดัตั้งเป็นสมาคมอาเซียนไดร้ะบุวตัถุประสงค์

หลกัส่งเสริมความเป็นสมาคมอาเซียนเอาไว ้7 ประการ ดงัน้ี (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

 1) ส่งเสริมความร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ 

สงัคม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์และทางวฒันธรรม 

 2) ส่งเสริมสนัติภาพ สรา้งความมัน่คงใหเ้กิดข้ึนในส่วนภมูิภาค 

 3) ส่งเสริมสรา้งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มุง่พฒันาการทางวฒันธรรม

ในภมูิภาคน้ันๆ ใหค้งอยู ่

 4) ส่งเสริมใหป้ระชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้ น 

 5) ส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่นใหม้ีการ

ฝึกงาน อบรม วิจยัแบบท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยกนั 

 6) ส่งเสริมด้านการค้า เพ่ิมผลผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ขยาย

ขอบเขตอุตสาหกรรมการคา้ ปรบัปรุงเสน้ทางการขนส่งใหเ้กิดความคล่องตวัและสะดวกขึ้ น 

 7) ส่งเสริมสรา้งความร่วมมืออันดีกับประเทศภายนอกแก่องค์การความ

ร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศให้มีความพร้อม และมีทิศทางท่ี

สอดคลอ้งกนัและกนั 

 วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2527 ประเทศบรไูนดารุสซาลาม ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียน 

โดยนับเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 6 ในช่วง พ.ศ. 2530 เป็นช่วงท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนมีประสบการณใ์น
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ดา้นต่างๆ มากขึ้ น ดงัน้ันจึงมีขอ้เสนอใหเ้กิดเป็นการประชุมเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

จุดประสงค์ของการประชุมก็เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอิทธิพลของประเทศนอกอาเซียน ซ่ึงก็คือ

สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้ในปี พ.ศ. 2533 แต่ขอ้เสนอน้ันไม่ผ่านความเห็นชอบ

และถูกยกเลิกไป แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ความพยายามในการร่วมกบัอาเซียนก็ประสบ

ความส าเร็จในการเปิดเขตเสรีดา้นการคา้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เพ่ือ

เอ้ืออ านวยความสะดวกในการคา้และมีความเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้ น (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

 วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประเทศเวียดนาม ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน นับเป็น

สมาชิกล าดบัท่ี 7 (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

วนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศลาวและประเทศพม่าไดม้าเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

อาเซียนพรอ้มกนั นับเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 8 และล าดบัท่ี 9 เรียงต่อกนั (ว.อ าพรรณ, 2555: 

26-32) 

 วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ประเทศกมัพชูา ก็ไดเ้ขา้มาร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน 

นับเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 10 (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

 เมื่ออาเซียนรวมกนัเป็นกลุ่มไดท้ั้ง 10 ประเทศ ท าใหเ้กิดเป็นพลังมีบทบาท มีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จากความร่วมมือเป็นกลุ่ม เกิดเป็นผลดีดา้นการ

ต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศไดม้ากยิ่งขึ้ นอีกทั้งเป็นการสรา้งความกา้วหน้าต่อไปได้อย่าง

มัน่คงขึ้ น (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

 การท่ีอาเซียนผนึกก าลงัก็จะเกิดเป็นนโยบายร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นผลจากการประชุมหารือ

กันระหว่างผู ้น ารัฐสมาชิกอาเซียน โดยเรียกทางการ “ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน” (ASEAN 

SUMMIT) ร่วมกนัในการก าหนดจะไดอ้อกความคิดเห็นประกาศทิศทางและเป้าหมาย ตลอดจน

วางแผนงานของอาเซียนในอนาคตร่วมกัน โดยจะปรากฏเป็นเอกสารในลักษณะต่างๆ เช่น 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) แถลงการณร์่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) 

ความตกลง (Agreement) อนุสญัญา (Convention) ส่วนการประชุมเพ่ือพิจารณานโยบายใน

ภาพรวม และนโยบายเฉพาะดา้น (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

 การรวมกนัเป็นอาเซียนท าใหส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีเคยเกิดขึ้ น หรือภาวะตึงเครียดใน      

แต่ละประเทศผ่อนคลายลง ต่างฝ่ายหนัหน้าเขา้หากนัและเกิดความร่วมมือกนัในฐานะประเทศ

สมาชิกอาเซียน โดยอยู่ภายในกรอบท่ีก าหนดไว ้อาเซียนไดม้ีการพลักดันการจัดท าเอกสาร

แนวทางในการปฏิบติัของระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต ้เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัจีน 

หมายถึง การช่วยสรา้งความไวใ้จระหว่างฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงช่วยสรา้งความมัน่ใจ ความ

ไวใ้จกบัประเทศนอกภูมิภาค นอกจากน้ี อาเซียนยังคงใหค้วามสนใจต่อสถานการณต่์างๆ ใน

คาบสมุทรเกาหลี เกิดเป็นการประชุมดว้ยความร่วมมือระดบัภูมิภาค เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2543 เพ่ือใหม้ีการพบปะสมัผัสบรรยากาศและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นในทางทิศทางท่ีดี

โดยเฉพาะความร่วมมือกนัแกไ้ขดา้นสงัคม ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีความส าคญัมากเพราะสงัคมประเทศ

อาเซียนมีความหลากหลายและละเอียดอ่อน มีการก าหนดเป็นแผนงานความร่วมมือเพ่ือการ
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พฒันาทรพัยากรมนุษย ์มุง่เนน้ขีดความสามารถ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวิทยาการหรือเทคโนโลยี

ท่ีทันสมยัและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นความร่วมมือในหลายลกัษณะไม่ว่าจะเป็น

ความร่วมมือแบบทวิภาคี ความร่วมมือในกรอบของเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม มีการจดัท า

เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 

รวมถึงเทคโนโลยีดา้นการศึกษาทางไกลอ่ืนๆ 

 อาเซียนจดัใหม้ีการจดัประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน (ASEAN Summit) เกิดขึ้ นครั้งแรกท่ี

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2519 และสรุปใหม้ีการจดัประชุมในลกัษณะเช่นน้ี

ทุกๆ 5 ปี แต่ภายหลงัจากการประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเทศสิงคโปรไ์ดม้ีการน าเสนอให้

ย่นระยะเวลาใหเ้ร็วขึ้ นเป็นทุกๆ 3 ปี และเมื่อการประชุมเมื่อ พ.ศ. 2544 เสร็จส้ินลง ผูน้ า

สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนไดเ้สนอใหจ้ดัการประชุมขึ้ นทุกปี เพ่ือใหก้ารแกปั้ญหาต่างๆ ได้

ทนัท่วงที และการรบัหน้าท่ีเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมแต่ละครั้งของแต่ละประเทศ ใชว้ิธีเรียง

ตวัอกัษรของช่ือประเทศสมาชิก ยกเวน้พม่าซ่ึงถูกยกเลิกการเป็นเจา้ภาพเน่ืองจากมีปัญหาดา้น

สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2549 (ว.อ าพรรณ, 2555: 26-32) 

 

2.4.2  การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 

 ปฏิญญากรุงเทพฯ มีเป้าหมายสูงสุด เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองอย่างยัง่ยืน และใหถื้อเป็น

ขอ้ก าหนดท่ีเป็นพนัธกรณีของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ลอดไป ไม่ว่าจะ

เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในอดีตแลว้ก็ตาม ซ่ึงอาเซียนสามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นว่า

สามารถแกไ้ขและบรรเทาปัญหาในดา้นต่างๆ โดยรวมไดอ้ย่างดี โดยการรวมกลุ่มของ 10 

ประเทศอาเซียน ท าใหเ้กิดพัฒนาการการเปล่ียนแปลงขึ้ นคือ เกิดเป็นการจัดตั้งประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community: AC) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 13 โดยไดม้ีการลง

นามในประกาศร่วมแผนงานการจัดตั้งประชาคมต่างๆ คือ แผนงานแรกแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint 

AEC Blueprint) เพ่ือใชก้ าหนดทิศทาง/แผนงานดา้นเศรษฐกิจในการรวมอาเซียน 10 ประเทศ 

เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบติัและการไดร้บั

ประโยชน์ร่วมกนัอนัจะน าไปสู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค .ศ. 2015 ในทา้ยท่ีสุด 

แผนงานท่ีสองคือแผนงานการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-

Security Community Blueprint: APSC Blueprint) และแผนงานสุดทา้ยแผนงานการจดัตั้งประชาคม

สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCCBlueprint) 

ไดร้บัการรบัรองและลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี  14 ท่ีชะอ า-หวัหินเมื่อ เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2552 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554) 

 2.4.2.1 การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)  จุดเร่ิมตน้

มาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 14 ท่ีชะอ า-หวัหินโดยเป็นลกัษณะของการรวมกลุ่ม

ของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of Southeast Asian 
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Nations: ASEAN) หรืออาเซียนเดิมท่ีร่วมมือกันใน 10 ประเทศโดยจะช่วยเหลือกันทาง

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี การบริหารและวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายท่ีจะกา้วไปสู่

การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยวิสัยทัศน์ร่วมของผูน้ าอาเซียนคือการสรา้ง

ประชาคมอาเซียนท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงมีกฎเกณฑ์กติกาท่ีชัดเจนและมี

ประชาชนเป็นศูนยก์ลางโดยเมื่อปี พ.ศ. 2551 ไดม้ีการจดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคม

อาเซียน (Roadmap) ในทั้งสามเสาหลักทั้งน้ีเป้าหมายหลักของการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนคือการสรา้งประชาคมท่ีมีความแข็งแกร่งสามารถสรา้งโอกาสและรบัมือส่ิงทา้ทายทั้ง

ดา้นการเมืองความมัน่คงเศรษฐกิจและภยัคุกคามรปูแบบใหม่โดยใหป้ระชาชนมีความเป็นอยู่ท่ี

ดีและสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้ นและประชาชนใน

อาเซียนมีความรูสึ้กเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (งานนโยบายกรมอาเซียน, 2555( แผนงานการ

จดัตั้งประชาคมอาเซียน (Roadmap) สามเสาหลกัประกอบดว้ยดงัน้ี 

 1( ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-

Security Community: APSC) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสรา้งและธ ารงไวซ่ึ้งสนัติภาพและความ

มัน่คงของภูมิภาคอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข และสามารถแกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้ โดยสนัติ

วิธี โดยมีแผนงานดงัน้ี 

 (1) มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกนัโดย

ยึดมัน่หลกัการของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิยมของประชาคมควบคู่

กนัไป 

 (2) มีความเป็นเอกภาพความสงบสุขและความแข็งแกร่งพรอ้มทั้ง

มีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแกไ้ขปัญหาความมัน่คงท่ีครอบคลุมในทุกมิติเพ่ือส่งเสริมให้

อาเซียนพ่ึงพาอาศยักลไกของตนมากขึ้ นในการแกไ้ขปัญหาและความทา้ทายต่างๆ ในภูมิภาค

และ 

 (3) มีพลวตัและมีปฏิสมัพนัธก์บันอกภมูิภาคอาเซียน 

 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าใหอ้าเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัและมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรีโดยมีแผนงานดงัน้ี  

 (1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวส าหรบัประชากร 600 

ลา้นคน ในอาเซียนโดยมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้บริการการลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆ อย่าง

สะดวกมากข้ึนและมีการไหลเวียนอยา่งเสรียิ่งขึ้ นส าหรบัเงินทุน 

 (2) การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน โดยใหค้วามส าคญักบัประเด็นดา้นนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

 (3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยการ

พฒันา SMEs และการเสริมสรา้งขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการริเร่ิมเพ่ือ
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การรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลดช่องว่างการพฒันา

ทางเศรษฐกิจ 

 (4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกโดยเน้นการปรบัประสาน

นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือใหอ้าเซียนมีท่าทีร่วมกนัอย่าง

ชดัเจนรวมทั้งส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายในดา้นการผลิต/จ าหน่ายภายในภูมิภาคใหเ้ช่ือมโยง

กบัเศรษฐกิจโลก 

 3( ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น

ประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียนมีสภาพ

ความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้นเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการ

ใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืนรวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียนโดยใหค้วามส าคัญกบั

การด าเนินการใน 6 สาขาไดแ้ก่ 1) การพฒันามนุษย ์2) การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม 3) 

สิทธิและความยุติธรรมทางสงัคม 4) ความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ 5) การสรา้งอตัลกัษณ์

อาเซียน 

 (1) การลดช่องวา่งทางการพฒันา  

การรวมตวัประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงถือเป็นกา้วความส าเร็จอีกกา้ว

หน่ึงของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยการสรา้งประชาคมอาเซียน เร่ิมแรกอาเซียน

ใหค้วามส าคญักบัการเร่งรดัการปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานสู่ประชาคมอาเซียนในทั้งสาม

เสา เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการสรา้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการเร่งรดั

การรวมตวัทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตภายในภูมิภาคเป็นหลกัและลดการพ่ึงพา

เศรษฐกิจโลกท่ีผันผวนในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือใหม้ีความ

เสมอภาคกนัระหว่างสมาชิกมากขึ้ นทั้งน้ีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี  21 ผูน้ าอาเซียน

ไดต้กลงท่ีจะก าหนดวันท่ีอาเซียนจะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันท่ี  31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

 2.5  ความรว่มมือในดา้นการศึกษาภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

 

การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือเฉพาะดา้นของอาเซียน ซ่ึงตั้งแต่ท่ีเร่ิมมีการ

จดัตั้งอาเซียน ไดม้ีการจดัประชุม ดา้นการศึกษาครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 ช่ือว่า 

ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities จากน้ันก็มีการผลกัดนัความ

ร่วมมือดา้นการศึกษา การศึกษาของอาเซียนมีลกัษณะเป็นทางการกบัมีผลในเชิงนโยบายและ

เชิงปฏิบติัมากขึ้ น มีการประชุมของผูน้ าในระดบัรฐัมนตรีศึกษาอาเซียนดา้นการศึกษาครั้งแรก 

เรียกว่า “Meeting of ASEAN Ministers of Education” ซ่ึงจดัในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2520         

(ว.อ าพรรณ, 2555: 57-70) 
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โดยการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting) 

ครั้งท่ี 1และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 

ครั้งท่ี 41 ท่ีประเทศสิงคโปรเ์มื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ท่ีประชุมไดร้บัทราบว่าการ

ประชุม ASED ไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 11 ท่ีประเทศมาเลเซีย

เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 ใหเ้ป็นการประชุมประจ าปีของอาเซียนโดยจดัคู่ขนานกบัการ

ประชุม SEAMEC ตามขอ้เสนอของท่ีประชุมอยา่งไมเ่ป็นทางการของรฐัมนตรีดา้นการศึกษาของ

อาเซียนการประชุมครั้งน้ีรฐัมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียนไดเ้น้นย ้าในประเด็นความร่วมมือ

ดา้นการศึกษาดงัน้ี 

 

 2.5.1 การส่งเสริมอัตลักษณข์องอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

โดยการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมท่ีมีความหลากหลายเช้ือชาติทั้งน้ีกิจกรรม

การแลกเปล่ียนระหวา่งนักเรียนและนักวิชาการมีการด าเนินการอยู่แลว้จ านวนมากท่ีประชุมจึง

ไดเ้สนอใหเ้นน้การสรา้งความตระหนักและความเขา้ใจโดยไดเ้สนอแนวทางใน 3 ประเด็นคือ 

 1) การส่งเสริมส่ือการศึกษาในด้านอาเซียนศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในการพฒันาและปรบัปรุงขอ้มลูใหม้ีความทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือเป็น

แหล่งขอ้มลูเก่ียวกบัอาเซียนส าหรบัสถานศึกษาต่างๆ น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 2) การจดักิจกรรมระหว่างนักเรียนและครูในอาเซียนผ่านการเรียนการสอน

ดา้นอาเซียนศึกษาและการแลกเปล่ียน 

 3) การริเร่ิมและสนับสนุนใหนั้กวิจัยและนักวิชาการของอาเซียนไดร้่วมกัน

ศึกษา/แกปั้ญหาส่ิงทา้ทายต่างๆ ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อชุมชนอาเซียนโดยท่ีประชุมมอบให ้ISEAS 

(Institute of Southeast Asian Studies) ของสิงคโปรช์่วยในการจดัท างานวิจยัร่วมกนัพรอ้มทั้ง

เป็นผูจ้ดัการประชุมเพ่ือวิเคราะหผ์ลการศึกษาดงักล่าวก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม ASED ต่อไป 

 

 2.5.2 คุณภาพการศึกษาเพ่ือสนองตอบต่อเป้าหมายในการพฒันาประเทศ 

ท่ีประชุมไดเ้ห็นพอ้งกนัในการส่งเสริมความร่วมมือ 3 ดา้นคือ 

 1) การศึกษาดา้นภาษา (Language Education) โดยท่ีประชุมไดร้บัทราบถึง

ความทา้ทายในดา้นการสอนโดยเฉพาะการสอนภาษาแม่ภาษาประจ าชาติและภาษาองักฤษ

และตระหนักถึงความจ าเป็นในการแลกเปล่ียนและเรียนรูจ้ากผู ้มีประสบการณ์และการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอนดา้นภาษา 

 2) การศึกษาดา้นเทคนิคและอาชีวะ (Vocational/Technical Education) ซ่ึงมี

บทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีประชุมจึงเห็นชอบท่ีจะใหม้ีการศึกษา

แนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีดีในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน 
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 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน (School Leadership) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั

ในการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนจึงควรเน้นเร่ืองการคัดเลือกและการฝึกอบรมผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรัฐมนตรีศึกษาของสิงคโปร์ได้เสนอใหก้ารสนับสนุนงบประมาณแก่ผู ้บริหาร

โรงเรียนจ านวน 2 คนเขา้ร่วมหลกัสูตร International Leaders in Education Programmed 

(ILEP) ณสถาบนัฝึกอบรมครู (National Institute of Education) ของสิงคโปรใ์นเดือนกนัยายน

พ.ศ. 2549 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting) 

ครั้งท่ี 2 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 

ครั้งท่ี 42 ท่ีประเทศอินโดนีเซียเมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ท่ีประชุมไดเ้น้นย ้าใน

ประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษาเพ่ือประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แข็งและมีความ

ยืดหยุน่และเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นของประชาชนอาเซียนโดยมีประเด็นส าคญัดงัน้ี 

 1)  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ท่ีมีการเสนอใหเ้พ่ิมขอ้บทดา้น

การศึกษา ซ่ึงการศึกษาเป็นส่วนส าคญัในการเตรียมความพรอ้มใหป้ระชาชนอาเซียนในทุก

ภาคส่วนโดยการสรา้งความตระหนักในเร่ืองอตัลกัษณข์องอาเซียนการส่งเสริมกิจกรรมสมัพนัธ์

ในหมู่ประชาชนอาเซียนและการเพ่ิมพูนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะส าหรับเยาวชนทั้ง

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการจัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงความเสมอภาคทาง

การศึกษาและคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นท่ีควรไดร้บัการหยิบยกขึ้ นหารือดว้ย 

 2)  การแลกเปล่ียนนักเรียนพบว่าโครงการ ASEAN Student Exchange 

Programmed (ASEP) เป็นกิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จอย่างมากนับตั้งแต่ปี พ .ศ. 2543-

2548 ในการเสริมสรา้งเครือข่ายทางวิชาการท่ีเขม้แข็งและก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนระหว่าง

กนัท่ีประชุมจึงเห็นควรใหม้ีการสานต่อโครงการโดยในปี พ.ศ. 2551 ประเทศมาเลเซียรบัเป็น

เจา้ภาพจัดกิจกรรมตามด้วยสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและบรูไนดารุสซาลามท่ีจะ

หมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพด าเนินงานโครงการ ASEP ตามล าดบั 

3)  การสรา้งเครือข่ายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องโรงเรียนมธัยมศึกษา

ของอาเซียนเพ่ือใหเ้กิดการแบ่งปันประสบการณอ์นัจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตรใ์นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 4) ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับซีมีโอโดยก าหนดสาขาความร่วมมือใน

สามดา้นคือการเสริมสรา้งส านึกในความเป็นอาเซียนในกลุ่มนักเรียนของอาเซียนการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องอาเซียนในสาขาการศึกษาและการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของ AUN 

(ASEAN University Network) รวมถึงการร่วมมือกนัระหวา่งศนูยต่์างๆ ของซีมีโอและอาเซียน 

 5) การขยายกรอบความร่วมมือกับประเทศคู่ เจรจาของอาเซียนการให้

ความส าคญักบัประเทศคู่เจรจาของอาเซียนโดยเฉพาะในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวนัออก (East Asian Summit: EAS) ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมระหว่างอาเซียน 10 ประเทศกบั

ประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลียและ
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นิวซีแลนด์ ท่ีเห็นชอบใหก้ารศึกษาเป็นหน่ึงในสาขาความร่วมมือท่ีส าคัญโดยไดเ้สนอความ

เป็นไปไดท่ี้จะมีความร่วมมือในดา้นการฝึกอบรมครูการเรียนการสอนดา้นภาษาโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษเทคนิคและอาชีวศึกษาและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

เรียนการสอน(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 ) 

การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting) 

ครั้งท่ี 3 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 

ครั้งท่ี 43 ท่ีประเทศมาเลเซีย เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมเห็นว่าความร่วมมือ

ดา้นการศึกษา เป็นหวัใจส าคญัในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนและ

เป็นมิติท่ีส าคญัของเสาหลกัสามดา้นของประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ ประชาคมการเมือง และ

ความมัน่คงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสงัคมและวฒันธรรม พรอ้มทั้งไดเ้น้นย ้าบทบาท

ของการศึกษาในการเพ่ิมความตระหนักเร่ืองความเป็นอาเซียนการเสริมสรา้งอตัลักษณ์ของ

อาเซียนและการสรา้งความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรมในอาเซียนประเด็นส าคญัมี

ดงัน้ี 

 1) กฎบตัรอาเซียนท่ีประชุมรบัทราบการลงนามในกฎบตัรอาเซียนของผูน้ ารฐับาล

อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 13 ท่ีประเทศสิงคโปรเ์มื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 

2550 โดยไดบ้รรจุเร่ืองการศึกษาไวใ้นกฎบตัรอาเซียน (บทท่ี 1 ขอ้ย่อยท่ี 10) ว่า “เพ่ือ

พฒันาทรพัยากรมนุษยด์ว้ยความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดยิ่งขึ้ นดา้นการศึกษาการเรียนรูต้ลอดชีพและ

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรา้งพลงัประชาชนและเสริมสรา้งความเขม้แข็งแก่

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) ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่าความร่วมมือดา้น

การศึกษาเป็นหวัใจส าคญั ในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นมิติ

ท่ีส าคญัของเสาหลกัทั้งสามดา้นของประชาคมอาเซียน และไดย้ ้าถึงบทบาทของการศึกษา ใน

การเพ่ิมความตระหนักในความเป็นอาเซียน และอัตลักษณ์ของอาเซียนรวมทั้งการส่งเสริม

ความเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมในอาเซียน 

 2) โครงการ Harnessing Cooperation in the EAS for Regional Competitiveness 

and Community Building ซ่ึงเป็นโครงการศึกษาวิจยัภายใตค้วามร่วมมือ East Asia Summit (EAS) ท่ี

มุ่งใน 4 ดา้น คือการยกระดบัมาตรฐานการเรียนการสอน การฝึกอบรมภาษาองักฤษ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา และการฝึกอบรมด้านเทคนิคใน

อาชีวศึกษา ท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบใหกิ้จกรรมต่างๆ ในอนาคตภายใตก้รอบ EAS ด าเนินการผ่าน

ศูนยภ์ูมิภาคต่างๆ ขององคก์ารรฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้Southeast Asian 

Ministers of Education Organization : SEAMEO) โดยใหส้ านักเลขาธิการ SEAMEO ประสาน

ความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัส านักเลขาธิการอาเซียน 
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 3) การร้ือฟ้ืนโครงการ ASEP (ASEAN Student Exchange Programmed) ท่ีเป็นการ

แลกเปล่ียนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยจะจดัใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละท า

กิจกรรมดา้นสงัคมและวฒันธรรม โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพ

จดักิจกรรมในปี พ.ศ. 2553 

 4) การรวบรวมขอ้มลูทุน โครงการทุนการศึกษาอาเซียนต่างๆ โดยส านักเลขาธิการ

อาเซียน จะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลโครงการทุนการศึกษาในอาเซียนท่ีมีอยู่  ส าหรับใช้

พิจารณาการด าเนินงานโครงการจดัสรรทุนการศึกษา และป้องกนัมิใหก้ารจดัสรรทุนเกิดความ

ซ ้าซอ้น 

 5) การจดัท าส่ือการเรียนการสอนดา้นอาเซียนศึกษา เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือสรา้งความตระหนักในความเป็นอาเซียน โดย

ก าหนดใหด้ าเนินการจดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมรฐัมนตรี

อาเซียนดา้นการศึกษาครั้งท่ี 4 พิจารณา 

 6) บทบาทของ AUN (ASEAN University Network) และการประสานความร่วมมือ

ระหว่าง AUN กบัศูนยภ์ูมิภาคต่างๆ ของซีมีโอโดยท่ีประชุมเห็นชอบใหผู้แ้ทนของ AUN เขา้ร่วม

ในการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งต่อไป เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่าน

มา และแผนการด าเนินงานในอนาคต พรอ้มทั้งเสนอใหม้ีการปรบั AUN Charter เพ่ือให้

เหมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัการแนวทางการพฒันาภูมิภาคและการ

ร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่าง AUN กบั SEAMEORIHED (SEAMEO Regional Centre for Higher 

Education and Development: RIHED) และส านักเลขาธิการ SEAMEO กบัส านักเลขาธิการอาเซียน 

 7) ความร่วมมือดา้นการศึกษาในอนาคต ควรจะเน้นการศึกษาเพ่ือปวงชนโดย

ก าหนดเป้าหมายไวใ้นปี พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมไดม้อบใหส้ านักเลขาธิการ SEAMEO และส านัก

เลขาธิการอาเซียนร่วมกนัจดัการประชุมปฏิบติัการในหวัขอ้ “Reaching the Unreached” เพ่ือ

เป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละแนวปฏิบติัท่ีดีระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting) 

ครั้งท่ี 4 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 

ครั้งท่ี 44 ท่ีจงัหวดัภูเก็ตเมื่อวนัท่ี 5-8 เมษายน พ.ศ. 2552 ท่ีประชุมรบัทราบความกา้วหน้า

การด าเนินงานของส านักเลขาธิการอาเซียน ในเร่ืองของกฎบตัรอาเซียนท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 13 ท่ีชะอ า-หวัหิน

พรอ้มทั้งกิจกรรมความร่วมมือภายใตก้รอบซีมีโอและ AUN (ASEAN University Network) 

นอกจากน้ีท่ีประชุมไดร้่วมกนัพิจารณาขอแกไ้ขกฎบตัร AUN เพ่ือใหบ้ทบาทการด าเนินงานของ

เครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนมีความเหมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจุบนัรวมถึงใหส้อดรบักบั

กฎบตัรอาเซียนท่ีระบุว่า AUN เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในองคก์รระดับรฐัมนตรีอาเซียนเฉพาะ

สาขา (ASEAN Sectorial Ministerial Bodies) ในดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
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(ASEAN Socio-Cultural Community) โดยท่ีประชุมไม่ขดัขอ้งในการขอแกไ้ขกฎบตัร AUN และ

เห็นชอบท่ีจะลงนามร่วมกันในกฎบัตรดังกล่าวในการประชุมครั้ งต่อไป  (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

จึงเห็นได้ว่าทุกครั้งท่ีมีการประชุมอาเซียนเก่ียวกับการศึกษาได้มีการผลักดันให้

การศึกษามีความส าคญัในการสรา้งความเป็นประชาคมอาเซียน การศึกษาก าหนดใหอ้าเซียนมี

วิสัยทัศน์สู่ภายนอก ใหเ้กิดการเช่ือมโยงของส่วนต่างๆ เขา้ด้วยกัน เป็นหุ ้นส่วนกันด้าน

ส่ิงแวดลอ้มของประชาธิปไตยและสามารถอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นอย่างกลมกลืน มีการพฒันา

และรวมตวักนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งมีความเอ้ืออาทร และตระหนักในความส าคญัของวฒันธรรม

ประจ าชาติ ท่ีเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค การจัดการศึกษาในอาเซียนใหเ้ป็นรากฐาน จึงมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการสรา้งความเขม้แข็ง ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียน และ

เศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี ธุรกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอาเซียน กลายเป็นธุรกิจขนาด

ใหญ่ และเป็นธุรกิจแบบไรพ้รมแดน เป็นการตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาในกรอบอาเซียน 

จึงไดเ้กิดกระแสการแข่งขนัในการใหบ้ริการดา้นการศึกษา สรา้งความร่วมมือใหก้ับประเทศ

เพ่ือนบา้น การพฒันามาตรฐานการศึกษาขอสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นสากล แบบการ

จดัการศึกษาของยุโรปและอเมริกนั (ว.อ าพรรณ, 2555: 57-70) 

ความส าคญัของการศึกษาในประชาคมอาเซียน เพราะการศึกษามีความส าคญัต่อการ

พัฒนาทุกดา้น การศึกษาคือส่วนท่ีท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การศึกษาคือแรง

ขบัเคล่ือนกระแสของการแข่งขนัท่ีเกิดขึ้ นในโลก เกิดความร่วมมือในหลายดา้นและการศึกษา

เก่ียวพนักบัเศรษฐกิจ เช่น ครอบครวัท่ีมีฐานะค่อนขา้งขดัสน ย่อมส่งผลกระทบต่อเยาวชนอาจ

ไดร้บัการศึกษาไมเ่ต็มท่ี เมื่อโตขึ้ นคุณภาพชีวิตก็ตกต า่จากครอบครวัและชุมชนลุกลามสู่จงัหวดั 

หากไมไ่ดร้บัการช่วยเหลือแกไ้ขก็จะท าใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่มัน่คง ท าใหป้ระเทศ

ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณการศึกษา เกิดความเสียหายต่อเน่ืองกันเป็นลูกโซ่ การ

ส่งเสริมการศึกษาท่ีดี ตอ้งสอนใหผู้ท่ี้ไดร้บัการศึกษาน้ันๆ เกิด “ทกัษะ” สามารถคิดเองไดเ้อง

จึงจะสามารถกา้วสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน การสอนใหเ้กิดทักษะความรูค้วามคิดได้

อย่างไร ประเทศไทยจะขับเคล่ือนพรอ้มกับใหค้วามร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน

ลกัษณะใดแผนงานการจดัตั้งประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน )ค.ศ. 2009-2015) ได้

วางแผนงานเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัการศึกษาดงัน้ี (ว.อ าพรรณ, 2555: 57-70) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์:  เน้นการบูรณาการดา้นการศึกษาใหเ้ป็นวาระการพฒันา

ของอาเซียน การสรา้งสังคมความรู ้โดยส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทัว่ถึง 

ส่งเสริมการเล้ียงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั และการสรา้งความตระหนักรบัรูเ้ร่ืองอาเซียนในกลุ่ม

เยาวชน ผ่านทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสรา้งอัตลักษณ์อาเซียนบนพ้ืนฐานของ

มิตรภาพและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั (ว.อ าพรรณ, 2555: 57-70) โดยมีมาตรการ 

 1) ประเทศสมาชิกอาเซียนเขา้ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในปี พ.ศ. 2558 

โดยขจดัการไม่รูห้นังสือ และใหห้ลกัประกนัทางการศึกษาภาคบงัคบัอย่างเท่าเทียมกนัทุกเพศ 
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โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัทุกเพศ โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงถึง

สถานะทางสงัคม เช้ือชาติและชาติพนัธุ ์หรือความพิการ โดยมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุรอ้ยละเจ็ด

สิบภายในปี พ.ศ. 2554 

 2) ปรบัปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของการศึกษารวมทั้งการฝึกอบรม

ทางดา้นเทคนิค วิชาชีพและทกัษะ ในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยพฒันาโครงการให้

ความช่วยเหลือดา้นวิชาการ รวมทั้งการฝึกอบรมครูผูส้อนและจดัโครงการแลกเปลี่ยน

เจา้หน้าท่ีดา้นการศึกษาระดบัสูงภายในปี พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะในประเทศกมัพชูา ลาว 

พม่า และเวียดนาม-ซี แอล เอ็ม วี 

 3) ทบทวนเป็นระยะในเร่ืองโครงการใหทุ้นของอาเซียน เพื่อใหทุ้นการศึกษา

มีลกัษณะสมเหตุสมผล และมีความสอดคลอ้งกนั เพ่ือผลลพัธท่ี์ดีขึ้ น 

 4) ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการศึกษา และ               

การเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีถูกละเลย โดยการเปิดกวา้งการศึกษาทางไกลและ

การศึกษาทางอินเตอรเ์น็ต 

 5) ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายทางดา้นการศึกษาในทุกระดับ  ระหว่าง

สถาบนัการศึกษา และสานต่อการสรา้งเครือขา่ยระหวา่งมหาวิทยาลยั ส่งเสริมและสนับสนุนให้

มีการแลกเปล่ียนนักเรียน เจา้หน้าที่ดา้นการศึกษาและการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวมทั้งจดัตั้งกลุ่มวิจยัระหว่างสถาบนัการศึกษาขั้นสูงในอาเซียน โดยประสานความร่วมมือ

อย่างใกลชิ้ดกบัองคก์ารรฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้(SEAMEO) และเครือข่าย

มหาวิทยาลยัอาเซียน (AUN) 

 6) ส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ส าหรบัสตรีและเด็กผูห้ญิง

และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตัิที่ดี ในเรื่องความละเอียดอ่อนทางเพศในหลกัสูตร

การศึกษา 

 7) เสริมสรา้งการประสานงานกบัองคก์ารระหว่างประเทศ และองคก์ารใน

ระดบัภูมิภาคทางดา้นการศึกษา เพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพของการศึกษาในภูมิภาค 

 8) บรรจุเร่ืองค่านิยมร่วมและมรดกทางวฒันธรรมในหลกัสูตร รวมทั้งพฒันา

ส่ือการสอนในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2551 

 9) จดัท าหลกัสูตรเกี่ยวกบัอาเซียนศึกษาทั้งในระดบัประถม มธัยมและ

การศึกษาขั้นสูง 

 10) สานต่อโครงการพฒันาผูน้ าเยาวชนอาเซียนและโครงการใกลเ้คียง ท่ีมี

เป้าหมายเดียวกนั และส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายศิษยเ์ก่าโครงการเยาวชนอาเซียนเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 11) สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริม              

การแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา 
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 12) จดัการแข่งขนักีฬาอาเซียนระดบัมหาวิทยาลยั เยาวชนอาสาสมคัร

อาเซียนเพ่ือสนัติภาพ เกมสค์อมพิวเตอรอ์าเซียน การแข่งโอลิมปิก วิทยาศาสตรอ์าเซียน เพื่อ

ส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจในหมู่เยาวชนของภูมิภาค 

 13) สานต่อการด าเนินโครงการรางวลัเยาวชน อาทิ รางวลัวนัเยาวชน

อาเซียน และโครงการสิบองคก์รเยาวชนที่ประสบความส าเร็จ )เทโยอาเซียน( เพื่อเป็น               

การแสดงการยอมรบับุคคลและองคก์รเยาวชนที่มีบทบาทช่วยส่งเสริมความคิดเกี่ยวกบั

อาเซียนเพ่ือสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนทัว่ภูมิภาค 

 14) ด าเนินการจดัตั้งกองทุนส าหรบัเยาวชนอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ

และกิจกรรมต่างๆของเยาวชนในอาเซียน 

 15) จดัตั้งเวทีเพ่ือเสริมสรา้งเครือข่ายและแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดใน

เร่ืองยุทธศาสตรแ์ละกลไกการพฒันาเด็กเยาวชนในอาเซียน 

 16) แลกเปลี่ยนนักแสดงทางวฒันธรรมและนักวิชาการระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนผ่านระบบการศึกษาเพ่ือใหเ้ขา้ถึงมากขึ้ นและความเขา้ใจในเร่ืองความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 17) ส่งเสริมใหม้ีทางเลือกในการศึกษาระดบัสูงในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผ่านโครงการหน่ึงหลกัสูตรในต่างประเทศหรือหน่ึงปีในต่างประเทศ 

 18) สนับสนุนใหป้ระชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชี่ยวชาญ

ภาษาองักฤษ เพื่อใหส้ามารถติดต่อสื่อสารกนัไดโ้ดยตรง และสามารถเขา้ร่วมกบัชุมชน

นานาชาติ 

 19) ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

 20) ด าเนินการจดัตั้งตวัช้ีวดัการพฒันาเยาวชนอาเซียนเพื่อประเมินผลท่ี

ไดร้บัและประสิทธิภาพของโครงการเยาวชนต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อช่วยประเทศสมาชิกใน             

การวางแผนกิจกรรมเยาวชนใหม่ 

 21) ส่งเสริมการพฒันาเร่ืองการดูแลเด็กเล็กโดยการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติั

ท่ีดีท่ีสุด ประสบการณแ์ละการเสริมสรา้งขีดความสามารถ 

 ความร่วมมือดา้นการศึกษาของอาเซียน เกิดจากการผลกัดันต่างๆอย่างเป็นทางการ 

ส่งผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้ นดว้ยการยกระดับความร่วมมือ ขึ้ นไปสู่ผูน้ า

ระดบัรฐัมนตรีอาเซียนดา้นการศึกษาช่ือภาษาองักฤษว่า “Meeting of ASEAN Ministers of 

Education” ซ่ึงจดัครั้งแรกเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2520 การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหเ้ขา้

สู่ประชาคมอาเซียนน้ัน สกอ. ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเสรีการคา้บริการดา้นอุดมศึกษา และการบรูณา

การในการเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการท าแผนกรอบอุดมศึกษา ระยะยาว 

15 ปี ฉบบัท่ี 2 โดยมีการจดัหลกัสูตรเสริมในทุกคณะภาควิชา นอกจากน้ี ยงัจดัใหนั้กศึกษามี

ความตระหนักความเป็นอาเซียน ทั้งวิชาทัว่ไปหรือรายวิชาท่ีเปรียบเทียบมิติต่างๆ ในอาเซียน 

รายวิชาท่ีเจาะลึกดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นสงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศ
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อาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมความพรอ้มดา้นภาษา อนัดบัแรกคือภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นภาษา

หลกัของอาเซียนและภาษาของประเทศเพ่ือนบา้น (ว.อ าพรรณ, 2555: 57-70) 

 กฎบตัรอาเซียนไดม้ีการบรรจุเร่ืองการศึกษาเอาไวว้า่ “เพ่ือพฒันาทรพัยากรมนุษยด์ว้ย

ความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดยิ่งขึ้ นดา้นการศึกษา ดา้นการเรียนรูต้ลอดชีพ ดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพ่ือสรา้งพลงัประชาชนและสรา้งความเขม้แข็งแก่ประชาคมอาเซียน” ในท่ีประชุม

เห็นพอ้งตอ้งกนัเร่ืองการใหค้วามร่วมมือดา้นการศึกษา การศึกษาเป็นหวัใจส าคญัของการเพ่ิม

ขีดความสามารถของประเทศสมาชิก การศึกษาเป็นมิติอนัส าคญัของเสาหลกัทั้งสามดา้นของ

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีการย า้อยา่งชดัเจนถึงบทบาทการศึกษาในการเพ่ิมความตระหนัก

ของความเป็นอาเซียน และอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมจนถึงการส่งเสริมใหม้ีความเขา้ใจใน

วฒันธรรมอนัหลากหลายของประเทศสมาชิก หลงัจากท่ีกฎบตัรอาเซียนไดร้บัการลงสตัยาบนั

ครบทั้ง 10 ประเทศ และน าสตัยาบนัท่ีใหไ้วน้ั้นไปยงัส านักเลขาธิการอาเซียน ท าใหม้ีผลบงัคบั

ใช ้เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และในการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 6 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามไดมีการสรุปผลดา้นการศึกษาและลงมติความเห็นชอบใหอ้อกแผน

ยุทธศาสตร ์และเป็นแผนยุทธศาสตรท่ี์ส่งผลดีในดา้นการศึกษาถึง 9 ประการ ท่ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงเจตนารมณอ์นัดีในดา้นการเตรียมตวัใหพ้รอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

(ว.อ าพรรณ, 2555: 57-70) 

 1) สรา้งความตระหนักรูแ้ก่ประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือกา้วสู่

ประชาคมอาเซียน 

 2) ส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือในการพฒันาภาษาร่วมกนั โดยการน าภาษาองักฤษ

มาใชเ้ป็นภาษากลางติดต่อกนั 

 3) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนครูกบันักเรียน ในระหว่างสถาบนัการศึกษาต่างๆ

 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาใหก้บัประชาชนในประเทศสมาชิกในกลุ่ม

อาเซียน 

 5) ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นการศึกษาใหแ้ก่ประชากรในประเทศสมาชิก

อาเซียน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือกนัในการพฒันาศกัยภาพของประชาคมอาเซียน 

เพ่ือใหแ้ขง่ขนักบัประชาคมโลกต่อไปในอนาคต 

 6) ใหธ้ ารงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของประชากรในประเทศของกลุ่ม

สมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะภาษาประจ าชาติหรือภาษาหลกัของประเทศ 

 7) สนับสนุนใหป้ระชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รักษาวฒันธรรม 

แลกเปล่ียนความรูด้า้นวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 

 8) ใหป้ระชากรของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ียงัเป็นนักเรียน นักศึกษา

ในแต่ละระดบั แลกเปล่ียนความรูซ่ึ้งกนัและกนั 

 9) จดัใหเ้กิดความเช่ือมโยงในการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียนและรฐัมนตรี

ศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทุกๆ 2 ปี 
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สรุปแผนความร่วมมือในดา้นการศึกษาภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน “การศึกษา”

คือ กลไกในการขบัเคล่ือนประเทศใหเ้จริญกา้วหน้า ถา้ตราบใดท่ีเยาวชนไทยไดร้ับความรู ้

ไดร้บัการศึกษาท่ีดี ก็จะสามารถท่ีจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ ก็จะน าพาประเทศสู่

ความเจริญ โดยในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ใหค้วามส าคญัการศึกษา โดยใหค้วามร่วมมือในดา้น

การศึกษาในหลายๆ รปูแบบ ไมว่า่จะเป็นในเร่ืองของการสรา้งความตระหนักรูแ้ก่ประชากรของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือในการพฒันา

ภาษาร่วมกัน โดยการน าภาษาอังกฤษมาใชเ้ป็นภาษากลางติดต่อกัน การจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนครกูบันักเรียน ในระหว่างสถาบนัการศึกษาต่างๆ ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

ใหก้บัประชาชนในประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นการศึกษาใหแ้ก่

ประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน  ใหธ้ ารงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของประชากรใน

ประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะภาษาประจ าชาติหรือภาษาหลกัของประเทศ และ

อ่ืนๆอีกมากมายดังน้ันส่ิงส าคัญในทิศทางการศึกษาของประเทศไทยจะต้องรับมือและ

ด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนเพ่ือใหก้ารศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีดีและ

สอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนั 

 

2.6  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

คมเดช ราชเหนือ )2545: 70) ไดศึ้กษา การบริหารการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาดา้น

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี เพ่ือรองรบัการปฏิรูปการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่ม 

7 จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรทางการศึกษาไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันา

บุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยีโดยภาพรวม และรายดา้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียระหว่าง 

4.24-4.35 และเรียงตามล าดับจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงัน้ี 1) ดา้นการสนับสนุนการ

พฒันาบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.352) ดา้นการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของเทคโนโลยี ค่าคะแนน

เฉล่ีย 4.34 3) ดา้นการเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถค่าเฉล่ีย 4.30 และ 4) ดา้นนโยบาย/

แผนการพฒันา ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.24 ตามล าดบั 

วิเคราะห์ไดว้่า ผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอน ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาในการใชเ้ทคโนโลยี โดยเห็นว่าควรมุ่งเน้นทางดา้นการสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากร ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี ด้านการเสริมสร้างความรู ้

ความสามารถ และดา้นนโยบาย/แผนการพฒันา 

เอกราช อะมะวลัย ์(2554: 63-64) ไดศึ้กษา การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากรสู่ความเป็นประคมอาเซียนในปี พ .ศ. 

2558 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นศกัยภาพบุคลากร มีประเด็นส าคญัดงัน้ี 
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 1) การเรียนการสอนภาษาองักฤษของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นการสอนขั้น

พ้ืนฐานไมส่ามารถพฒันานักเรียนใหม้ีพ้ืนความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาไดใ้นระดบัสากล

และมีระดบัความเขม้ขน้ของการเรียนการสอนภาษานอ้ยเกินไป  

 2) นักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่ใหค้วามส าคญัเร่ืองภาษาอังกฤษเท่าท่ีควรและมี

พ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษท่ีไมดี่ และมีแนวคิดว่าภาษาองักฤษไม่จ าเป็นแต่ขอใหม้ีทกัษะ ฝีมือท่ี

ดีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  

 3) บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับอาเซียนและการรวมตัวเป็น

ประชาคมอาเซียนการเรียนการสอนดา้นอาเซียนศึกษาในโรงเรียนยงัไมม่ี 

 4) เน้ือหาวิชาชีพเป็นการสอนขัน้พ้ืนฐาน ไมม่ีความช านาญในวิชาชีพเพียงพอ

ต่อการแข่งขันในระดับประเทศ การเป็นแรงงานฝีมืออาชีพต้องได้รับการฝึกฝนและหา

ประสบการณใ์นวิชาชีพจากภายนอกเพิ่มเติม 

สุเมธ สาล า (2547: 104) ได้ศึกษา ปัจจัยการบริหารการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัการบริหารการศึกษา ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครวูิชาการสถานศึกษาเห็นว่าปัจจยัการบริหารการศึกษาโดยรวมมีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ระดับมากในด้านกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และในด้าน

กระบวนการเรียนการสอนมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพสถานศึกษาอย่างมี นัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไมม่ีความสมัพนัธก์บัคุณภาพสถานศึกษาอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 

ในด้านกระบวนการบริหาร ผู ้บริหารสถานศึกษา เห็นว่าดา้นกระบวนการบริหาร

โดยรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ในดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ

ตอ้งการ การวางแผน การด าเนินการตามแผน การประเมินผล มีระดับความเห็นอยู่ในระดับ

มากทุกดา้น และไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกขอ้และไม่มีดา้น และไม่มี

ความสมัพนัธก์บัคุณภาพสถานศึกษาอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 

พรศ ทิวารศัชยั (2555: 36) ไดศึ้กษา การเตรียมความพรอ้มการบริหารจดัการในชั้น

เรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า การเตรียม

ความพรอ้มขอการบริหารจดัการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสตัหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกอง

เรือยุทธการ สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ดา้น

องค์ประกอบทางดา้นสติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 5 ขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การมีความรู ้

เร่ืองสมาชิกของประคมอาเซียน ความสามารถในการสรา้งนวตักรรมใหม่ในการจดัการเรียน

การสอน และความสามารถในการบูรณาการเน้ือหาของอาเซียนกบักลุ่มสาระวิชาอ่ืน อยู่ใน

ระดับปานกลาง 5 ขอ้เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อนัดับแรก ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรูภ้ายในประเทศสมาชิกอาเซียน ความสามารถใชเ้ทคนิค

และวิธีการสอนท่ีหลากหลายและความสามารถในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส ์(ICT) ในการจดัการ

เรียนการสอน 

นพ ศรีบุญนาค (2540: 100) ไดศึ้กษา การบริหารการพฒันาของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน ผลการศึกษาพบวา่  

 1) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนส าคญัในการบริหารการพฒันาในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันาบุคคล โดยการใหก้ารศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บณัฑิตศึกษา สามารถผลิตบณัฑิตสาขาต่างๆ ออกไปรบัใชป้ระเทศชาติและสงัคมไดจ้ านวนมาก 

สอดคลอ้งกบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นอกจากน้ี สถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน ยงัสามารถด าเนินการวิจัย การบริหารวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไดด้ว้ย 

ถึงแมว้่าภารกิจหรือบทบาทสามดา้นหลงัน้ียงัไม่โดดเด่นเท่ากับภารกิจหรือบทบาทดา้นการ

ผลิตบณัฑิตหรือการเรียนการสอนก็ตาม 

 2) การบริหารของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนยงัไม่ใช่ลกัษณะของ “การบริหาร

การพัฒนา” อย่างแทจ้ริง ผลวิจัยช้ีชัดว่า ระบบบริหารหรือกระบวนการบริหารบางดา้นของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการหรือแนวทางการบริหารการพฒันาของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในลกัษณะสากล 

 3) ประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม

เป้าหมายของแต่ละสถาบนัจะเกิดขึ้ นได ้ขึ้ นอยู่กบัความสามารถในการผสมผสานแนวคิดหรือ

ทฤษฎีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาและการบริหารอุดมศึกษาเขา้ดว้ยกันและใชแ้นวคิดท่ี

ผสมผสานน้ันในการบริหารงาน 

 ชยัอนันต์ หาฐจิต )2555: 72) ไดศึ้กษา การศึกษาความสมัพนัธ์ของการบริหาร

การศึกษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการขบัเคล่ือนการศึกษา

ในประชาคมอาเซียน ผลการศึกษา พบว่า การบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความเหมาะสมกับการขบัเคล่ือนการศึกษาในประชาคมอาเซียนบนเง่ือนไขความรู ้

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ตามล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า 

การมีนโยบายพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพรอ้มใน

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน รองลงมา คือการมีแผนงาน หรือโครงการท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียน และ

บุคลากรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและการสนับสนุนและส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรูอ้าเซียน 

 ศุภวฒัน์ อวะภาค )2542: 72) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั

ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อองคป์ระกอบท่ีท าใหโ้รงเรียนประสบผลส าเร็จ 

ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายองคืประกอบ คือผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และ

ชุมชน อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณใ์นการต ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน ต่างก็มี

ความคิดเห็นต่องค์ประกอบท่ีท าใหโ้รงเรียนประสบผลส าเร็จในองค์ประกอบครู นักเ รียนไม่
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แตกต่างกัน ส่วนองค์ประกอบผู ้บริหารชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  

 ทิพยว์ิภา เทศวิศาล )2543: 76) ไดศึ้กษา ความพรอ้มของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีความพรอ้มในระดับปานกลาง ส่วนกรรมการโรงเรียนและ

ผูป้กครองมีความพรอ้มในระดับสูง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพรอ้ม คือ เพศ อาชีพ 

ระดบัการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วม เน่ืองจากการรบัรูข้่าวสารมีน้อย

การไม่มีเวลาและการและการไม่มีความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหารโรงเรียนเน่ืองจากอาชีพท่ีประกอบ

ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในความพรอ้มของประชาชน 
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บทที ่3 

 

ระเบียบวิธีการวิจยั 

 

การศึกษาเร่ือง “การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเข ้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี” ไดเ้ลือกวิธีการศึกษา

เชิงคุณภาพ )Qualitative Research) ในการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือศึกษาการบริหารการพฒันา

การศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยา

เขตปัตตานี  และเพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ซ่ึงในงานวิจยัครั้งน้ีด าเนิน

ตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดในการศึกษา 

3.2 วิธีการศึกษา 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.4 เคร่ืองมือในการศึกษา 

3.5 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.6 การวิเคราะหข์อ้มลู 

3.7 นิยามศพัท ์

 

3.1  แนวคิดในการศึกษา 

 

ในการศึกษาเร่ือง “การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี” มีแนวคิดใน

การศึกษา 3 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

 

 3.1.1 ศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี  

โดยใชแ้นวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตรข์อง Gulick and Unwick )1937( ไดเ้สนอ

กระบวนการบริหารไว ้7 ประการ ดงัน้ี  

1( การวางแผน (Planning)  

2( การจดัองคก์าร )Organizing) 
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3(  การบริหารบุคคล (Staffing)  

4( การอ านวยการสัง่การ (Directing)  

5( การประสานงาน (Coordination)  

6( การรายงานผลการปฏิบติังาน (Reporting) 

7( การงบประมาณ (Budgeting) 

 

 3.1.2 ศึกษาการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

จากการศึกษาการเตรียมความพรอ้มและแนวทางการบริหารการศึกษาเพ่ือเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจยัต่างๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง สามารถสรุปแนวทางไดด้งัน้ี  

 1( การบริหาร 

 2( การปรบัตวั 

 3( ผลกระทบ 

 4( คุณภาพนักเรียน 

5( คุณภาพครู 

 

 3.1.3 ศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 โดยจะศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้ นจากการบริหารการศึกษาของเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงรียนสาธิตฯ และแนวทางการด าเนินงานท่ีเกิดจากปัญหาดงักล่าว 

 

3.2  วิธีการศึกษา 

 

แหล่งขอ้มลูท่ีท าการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

3.2.1 ขอ้มูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)  

เ ป็นข้อมูล ท่ีผู ้ ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าเ บ้ืองต้นการศึกษาจากเอกสาร 

)Documentary Study) ในประเด็นของแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและความเคล่ือนไหว

เก่ียวกบัการศึกษาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 

 

 

 



60 

  

 

 3.2.2  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาเขาไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีการศึกษาโดยการสมัภาษณ์ผูใ้ห ้

ขอ้มูล นอกจากน้ียงัท าการสังเกต และสนทนากลุ่มกับบุคลากรครูสมาคมศิษยเ์ก่า สมาคม

ผูป้กครอง นักเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดังจะกล่าวในรายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ต่อไป 

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ผูศึ้กษามีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยัครั้งน้ี 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะ

ผูบ้ริหารโรงเรียน บุคลากรครู สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครองและนักเรียน โดยการเลือก

กลุ่มตวัอยา่ง เลือกโดยเฉพาะเจาะจงใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมกบัแนวคิด จุดมุ่งหมาย และ

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

ผูศึ้กษาจึงใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเหมือนกัน ซ่ึงเลือกเฉพาะรายท่ีมี

ลกัษณะส าคญับางประการร่วมกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาประชากรกลุ่มน้ันอย่าง                      

ลงลึ ก โดยกลุ่ มตั วอย่ างรวม ผู ้บ ริ หาร บุ คลากรครู  และนักเ รี ยน โรงเ รี ยนสาธิ ต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งส้ิน 31 คนโดยประกอบดว้ย 

 1( ผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

จ านวน 1 คน 

 2( คณะบุคลากรครูสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู ้ปกครองโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 12 คน 

 3( นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จ านวน 18 คน 

 

3.4  เครือ่งมือในการศึกษา 

 

 ในการวิจยัครั้งน้ีไดม้ีการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา 3 ประเภท ประกอบดว้ย 

การสมัภาษณ ์การสงัเกตและการสนทนากลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) สมัภาษณ ์ (Interview) การศึกษาครั้งน้ีใชว้ิธีสมัภาษณ ์โดยมีวิธีการหลกั

ในการรวบรวมขอ้มลู โดยมีแนวประเด็นค าถามท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ลว้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรบัแนว

ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลใน

รายละเอียดกับผู ้ท่ีใหข้อ้มูล ประเด็นค าถามไดก้ าหนดตามขอบเขตเน้ือหาการศึกษา การ

สัมภาษณ์มีลักษณะการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติตามความเหมาะสมและเป็นกันเอง ตาม
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ความเหมาะสมกบัเวลาและโอกาส โดยใหผู้ต้อบเล่าเร่ืองต่างๆ ของตนเองตามประเด็นค าถาม

อยา่งยืดหยุน่ 

 2) การสงัเกต (Observation) ไดใ้ชก้ารสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 

Observation) ในบริบทโดยรวมของผูบ้ริหารบุคลากรครูและนักเรียน โดยผูศึ้กษาจะท าการ

สงัเกตสภาพทัว่ไปของการบริหารงานของผูบ้ริหารและลกัษณะการสอนของคณะครูนักเรียน 

เช่น ลกัษณะความเป็นอยู่ เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนจิตใจของผูใ้หข้อ้มูล การ

ตอบสนองของนักเรียนเป็นตน้ ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลโดยการจดบนัทึกตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้

และถ่ายภาพ 

 3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นเทคนิคท่ีประยุกตม์า

จากการสัมภาษณ์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการวิจัยเชิงคุณภาพ มักเป็นการสัมภาษณ์ในประเด็น

เก่ียวพนักบัขอ้เท็จจริงหรือเร่ืองทัว่ๆ ไป การศึกษาในครั้งน้ีผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มโดย

เป็นผู ้ด าเนินการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้เท็จจริงตามวัตถุประสงค์ ทั้งน้ีเพ่ือ

กระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายภายในกลุ่มโดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนา คือ บุคลากรครแูละนักเรียน  

 

3.5  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูทั้งจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

และท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองในภาคสนาม โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 1) น าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยท่ีออกโดย คณะพัฒนาสังคมและ

ส่ิ ง แ ว ดล้อ ม  ส ถ าบัน บัณ ฑิ ตพัฒนบ ริ ห า ร ศ า ส ต ร์  น า ส่ ง ไ ป ยั ง โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือขออนุญาตเก็บรวมรวมขอ้มูลและการ

สมัภาษณผ์ูบ้ริหารบุคลากรครแูละนักเรียน 

 2) สรา้งความสมัพนัธแ์ละปรบัตัวใหเ้ขา้กบัผูบ้ริหารบุคลากรครูและนักเรียน 

โดยผู ้ศึกษาเข ้าแนะน าตัวกับผู ้บริหารและบุคลากรครู เพ่ือท าความรู ้จักและอธิบายถึง

วตัถุประสงคข์องการเขา้มาในพ้ืนท่ี ตลอดจนการขอความร่วมมือในการศึกษาวิจยั จากน้ันได้

หาโอกาสเขา้พบปะพดูคุยกบับุคลากรครแูละนักเรียนทุกท่านเพ่ือสรา้งความคุน้เคย และสงัเกต

วิถีชีวิต การเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

 3) การเก็บขอ้มลูรายละเอียดแบบเจาะลึก เมื่อผ่านช่วงการสรา้งความสมัพนัธแ์ละ

ปรับตัวไดร้ะดับหน่ึงแลว้ ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลส่วนรายละเอียดในแต่ละประเด็น โดยเขา้

พบปะพดูคุยกบักลุ่มเป้าหมาย ตามเง่ือนไขสถานการณท่ี์เกิดข้ึน 

 4) การหาขอ้มูลเพ่ิมเติม เมื่อผูศึ้กษาไดร้วบรวมวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงของ

ขอ้มลูและสรุปผลแลว้ หากพบว่าขาดรายละเอียดขอ้มูลบางส่วน ก็ไดเ้ขา้ไปเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม

ตลอดช่วงของการเขียนรายงานการวิจยั 
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3.6  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 

ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและขอ้มูลปฐมภูมิจาก

การจัดเก็บภาคสนาม ท าการวิเคราะห์ หาขอ้สรุป ดว้ยการน าขอ้มูลมาจัดใหเ้ป็นหมวดหมู ่

แยกแยะตามองคป์ระกอบต่างๆ หาความหมายและหาความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงในแต่ละประเด็น

และความสมัพนัธก์บับริบทท่ีศึกษา เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั แลว้น าเสนอในรูปแบบ

ของความเรียงเชิงบรรยาย ซ่ึงมีขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1) ท าการวิเคราะห์การบริหารการศึกษาของโรงเรียนว่าผู ้บริหารมีรูปแบบการ

บริหารงานการศึกษาในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นในดา้น การวางแผน การจดัองคก์าร การบริหาร

บุคคล การอ านวยการสั ่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และ

การงบประมาณ เป็นตน้ 

 2) ท าการวิเคราะหถึ์งการบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

โดยเมื่อมีการวิเคราะหก์ารบริหารการศึกษาแลว้เราก็จะน าขอ้มลูท่ีไดใ้นส่วนของการศึกษาถึง

รูปแบบบริหารการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยจะมองในดา้น

ของ การบริหาร การปรบัตวั ผลกระทบ คุณภาพนักเรียนและคุณภาพครู 

 3) ท าการวิเคราะหถึ์งการศึกษาปัญหารูปแบบและแนวทางการพฒันาการศึกษา

เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 4) น าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหท์ั้งหมดมาสรุปอภิปราย 

 

3.7 นิยามศพัท ์

 

 1) การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติงานของผู ้บริหารท่ีต้องอาศัยความรู ้ 

ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของแต่ละคน ท่ีจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยการ

ประยุกต์เอาความรู ้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใชใ้นการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานการณ ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งบริหาร 

2) การพฒันา หมายถึง การท าใหเ้จริญขึ้ น หรือดีขึ้ น 

3) การศึกษา หมายถึงกระบวนจัดการการเรียนการสอนโดยกระบวนการ

เรียนรูเ้พ่ือใหเ้กิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การ

อบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคเ์พ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการ จากผูรู้ ้

4) การบริหารการพฒันา หมายถึง การปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีตอ้งอาศัย

ความรู ้เพ่ือท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท าใหเ้กิดเจริญขึ้ น หรือดีขึ้ น ในองคก์รหรือหน่วยงาน 



63 

  

 

5) การบริหารการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารท่ีตอ้งอาศัย

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละทกัษะของแต่ละคน ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู ้

ในเชิงการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม 

6) การบริหารการพฒันาการศึกษา หมายถึง การปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ี

ตอ้งอาศัยความรู ้เพ่ือท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดเจริญขึ้ น หรือดีขึ้ น ในองคก์รหรือ

หน่วยงานโดยเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรูใ้นเชิงการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสงัคม 

7) ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรบัผิดชอบการบริหารสถานศึกษา

สงูสุด มีหนา้ท่ีในการบริหารงานสงูสุดของโรงเรียน 

8) บุคลากรคร ูหมายถึง บุคลากรท่ีมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู ้

ความสามารถในเชิงวิชาการในแต่ละดา้นตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

9) นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้มีบทบาทในการตอบสนองการศึกษาเพ่ือใหเ้กิด

ความรู ้ความสามารถและพฒันาตนเองในทุกๆดา้น 

10) ประชาคมอาเซียน หมายถึง จากการรวมกลุ่มของสมาคมแห่งประชาชาติ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียนเดิม 10 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กมัพูชา 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว พม่าและสิงคโปร์ โดยร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือกันทาง

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง เทคโนโลยี การบริหารและวิทยาศาสตร ์ซ่ึงจะเกิดการ

ร่วมกลุ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2558 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตปัตตานีซ่ึง

มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือประการแรกเพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ประการท่ีสองเพ่ือศึกษาการบริหารการพฒันา

การศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยา

เขตปัตตานี และประการสุดทา้ยเพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี โดยใชว้ิธี

การศึกษาเชิงคุณภาพวิเคราะหข์อ้มูล ดว้ยการจ าแนกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่หาความหมายและ

ความเช่ือมโยงของประเด็นต่างๆ ภายใตบ้ริบทท่ีเป็นอยู่แลว้น าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา

โดยแบ่งตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ีคือ 

4.1 บริบทของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

4.2 ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูท่ีส าคญั 

 4.3 การบริหารการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัปัตตานี 

4.4 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

วิทยาเขตปัตตานี 

  4.5 การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

4.6 ปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

สาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 4.7 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
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4.1  บรบิทของโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

4.1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ตั้งอยู่เลขท่ี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรู

สะมิแล อ าเภอเมือง จังหวดัปัตตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ )ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3( จ านวน 9 หอ้งเรียน ระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย )ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6( จ านวน 12 หอ้งเรียน 

รวมทั้งหมด 21 ห้องเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพ่ิมอีกจ านวน 3 หอ้ง 

 

4.1.2  ขอ้มูลดา้นการบริหาร 

1( ดา้นการบริหาร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นภาควิชาหน่ึงของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มีผูบ้ังคับบญัชาเบ้ืองตน้คือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มีผูอ้ านวยการโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าภาควิชา ปัจจุบันมีการแบ่งโครงสร้าง

บริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย คือ 1( ฝ่ายบริหาร 2( ฝ่ายวิชาการ 3( ฝ่ายประกนัคุณภาพ 4( 

ฝ่ายพัฒนานักเรียน 5( ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยในแต่ละฝ่ายมีรองผู ้อ านวยการ ผู ้ช่วย

ผูอ้ านวยการและผูช้่วยรองผูอ้ านวยการ รบัผิดชอบงานแต่ละฝ่าย นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการ

ของฝ่ายต่างๆท่ีจดัตั้งขึ้ น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษาและพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหาร

และประกันคุณภาพ คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการ คณะกรรมการพัฒนา

นักเรียน คณะกรรมการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละ

กรรมการจะมีการประชุมเดือนละครั้ง เพ่ือก าหนดแผนงานและการพัฒนางานแต่ละฝ่าย มี

หวัหนา้ส านักงานธุรการเป็นเลขานุการโรงเรียน และมีคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์

ท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

2( ประวติัโดยยอ่ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้ งขึ้ นในปี พ.ศ. 2512 

หลังจากการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร ์1 ปี ทั้งน้ีปีการศึกษา พ.ศ. 2512 ไดเ้ปิดรับ

นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2503 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตรใ์นขณะน้ัน ท่ีจะผลิตครูเพ่ือสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเตรียมการใหโ้รงเรียนเป็นท่ีฝึกทดลองสอนของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์และมุ่งใหนั้กเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและในปีการศึกษา พ.ศ. 2518
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คณะศึกษาศาสตรไ์ดจ้ดัท าโครงการพิเศษเพื่อทดลองรบันักเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาก

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขา้ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แนวศิลปศาสตร ์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2519 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้

เป็นปีแรก โรงเรียนจึงเปิดสอนเต็มรูปทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมตอนปลาย ปี

การศึกษา พ.ศ. 2526 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดร้ับอนุมติัจาก

คณะรัฐมนตรี โดยการประสานงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

)ศอ.บต.( ใหข้ยายโครงการเพ่ือรบันักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขา้มาศึกษา

ต่อในระดับมัธยมตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์และแนวศิลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุ่ม โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนไทยมุสลิมไดศึ้กษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอน

ปลาย มีโอกาสเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษามากขึ้ น นอกจากน้ันยงัเป็นการกระตุน้ใหโ้รงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายปรบัปรุง

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในปีเดียวกนัน้ันทางโรงเรียนไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี

ใหข้ยายโครงการรบันักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียนมธัยมสามญัทัว่ไป 5 จงัหวดัชายแดนใตเ้ขา้

ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตรแ์ละแนวศิลปศาสตรอ์ย่างละ 1 กลุ่ม

อีกดว้ย 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2537 โรงเรียนจดัท าโครงการเยาวชนชา้งเผือก 5 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้)สงขลา สตลู ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส( เพ่ือรบันักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ และความประพฤติดีจากโรงเรียนประถมศึกษาใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวม 10 คน 

เขา้ศึกษาต่อในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โครงการน้ีมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 

พ.ศ. 2537-2539 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2549 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ไดจ้ดัท าโครงการพิเศษ โครงการเรียนดี รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร ์

วิทยศาสตร ์ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ตั้งแต่ 4.00 เขา้เรียนในโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 30 คน 

ในระดับมัธยม ศึ กษ า ปี ท่ี  1 ต่ อม า ใน ปี กา ร ศึกษา  พ . ศ .  2552 โ ร ง เ รี ยนสา ธิ ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดจ้ัดท าโครงการพิเศษโดยรบันักเรียนเรียนดีท่ีมีผลการเรียน

เฉล่ีย 3.75 ขึ้ นไป ใน 5 สาระการเรียนรู ้ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และสังคมศาสตร์ ศาสนาและวฒันธรรม เขา้เรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

และระดบัชั้นมธัยมศึกาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดร้ับ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา )องค์การมหาชน( ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน 

ส าหรับในปีการศึกษา พ.ศ. 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนโครงการ

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี )โครงการ วมว.-มอ.ปัตตานี( โดยรบันักเรียน

ท่ีมีความรู ้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเข ้าชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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หอ้งเรียนวิทยาศาสตร์จ านวน 1 หอ้งเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555 โดยร่วมมือ

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งน้ี เพ่ือ

พฒันาเยาวชนท่ีมีความรูค้วามสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นก าลัง

ส าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต 

ปัจจุบนัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จดัการเรียนการสอนโดย

ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2552 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับหลักสูตรแกนกลางของประเทศ มีความเหมาะสมกับผู ้เรียนและทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกับ

ปรชัญาและอุดมการณ์ วิสยัทัศน์ พนัธกิจของโรงเรียนและตอบสนองภารกิจและนโยบายของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการใชโ้รงเรียนสาธิตฯ เป็นฐานในการ

พฒันาวิชาชีพศึกษาศาสตรเ์ป็นท่ีทดลองวิธีสอนรูปแบบต่างๆ การทดลองจดัหลกัสูตร การวิจยั

ทางการศึกษาและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพสู่

สงัคม )รายงานประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2555 โรงเรียนสาธิตฯ, 2556) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงคข์องนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางของประเทศไทยคือ 

1( รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย ์  

2( ซ่ือสตัย ์สุจริต 

3( มีวินัย    

4( ใฝ่เรียนรู ้

5( อยูอ่ยา่งพอเพียง   

6( มุง่มัน่ในการท างาน 

7( รกัความเป็นไทย   

8( มีจิตสาธารณะ 

3( สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ในเขต

ต าบลรสูะมิแล อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัคณะศึกษาศาสตร ์ทาง

ดา้นหน้าของโรงเรียนติดกับถนนเจริญประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นถนนสายส าคัญท่ีเขา้สู่มหาวิทยาลัย 

จัดเป็นย่านธุรกิจ มีรา้นคา้ต่างๆ มีแผงลอย รา้นขายอาหาร รา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร รา้น

อินเทอรเ์น็ต มีหอพกัเอกชน ซ่ึงเป็นหอพักท่ีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ท่ีมาจากต่างจังหวดัพักตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2548 จ านวนนักเรียนต่างจังหวดัลดลง 

เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใตนั้กเรียนส่วนใหญ่เกือบ 70% เป็นนักเรียนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี อีก 30% มาจากจังหวัดใกล้เคียงคือ ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา 

นักเรียนจึงอาศยัอยู่กบัครอบครวัมากขึ้ น ชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู่มีความสมัพนัธก์บัสถานศึกษา 

ซ่ึงผู ้ปกครองและชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ดว้ยดีตลอดมา 
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 ส่วนขอ้มูลของผูป้กครอง ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ดว้ยเหตุท่ีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ไม่ไดเ้ป็นนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนา

อยู่ในจงัหวดัปัตตานีเท่าน้ัน แต่มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัต่างๆ ทางภาคใตต้อนล่างดงัไดก้ล่าว

มาแลว้ขา้งตน ผูป้กครองของนักเรียนจึงกระจดักระจายอยูท่ัว่ไปและประกอบอาชีพตามลกัษณะ

ของสังคมเมือง คือรับราชการทั้งบิดาและมารดา ประมาณรอ้ยละ 37 รองลงมาคือท าธุรกิจ

ส่วนตัวประมาณรอ้ยละ 23 พนักงานรฐัวิสาหกิจประมาณ 13 เกษตรกรประมาณรอ้ยละ 8 

อาชีพรบัจา้งรอ้ยละ 4 และอาชีพอ่ืนๆ ประมาณรอ้ยละ 15 และมารดาท่ีท าหน้าท่ีเป็นแม่บา้นมี

ประมาณรอ้ยละ 10 รายเฉล่ียของบิดาเดือนละประมาณ 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียของ

มารดาประมาณ 7,500 บาท 

 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเ รียนสาธิตฯ เ น่ืองจากโรงเรียนตั้ งอยู่ ใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานีใกลก้บัคณะศึกษาศาสตร ์ไม่มีรั้วขอบชิด จึงมี

ปัญหานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนไดง้่าย นักเรียนมกัออกไปซ้ือของท ากิจกรรมต่างๆ 

ภายนอกโรงเรียนโดยขา้มถนนไปรา้นขายอาหาร รา้นอินเทอรเ์น็ต รา้นคอมพิวเตอร ์เกม ซ่ึง

เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตามการเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยท าใหนั้กเรียน

สามารถใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลัยได้ เช่น สนามฟุตบอล โรงยิม สนามบาสเกตบอล 

หอ้งสมุด แต่มีขอ้จ ากดัคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สามารถใชไ้ดใ้นช่วงท่ีไมม่ีนักศึกษามาใช ้

  

4.1.3  ขอ้มูลบุคลากร 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงขอ้มลูบุคลากร 

 

บุคลากร จ านวน 

4.1.1  อาจารยป์ระจ า    

  ขา้ราชการ   

  พนักงานมหาวิทยาลยั  

 จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

อาจารย ์

ผูช้่วยศาสตราจารย ์

จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    

ปริญญาเอก    

ก าลงัศึกษาปริญญาโท   

 

51 

42 

9 

 

37 

14 

 

7 

36 

3 

2 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ่) 

 

 

 

บุคลากร จ านวน 

ก าลงัศึกษาปริญญาเอก   

 

4.1.2  อาจารยพิ์เศษ 

 

4.1.3  เจา้หนา้ท่ีสายสนับสนุน 

 ขา้ราชการ 

พนักงานวิทยาลยั 

ลกูจา้งชัว่คราว 

ลกูจา้งเงินรายวนั 

ลกูจา้งประจ า 

 

รวมทั้งหมด 

 

 

5 

 

32 

6 

1 

15 

3 

6 
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 4.1.4  หลกัสูตรและแผนการเรียน 

ปัจจุบนัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลาง

สถานศึกษา พ.ศ. 2552 อา้งอิงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 คือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตฯจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตฯ จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนแผนการเรียน ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ )ม.1-ม.3( จดัใหนั้กเรียนเรียนตามแผนการเรียน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

และมีรายวิชาเพ่ิมเติมใหนั้กเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย )ม.4-ม.6( มี 3 แผนการเรียน คือ 

1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์ 

2) แผนการเรียนภาษาองักฤษ – คณิตศาสตร ์

3) แผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาฝรัง่เศส 
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4.2  ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส  าคญั  

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคัญ ประกอบดว้ย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

พบว่า  เพศชาย มีจ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.03 ส่วนเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 70.97 ระดับการศึกษา พบว่า ต า่กว่าปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

61.29 ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.90 ปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 19.35 และ สูงกว่าปริญญาโทจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46 ตามล าดับ ส่วน

สถานภาพ พบว่า โสด จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.74 สมรส จ านวน 10 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 32.2 และหมา้ย /หยา่ /แยกกนัอยู ่0 คน ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  แสดงขอ้มลูพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูท่ีส าคญั  

  

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 

เพศ 

ชาย  

หญิง 

 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สงูกวา่ปริญญาโท 

สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่/

แยกกนัอยู ่

 

9 

22 

 

 

19 

4 

6 

2 

 

21 

10 

0 

 

29.03 

70.97 

 

 

61.29 

12.90 

19.35 

6.45 

 

67.74 

32.26 

0 

 

หมายเหตุ:  (N=31) 

 

4.2.1  สมัภาษณเ์ชิงลึก 

1) ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ผศ. 

กนก จนัทรท์องการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. )การศึกษาส่ิงแวดลอ้ม( ตวัแทนในการสมัภาษณ์
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คือ ผศ.กุสุมา ล่านุ้ย การศึกษาปริญญาโท ศศ.ม. )การสอนภาษาองักฤษ( อาจารยก์ลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ  ต าแหน่ง ฝ่ายประกนัคุณภาพ ท าหนา้ท่ี รอง ผอ.ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

2) คณะบุคลากรครโูรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

จ านวน 5 คน 

 (1) ผศ.ดร.อจัฉรา สปัปพนัธ์ การศึกษาปริญญาเอก: Doctorat (Sciences 

Du Language: Didactique et Semiotique) อาจารยก์ลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   

 (2) ผศ. กาญจนา ศิริมุสิกะ การศึกษาปริญญาโท กศ.ม. )ภูมิศาสตร์( 

อาจารยก์ลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 (3) ผศ.สุนิสา สิริวิพัธน์ การศึกษาปริญญาโท ศศ.ม. )ศึกษาศาสตร-์การ

สอน( อาจารยก์ลุ่มสาระสงัคมศึกษาต าแหน่ง ฝ่ายบริหาร ท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการรา้นคา้สวสัดิการ 

 (4) ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ การศึกษาปริญญาโท วท.ม. )การจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม(อาจารยก์ลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 (5) ดร.อุสมาน สารี การศึกษาปริญญาเอก: Ph.D. (Chemistry) อาจารย์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 3) ศิษยเ์ก่า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

นางสาวซูฮาดา หีมเบ็ญสัน อายุ 26 ปี การศึกษาปริญญาโท ศศ.ม ภาษาและการส่ือสาร 

)หลกัสตูรนานาชาติ( อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง อาจารยภ์าษาต่างประเทศ 

 4) ผูป้กครองโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

นายนพดล หะยียามา อายุ 50 ปี การศึกษาปริญญาอนุปริญญา อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

 

 4.2.2  สนทนากลุ่ม 

 1) บุคลากรครโูรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

จ านวน 5 คน )ไมข่อระบุช่ือ( 

 2) นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จ านวน 18 คน )ไม่ขอระบุช่ือ( โดยใชก้ารสนทนากลุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทย ์จ านวน 9 คน เพศหญิงทั้งหมด กลุ่มท่ีสองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 สายศิลป์จ านวน 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน 

 

4.3  การบรหิารการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัปัตตานี 

 

ก่ อ น ท่ี จ ะ พู ด ถึ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร พัฒน า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผูว้ิจยัขอน าเสนอบริบทในภาพรวมของจงัหวดั

ปัตตานีตลอดจนการบริหารการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัปัตตานี เพราะโรงเรียนสาธิตตั้งอยู่

ในจงัหวดัปัตตานี  
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ปัตตานีเป็นจงัหวดัท่ีมีบริบททางดา้นกายภาพหรือสภาพภูมิศาสตรเ์ป็นพ้ืนท่ีราบติด

ชายฝัง่ทะเล ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ ของพ้ืนท่ีจงัหวดั ไดแ้ก่ทางตอนเหนือและทางตะวนัออกของ

จงัหวดั มีหาดทรายยาว และเป็นท่ีราบชายฝัง่กวา้งประมาณ 10-30  กิโลเมตร พ้ืนท่ีราบลุ่ม 

บริเวณตอนกลาง และตอนใตข้องจงัหวดั มีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่านท่ีดินมีความเหมาะสมในการ

เกษตรกรรม และพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนน้อยอยู่ทางตอนใตข้องอ าเภอโคกโพธ์ิ อ าเภอ

กะพอ้ และทางตะวนัออกของอ าเภอสายบุรีลกัษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบทมากกว่าชุมชนเมือง 

ส่วนชาติพนัธุ์จะมีลกัษณะผสมระหว่างชาวมาเลยแ์ละชาวไทย และอาจจะมีแรงงานจากพ้ืนท่ี

อ่ืนๆผสมมากขึ้ น เช่น จากจีน จากพมา่ เขมร เป็นตน้ ในดา้นการประกอบอาชีพเน่ืองจากพ้ืนท่ี

ทางกายภาพของปัตตานีอยู่ติดทะเลและป่าเขาท่ีมีความอุดมสมบรูณ ์ท าใหอ้าชีพส่วนใหญ่ จะ

ท าการประมง  ท าสวนยางพารา และสวนปารม์น ้ามนั ส่วนในดา้นสงัคมและวฒันธรรม ผูค้น

ส่วนใหญ่ในจงัหวดัปัตตานีมีความเช่ือและนับถือศาสนาอิสลาม โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมโดย

สายเลือดจึงจะมีความเคร่งครดัในค าสอนและหลกัศาสนา โดยหลกัการปฏิบติัในทุกๆดา้นลว้น

แต่จะน าไปใชต้ามหลักค าสอนของศาสนาทั้งส้ิน ไม่เวน้แมแ้ต่รูปแบบการวางโครงสรา้งการ

บริหารการศึกษา โดยส่ิงส าคญัตอ้งมีการบูรณาการศึกษาควบคู่กนัระหว่างศาสนาและสามญั

แต่อยูภ่ายใตน้โยบายและแผนการศึกษาจากส่วนกลาง 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตของจงัหวดัปัตตานี 

แหล่งที่มา:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553. 

 

 จากบริบทขา้งต้นการบริหารการศึกษาในจังหวัดปัตตานีจึงมีรูปแบบการบริหาร

การศึกษามาจากส่วนกลาง จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดแูลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนการ

ศึกษาจะออกมาในรปูแบบของนโยบายการศึกษา แผนงานยุทธศาสตรก์ารศึกษาโดยขอ้ก าหนด

ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2552 คือจดัการศึกษาสามารถเป็นไปตามความตอ้งการ
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ของชุมชน โดยมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนกระทัง่ระดับ อุดมศึกษา โดยมี

หน่วยงานท่ีมีความรบัผิดชอบท่ีหลากหลาย ทั้งหน่วยงานสงักดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดัและ

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เป็นตน้ โดยรปูแบบการบริหารการศึกษาในจงัหวดัปัตตานี

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อธัยาศยั มีหน่วยงานรบัผิดชอบการด าเนินงานดา้นการศึกษา ดงัน้ี 

 1( ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน )ระดับ

การศึกษาก่อนประถม–มธัยมศึกษา/การศึกษาเอกชน สถาบนัปอเนาะ และตาดีกา( ในสงักดั 

มี 4 อ าเภอ ดังน้ี อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอยะหร่ิง อ าเภอปะนาเระ และอ าเภอหนองจิก ดัง

ตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงประเภทโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1 

 

ประเภทโรงเรียน จ านวน

โรงเรียน 

จ านวนครู/ 

คน 

จ านวนนกัเรียน/

คน 

โรงเรียนในก ากบัสถานศึกษาของรฐั  145 2,353 46,987 

โรงเรียนเอกชนสอนสามญั  9 293 6,080 

โรงเรียนสอนสามญัควบคู่ศาสนา  22 1,069 18,455 

โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว 18 99 2,394 

โรงเรียนเอกชน )ปวช.,ปวส.( 1 8 194 

สถาบนัปอเนาะในสงักดั 57 192 4,234 

ศนูยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด 

)ตาดีกา( 

248 1,505 26,250 

 

2( ส า นักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาปัตตานี  เขต 2  สังกัดส า นักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขึ้ น

พ้ืนฐาน )ระดบัการศึกษาก่อนประถม-มธัยมศึกษา/การศึกษาเอกชน สถาบนัปอเนาะ และตา

ดีกา( ประกอบดว้ย 4 อ าเภอ ดงัน้ี อ าเภอโคกโพธ์ิ อ าเภอยะรงั อ าเภอมายอ และอ าเภอแมล่าน  

ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  แสดงประเภทโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

ประเภทโรงเรียน จ านวน

โรงเรียน 

จ านวนครู/

คน 

จ านวนนกัเรียน/

คน 

โรงเรียนในก ากบัสถานศึกษาของรฐั 121 1,997 28,654 

โรงเรียนเอกชนสอนสามญั 5 117 2,845 

โรงเรียนสามญัควบคู่ศาสนา 

โรงเรียนเอกชน )ปวช.,ปวส.( 

28 601 

- 

14,027 

- 

สถาบนัปอเนาะในสงักดั 95 261 7,184 

ศนูยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด 

)ตาดีกา( 

232 733 23,941 

 

3( ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 3 สังกัดงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน )ระดับ

การศึกษาก่อนประถม–มธัยมศึกษา/การศึกษาเอกชน สถาบนัปอเนาะ และตาดีกา( ในสงักดั 

มี 4 อ าเภอ ดงัน้ี อ าเภอสายบุรี อ าเภอกะพอ้ อ าเภอไมแ้ก่น และอ าเภอทุ่งยางแดง ดงัตารางท่ี  

4.5 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงประเภทโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 3 

 

ประเภทโรงเรียน จ านวน

โรงเรียน 

จ านวนครู/

คน 

จ านวนนกัเรียน/

คน 

โรงเรียนในก ากบัสถานศึกษาของรฐั 71 936 14,536 

โรงเรียนเอกชนสอนสามญั 4 97 2,310 

โรงเรียนสามญัควบคู่ศาสนา 

โรงเรียนเอกชน )ปวช.,ปวส.( 

สถาบนัปอเนาะในสงักดั 

ศนูยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด 

14 

- 

38 

140 

736 

- 

120 

686 

13,843 

- 

2,746 

13,568 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ่) 

 

 

 

ประเภทโรงเรียน จ านวน

โรงเรียน 

จ านวนครู/

คน 

จ านวนนกัเรียน/

คน 

โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว 3 10 216 

โรงเรียนเอกชนสอนสามญั 4 97 2,310 

 

แหล่งที่มา:  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานีเขต 1, 2 และ 3, 2556. 

 

 การบริหารการศึกษาของจังหวดัปัตตานี พบว่า ในปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

หลายหน่วยงานทั้งภาครฐัและภาคเอกชน ท าใหก้ารบริหารจดัการศึกษาไมม่ีความเป็นเอกภาพ 

แมก้ารบริหารจดัการในกรอบนโยบายและกฎหมายการศึกษาเดียวกนัก็ตาม การจดัการศึกษา

ท่ีผ่านมาไม่เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั และอาจเป็นการส้ินเปลืองทรพัยากรและอุปกรณ์

ทางการศึกษาโดยไม่จ าเป็น และปัญหาอีกประการหน่ึงคือเร่ืองของการส่ือสาร การท่ียงัคงมี

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกวา่โรงเรียนรฐัในระดบัมธัยมศึกษา ทั้งๆ ท่ีโรงเรียนไดม้ี

การปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีแลว้ โดยการจดัการสอน

อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ อาจสะทอ้นใหเ้ห็นว่ารัฐยงัคงมีจุดอ่อน  ดา้นการส่ือสารท า

ความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี ท าใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเขา้ใจว่าคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

รฐั โดยเฉพาะในเร่ืองของศาสนายงัไม่มีความสอดคลอ้ง และไม่สามารถตอบสนองตามความ

ตอ้งการได ้จึงท าใหผู้ป้กครองส่วนใหญ่ ยงัมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม ดังน้ันปัญหาดังกล่าวยงัมองใหเ้ห็นว่ารฐับาลไม่สามารถเปล่ียนความคิด

ค่านิยมของการรบับริการทางการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ีได ้ดงัน้ันปัญหาดงักล่าวย่อมเป็น

ปัญหาหน่ึงท่ีท าใหร้ัฐบาลไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายท่ีวางไวแ้ละยังส่งผลต่อการ

ส้ินเปลืองงบประมาณในแต่ละปี )เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ,์ 2553( 

นอกจากปัญหาท่ีเกิดขึ้ นจากรูปแบบการบริหารการศึกษาในประเทศท่ีเกิดจากความ

ลม้เหลวของนโยบายการศึกษา และผูน้ านโยบายไปปฏิบติัแลว้หลงัจากน้ีประเทศไทยยงัจะตอ้ง

พบเจอกบัปัญหาอีกมากมายทางดา้นการศึกษาจากการเขา้มาร่วมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน 

ถา้รฐับาลไมไ่ดม้ีการเตรียมพรอ้มและต่ืนตวักบัเร่ืองดงักล่าว 
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4.4  แนวทางการบรหิารการศึกษาของโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 

 

ในดา้นการวิเคราะหข์อ้มูลในงานวิจัยครั้งน้ีจะแบ่งรูปแบบการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตฯ ตามแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตรข์อง Gulick and Urwick (1973) ซ่ึงได้

เสนอกระบวนการบริหารไว ้7 ประการไดแ้ก่ 1( ดา้นการวางแผน 2( ดา้นการจดัองคก์าร 3( 

ดา้นการบริหารบุคคล 4( ดา้นการอ านวยการสัง่การ 5( ดา้นการประสานงาน 6( ดา้นการ

รายงานผลการปฏิบติังาน และ 7( ดา้นการงบประมาณ ในการศึกษาขอ้มลูแนวทางการบริหาร

การศึกษาในดา้นต่างๆจากการสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานีพบวา่ 

 

4.4.1  ดา้นการวางแผน 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ในดา้นการวางแผน  ผู ้

ท่ีมีบทบาทส าคญัในการวางแผนการศึกษาคือ ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยผูบ้ริหารจะมีหน้าท่ีในการ

วางกรอบของแผน จากการศึกษาขอ้มลูการศึกษาท่ีผ่านมา โดยมีการร่วมก าหนดวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย มาตรการ ในการด าเนินงานของโรงเรียน และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน โดยใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนท่ีตอ้งการ 

โดยแผนงานการวางแผนหลกัๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า การวางแผนการศึกษาของโรงเรียน

สาธิตฯ ตั้งอยูภ่ายใตเ้ป้าหมายของโรงเรียน โดยเป้าหมายของโรงเรียนสาธิตฯ มีความแตกต่าง

จากโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไป ซ่ึงนอกเหนือจากจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม้ีประสิทธิภาพและ

พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กบัการมีคุณธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูป้กครองของ

โรงเรียนมีความตอ้งการและส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนสาธิตฯ  แลว้และเป้าหมายท่ี

ส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือ โรงเรียนตอ้งสนับสนุนการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตรโ์ดย

โรงเรียนสาธิตฯ เป็นเสมือนหอ้งปฏิบติัการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นแหล่ง

ศึกษาคน้ควา้วิจยัทางดา้นวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ดงัน้ันแผนการบริหารของโรงเรียนจึงมีลกัษณะ

ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลยั และคณะศึกษาศาสตรน์อกจาก

จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกับมหาวิทยาลัยแลว้ยงัตอ้งมีความสอดคลอ้งกับแผนการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานดว้ยดงัท่ีอาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

“แผนการบริหารของโรงเรียน เน่ืองจากว่าโรงเรียนเป็นภาควิชาหน่ึงของคณะ

ศึกษาศาสตร ์แลว้ก็ศึกษาศาสตรก็์เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดังน้ันการวางแผนการบริหารการศึกษาอะไรก็ตามของโรงเรียนมันก็ต้อง

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจหรือว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยัดว้ย ว่ามหาวิทยาลยัมี

ภารกิจอะไรท่ีตอ้งท า ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายในเร่ืองของการบริการชุมชน  
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การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ โรงเรียนตอ้งมีแนวนโยบายดว้ยแลว้ส่วน

หน่ึง” )กุสุมา ล่านุย้, 2557( 

 

 4.4.1.1 พนัธกิจของโรงเรียนสาธิตฯและแนวการวางแผนการด าเนินงานมี

ดงัน้ี 

 1) ดา้นร่วมผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ มีแนว

การวางแผนด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

 (1) ด าเนินตามนโยบายคณะศึกษาศาสตร ์เพื่อก าหนด

แนวทางการร่วมผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ 

 (2) จัดใหม้ีระบบที่เ อ้ือต่ออาจารย์ของโรงเรียนที่เขา้ร่วม

ผลิตบัณฑิตในรูปแบบต่างๆ 

 (3) จัดใหม้ีคณะกรรมการดูแลระบบและการจัดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

 2) ดา้นผลิตและพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวการวางแผนด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

 (1) จัดใหม้ีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตรงตามจุดหมายและ

เจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 )2) จัดใหม้ีโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 )3) จ ัด ให ม้ ีสภาพแวดลอ้มในโรง เร ียนที ่ส ่ง เสร ิมการ

เรียนรูด้ว้ยตัวเอง 

 )4( จัดใหม้ีโครงการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนใน

ดา้นต่างๆ 

 (5( ปลูกฝัง เกี ่ยวก ับคุณธรรม จริยธรรมในการจ ัดการ

เรียนการ สอนทุกรายวิชา 

 (6) ส่ง เสริมกิจกรรมทางศาสนาใหส้อดคลอ้งก ับหล ัก

ศาสนา    

 (7( ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใหน้ักเรียนมีส่วน

ร่วมทั้งภายในภายนอกโรงเรียน 

 (8( พ ัฒนา ร ะบบกา รต ิดต าม  สอดส ่อ ง แ ล ะค วบค ุม

พฤติกรรมของ นักเรียนใหอ้ยู่ในระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน 

 (9( ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและใชท้ัรพยากร

อย่างประหยัดและคุม้ค่า            

 (10) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรม กีฬา

และนันทนาการ 
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 (11) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสรา้งเสริมประสบการ

เรียนรู ้

 (12) ส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่ งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตยและการอยูร่่วมอยา่งสนัติ 

 (13( พฒันาระบบการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา 

3) ดา้นการวิจัยและผลงานทางวิชาการ แนวการวางแผนด าเนินงาน 

ประกอบดว้ย 

  (1) ส่งเสริมวิจยัเพ่ือพฒันาเพ่ือพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ

สอนระดบัมธัยมศึกษา 

 (2) ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนและเป็นสหวิทยาการ 

 (3( ส่งเสริมการท าการวิจยัสถาบนัเพ่ือน าผลมาพฒันาปรบัปรุง

ระบบบริหารการจดัการเรียนการสอน การพฒันานักเรียนและพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

 (4( จดัใหม้ีงบประมาณเงินรายไดข้องโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการ

วิจยั 

 (5) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารของคณะ 

มหาวิทยาลยั วารสารวิชาการอ่ืนๆท่ีมีมาตราฐานทั้งใน website ของโรงเรียน 

 (6( สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมนา เพ่ือ

แลกเปล่ียนความรูท้ั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

 4) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม แนวการวางแผนด าเนินงาน 

ประกอบดว้ย 

 (1) มีแผนงาน/โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเป็นวิทยากรและเป็นท่ี

ปรึกษาโครงการตามความตอ้งการของสงัคมและความเหมาะสม 

 (3) จดัใหม้ีระบบการบริการวิชาการท่ีจดัในลกัษณะพ่ึงตนเองและ

หารายได ้

 (4( จดัใหก้ารประชาสมัพนัธโ์ครงการและกิจกรรม 

 5) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แนวการวางแผนด าเนินงาน 

ประกอบดว้ย 

 (1( จดัใหม้ีการรณรงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม

ในการดาเนินชีวิตแก่บุคลากรและนักเรียน 

 (2( ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมของ

ทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมประจ าชาติของนักเรียนและบุคลากร 

 (3) ส่งเสรมความร่วมมือทางศิลปวฒันธรรมระหวา่งต่างๆ 

 6) ดา้นการบริหาร แนวการวางแผนด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
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 (1) จดัระบบโครงสรา้งการบริหารอย่างชดัเจนกบัการพฒันางาน

ในโรงเรียนและคณะศึกษาศาสตร ์

 (2( ส่งเสริมใหม้ีการน านวัตกรรมทางการบริหารมาใชใ้นการ

พฒันาระบบ 

 (3) ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

 (4) จดัใหม้ีระบบการประเมินผลการปฏิบติัของบุคลากรทุกฝ่าย 

 7) ดา้นพฒันาบุคลากร แนวการวางแผนด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานวิชาการและ

ผลงานเล่ือต าแหน่งหนา้ท่ี 

 (2( สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณแ์ก่บุคลากรทุกระดบั ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 (3( จดัใหม้ีบุคลากรตวัอยา่งของหน่วยงาน 

 (4( ส่งเสริมใหม้ีการน านวตักรรมมาใชใ้นการบริหารทพัยากร 

อยา่งมีประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล 

 (5) พฒันาระบบฐานขอ้มูล การบริหารสารสนเทศในการบริหาร

และบริการ 

 8) ด้านการเงินและงบประมาณ แนวการวางแผนด าเนินงาน 

ประกอบดว้ย 

 (1) ก าหนดนโยบายและแผนการเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนโรงเรียน 

 (2( มีระบบการเบิกจ่ายเงิน การจดัซ้ือ จดัจา้งใหม้ีความคล่องตัว

และสามารถตรวจสอบได ้

 (3) มี ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินระดั บหน่วยงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือประกอบการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 

 (4( มีขัน้ตอนการบริหารเพ่ือความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

 (5( มีการท าแผนปฏิบติัการใชง้บประมาณประจ าปี 

 )6( มีการติดตามการใชง้บประมาณต่างๆใหด้ าเนินไปตามแผน

วิเคราะหป์ระสิทธิภาพการใชง้บประมาณ 

 9) ดา้นประกนัคุณภาพ แนวการวางแผนด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

 (1( สรา้งจิตส านึกและวฒันธรรมการท างานแก่บุคลากรในองคก์ร

ท่ีมุง่เนน้คุณภาพ 

 (2( มีระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

 (3) มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ

ของโรงเรียน 
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 (4) จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน 

 

 10) ดา้นวิเทศสมัพนัธ ์แนวการวางแผนด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

  (1) มีการท าแผนปฏิบติังานในดา้นวิเทศสมัพนัธ ์

  (2( มีการร่วมมือดา้นวิเทศสัมพันธ์กับคณะศึกษาศาสตร์และ

โรงเรียนในต่างประเทศ 

(3( มีการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

(4) มีส่ือประชาสมัพนัธข์องโรงเรียน 

 

“ จากพนัธกิจและแผนการด าเนินงานของโรเงรียน อาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าว

ว่า การวางแผนการบริหารการศึกษาหรือเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลยั และเราก็ยงัจะตอ้งยึดถือการวางแผนการบริหารการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพราะฉะน้ันการบริหารการศึกษาของโรงเรียนถา้คิดในลกัษณะหน่ึง

คือ จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั KPI ของมหาวิทยาลยั คือหมายถึงดชันีช้ีวดัว่าในแต่

ละปีน้ีโรงเรียนจะตอ้งบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว”้ )กุสุมา ล่านุย้, 2556(  

 

4.4.2  ดา้นการจดัองคก์าร 

การจัดองค์การการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตฯมีลักษะรูปแบบก ารบริหาร

การศึกษาโดยแบ่งโครงสรา้งการบริหารเป็น 5 ฝ่ายไดแ้ก่ 1) ฝ่ายบริหาร 2) ฝ่ายวิชาการ 3) 

ฝ่ายพฒันานักเรียน 4) ฝ่ายกิจการนักเรียน 5) ฝ่ายประกนัคุณภาพอาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าววา่ 

 

 “อนัดบัแรกเราจะตอ้งวางแผน หลงัจากน้ันตอ้งแบ่งงานโครงสรา้งองคก์รและ

การจดัองค์กรโดยโรงเรียนน้ีก็แบ่งเป็นฝ่ายๆ ผอ. น้ีจะกระจายอ านาจเลย คือ 

ใครท าฝ่ายไหนก็ท าไปเลย ผอ. อาจจะไม่ตอ้งไปนัง่ดูแล โดยโครงสรา้งจะแบ่ง

ออกเป็น 5 ฝ่าย. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา แลว้ก็ฝ่ายกิจการนักเรียน” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

โดยในแต่ละฝ่ายจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน  ฝ่ายบริหารจะมีหน้าท่ีในการ

ควบคุมดูแลกิจกรรมภาพรวมของโรงเรียน ดูแลเก่ียวกับงบการเงิน งบประมาณทั้งหมด 

ตลอดจนดแูลเก่ียวกบัส านักงานธุรการ งานยานยนต ์รา้นคา้สวสัดิการ งานอาคารสถานท่ีและ

ภูมิทัศน์เป็นตน้ ส่วนฝ่ายวิชาการจะท าหน้าท่ีในการจัดการหลกัสูตร ดูแลทักษะทางวิชาการ 

และควบคุมดแูลการรบันักศึกษาเขา้มาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ตลอดจนงานทะเบียน สถิติและ

วดัประเมินผล ฝ่ายประกนัคุณภาพจะมีหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ  ของแต่ละ
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ฝ่ายของแต่ละปีแลว้สรุปออกมาเป็นรายงานประจ าปี  และตอ้งมีการดูแลในเร่ืองของงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทศันูปกรณ ์และหอ้งปฏิบติัการดว้ย ฝ่ายพฒันานักศึกษา หน้าท่ี

ท่ีส าคญัของฝ่ายน้ีคือ จะดูแลในเร่ืองของการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันานักเรียนในเร่ือง

ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนงานแนะแนวใหค้ าปรึกษาแก่นักเรียน และสุดทา้ย

ฝ่ายกิจการนักเรียน หน้าท่ีหลกั คือจะท าดูแลในเร่ืองกิจการต่างๆของนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็น

ในเร่ืองของ ผูป้กครอง การดแูลปฐมพยาบาลต่างๆ เป็นตน้ 

 

 “ผูอ้ านวยการโรงเรียน เป็นผูดู้แลภาพรวมและท าการประเมินในแต่ละฝ่าย

และเอามารวบรวมเป็นรายงานประจ าปี ส่ วนฝ่ายบริหารน้ีเปรียบเสมือน

แม่บา้น  ตอ้งดูแลเก่ียวกบังบประมาณ การเงินทั้งหมดงานเก่ียวกับกิจกรรม

ส่วนกลาง กิจกรรมวิชาการ พาบุคลากรไปสมัมนา เป็นตน้ ส่วนฝ่ายวิชาการก็

จะท าในเร่ืองของการจดัหลักสูตร โดยจะมีผูช้่วยคนหน่ึงดูแลเก่ียวกับฝ่ายฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ ก็จะมีนักศึกษามาติดต่อท่ีน้ีดว้ย   ดงัน้ันฝ่ายวิชาการก็จะ

มีการแตกแขนงว่าใครท าหน้าท่ีรบัผิดชอบอะไร ส่วนฝ่ายการประกนัคุณภาพ 

คือ ใครจัดกิจกรรมอะไรก็ใหเ้ขียนรายงานมาสรุป และจะคนรวบรวมแลว้ท า

ออกมา เป็นรายงานคุณภาพประจ าปี ส่วนฝ่ายกิจกรรมนักเรียนก็ท าหน้าท่ีใน

พฒันานักเรียนในเร่ืองของระเบียบวินัย เร่ือง ของคุณธรรมจริยธรรม โดยตอ้ง

ใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กิจกรรมพฒันานักเรียนส่วนใหญ่จะ

เป็นในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม ถ้าเป็นทางด้านการสอนก็จะเป็นของ

วิชาการ ส่วนฝ่ายกิจการนักเรียนก็จะดูแลเก่ียวกบัฝ่ายปกครอง พวกคุมความ

ประพฤตินักเรียน แลว้ก็ฝ่ายพฒันานักเรียนก็จะจดักิจกรรมพวกดูแลเร่ืองทัว่ๆ 

ไป เช่นดูแล การเขา้แถว การมาสาย ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียนท่ีมีขึ้ นทุก

วนัแลว้ก็ฝ่ายท่ีจะจดักิจกรรมใหนั้กเรียนเป็นไปตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคก็์

จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆ” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

โดยในการบริหารในแต่ละฝ่ายผูบ้ริหารจะยึดหลกัการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการ

กระจายอ านาจแต่ละฝ่ายสามารถท างานและบริหารงานได้อย่างเต็มท่ีตามนโยบายและ

แผนปฏิบติังานของโรงเรียนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ปี และกระบวนการพฒันายึดหลกั PDCA ทั้งน้ีใน

การบริหารยงัมีคณะกรรมการอีก 4 ฝ่ายท่ีช่วยกนัควบคุมดูแลและเสนอแนะความคิดเห็นใน

การบริหารคือ 

1) กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ซ่ึงประกอบดว้ยรองผูอ้ านวยการทุกฝ่าย

ผูช้่วยผูอ้ านวยการผูช้่วยรองผูอ้ านวยการหวัหนา้กลุ่มสาระทุกสาระ 

 2) กรรมการสถานศึกษาซ่ึงในท่ีน้ีกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตรท์ าหน้าท่ี

เป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
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 3) กรรมการชมรมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตฯประกอบดว้ยตวัแทนของ

ผูป้กครองและครขูองโรงเรียนสาธิตฯ 

 4) กรรมการชมรมศิษยเ์ก่าโรงเรียนสาธิตฯ 

 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 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมีรูปแบบโครงสร้างดังภาพท่ี 4.2 ดังน้ี
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ภาพที่ 4.2 โครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตฯ 

แหล่งที่มา: โรงเรียนสาธิต มหวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2555. 

8
3
 

ทศวรรษท่ีห้าสาธิต มอ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นโรงเรียนชั้นน าระดบัชาติ 

ผูอ้  านวยการ 
ผศ. กนก จนัทร์ทอง 

 

 

 
บริหารยึดหลกั 

- ธรรมาภิบาล 
- การกระจายอ านาจ 

กรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ 

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ 

กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ 
(คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์) 

 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อ.โซเฟีย มะล ี

 
ผช.ผอ.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.วมิล ภคธีรเธียร 

ผช.ผอ.งานวดัผลและประเมินผลนาย
ทะเบียน                                                           

อ.บุญสนอง วิเศษสาธร 

 
อ. 

 

ผช.รอง ผอ.งานวิชาการงานพฒันา
ทกัษะทางวิชาการ                             
อ.ศิริขวญั ชิณศรี 

 
ผช.ผอ.โครงการห้องเรียน

วทิยาศาสตร์(วมว.)                            
อ.ค  าพร สุนทรธรรมนิติ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผศ.กสุุมา ล่านุ้ย 
รองผู้อ านวยการฝ่ากิจการนักเรียน 

อ.ภูริวจัน์ บวรวชิญ์ธนกลุ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

อ.อุไร แวมามะ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันานักเรียน 

อ.ปานใจ แสงศิลา 

ผช.ผอ.งานกิจการนกัเรียน           
อ.พจนีย ์หนกัทอง 

 
ผช.ผอ.งานท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม                          
อ.ปาจรีย ์หละต า 

 

ผช.ผอ.งานอาคารสถานท่ี           
และภูมิทศัน์                                   

ผศ.เมธี เอกศิรินิมิตร 
 

 

ผช.ผอ.งานกิจการนกัเรียน 
อ.ยทุธศาสตร์ นวลจนัทร์ 

ผช.ผอ.งานชุมชนสัมพนัธ์ 
อ.ต่วนยามีลา อลัอิดรุส 

ผช.ผอ.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.นูรอาซีกีน ยสีมนั 

ผช.ผอ.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.แวฮาซนั แวหะมะ 

ผช.ผอ.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.สุลยัญา หะยหีามะ 
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4.4.3  ดา้นการบริหารบุคคล 

ปัจจยัดา้นการบริหารบุคคล โรงเรียนสาธิตฯ พบว่า การบริหารบุคคลของโรงเรียนจะ

ขึ้ นอยู่กบัคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการรบับุคลากรครูท่ีเขา้บรรจุสอนตอ้งมีการสอบเขา้โดยการ

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ และโดยคุณสมบัติการรับสมัครจะต้องมีตามเง่ือนไขของ

มหาวิทยาลยัท่ีวางไว ้คือบุคลากรครูตอ้งจบปริญญาตรีดว้ยเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตามสาขาท่ี

เปิดรบัสมคัร หรือไม่ก็วุฒิการศึกษาปริญญาโทแต่ตอ้งจบดว้ยการท าวิทยานิพนธ์ และปริญญา

เอกจะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ และในแต่ละปีจะมีการส่งเสริมทุนเรียนต่อระดบัปริญญาโท 

หรือปริญญาเอกใหแ้ก่อาจารยท่ี์สนใจ  

นอกจากน้ันยงัมีการส่งเสริมในเร่ืองของการท าวิจยัอีกดว้ย แต่ถา้ในขณะน้ันมีการขาด

บุคลากรอาจารยก็์จะรบัอาจารยพิ์เศษเขา้มาสอนส่วนมากจะเป็นอาจารยใ์นหมวดภาษาเป็น

ส่วนใหญ่ ท าใหท้างโรงเรียนจะรบัอาจารยท่ี์เป็นเจา้ของภาษาน้ันๆ มาสอนโดยตรง แต่ในส่วนน้ี

จะไมต่อ้งขึ้ นอยูก่บัมหาลยัโดยอาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

“การบริหารบุคคลในเร่ืองของการรบับุคลากรท่ีเขา้มาในโรงเรียน เน่ืองจากว่า

โรงเรียนสาธิตฯ เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลยั เวลารบัครูน้ีคือ จะตอ้งก าหนด

เกณฑคุ์ณภาพของอาจารยเ์หมือนกบัมหาวิทยาลยัจะรบัอาจารยไ์ด ้คือจะตอ้ง

เป็นอาจารยท่ี์จบปริญญาตรีแต่ตอ้งจบดว้ยเกียรตินิยมอนัดับหน่ึงเท่าน้ันถึงจะ

เท่ากับคุณสมบัติท่ีวางไว ้ถา้ไม่จบเกียตินิยมอันดับ 1 ก็จบปริญญาโท ถา้จบ

ปริญญาเอกมาไดเ้ลย ไม่ตอ้งคิดแลว้ แต่ว่าตอ้งท าวิทยานิพนธ์อีก อันน้ีคือ

เกณฑ์ ท่ีว่าการรบัอาจารยเ์ขา้มา ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัมหาลัย เพราะว่าจริงๆ

โรงเรียนก็มีเป้าหมายท่ีว่าใหอ้าจารย์สามารถท่ีจะไปคุมท าวิทยานิพนธ์ได้” 

)กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

ส่วนในเร่ืองของการเขา้รบันักเรียนเขา้มาศึกษาในแต่ละปี ทางโรงเรียนสาธิตฯ มี

แนวทางในการรบัเลือกแบบการสอบเขา้ และการรบัแบบพิเศษส าหรบับุตรหลานบุคลากรและ

ผูม้ีบทบาทส าคญักับโรงเรียน โดยในแต่ละปีจะมีการรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหน่ึงชั้น

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ีส่ี และการบริหารบุคคลนอกจากจะกล่าวในประเด็นการรบับุคคลเขา้มาใน

องคก์รแลว้การบริหารบุคคลภายในองคก์รในดา้นอ านาจในการอนุมติัการลางานบุคลากรครู

ท่านใดท่ีตอ้งการ ลาป่วย ลากิจ หรือลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในกรณีท่ีตอ้งการลาป่วยหรือ

ลากิจ ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากผูอ้ านวยการโรงเรียนก่อน ส่วนในเร่ืองของการขอลาไปเรียนต่อ

ต่างประเทศตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากผูอ้ านวยการ และคณบดีประจ าคณะศึกษาศาสตรด์ว้ยดงัท่ี

อาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้่า 
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“ในกรณีตอ้งการขอลาในลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลาป่วย ลากิจ ผูอ้ านวยการ

จะมีหน้าท่ีเป็นผู ้อนุมติัเอง ส่วนใครท่ีตอ้งการลาไปศึกษาต่อในประเทศหรือ

ต่างประเทศคณบดีจะเป็นคนอนุมติัแต่ตอ้งท าเร่ืองถึงผูอ้ านวยการก่อน  เหมือน

อยา่งเช่นถา้เราจะไปศึกษาต่อก็จะตอ้งท าเร่ืองเป็นล าดบัขั้นก็ขอ อนุมติัจาก ผอ. 

ก่อน แลว้ก็ไปคณบดี“ )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

4.4.4  ดา้นการอ านวยการสัง่การ 

ในดา้นการอ านวยการสัง่การ ทาง โรงเรียนสาธิตฯ มีรูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ลกัษณะเป็นเอกภาพ เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระได ้แต่ตอ้งอยู่

ในแนวทางการวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียน เมื่อใดท่ีทางโรงเรียนมีกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆ ฝ่ายท่ีมีความรับชอบในการด าเนินงานจะเป็นผู ้เสนอโครงการน้ันๆ แลว้

ผูอ้ านวยการ จะมีบทบาทในการตัดสินใจ และอาจจะมีการสัง่การโดยวาจา หรือลายลกัษณ์

อกัษรแลว้แต่กรณีของกิจกรรมไป แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสกัษณะของลายลกัษณอ์กัษรโดยการมอบ

อ านาจใหแ้ต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีตดัสินใจเอง ดงัท่ีอาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

“ในเร่ืองประเด็นแนวทางในการอ านวยสัง่การ แนวทางการบริหารคือในแต่ละ

ฝ่ายหรือแต่ละกลุ่มสาระก็จะมีการจดักิจกรรมของของแต่ละกลุ่มไปการสัง่การก็

จะท าออกมาเป็นรูปแบบของค าสัง่ของหวัหน้าฝ่ายหรือหวัหน้ากลุ่มสาระน้ันๆ” 

)กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

ส่วนในกรณีท่ีทางโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้ น โดยท่ีกิจกรรมเหล่าน้ันยังไม่มี

ผูร้บัผิดชอบ ผูอ้ านวยการก็จะท าหน้าท่ีในการเลือกบุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีดงักล่าวโดยการสัง่การ  

เรียกการสัง่การดังกล่าวคือ “สัง่การโดยการแต่งตั้ง” และผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายหน้าท่ีน้ันๆ ก็จะ

เป็นผูท่ี้มีอ านาจต่อในการคดัเลือกหาทีมงานบุคลากรในการด าเนินการจดักิจกรรมน้ันๆ ดงัท่ี

อาจารยไ์ดก้ล่าวไวว้า่ 

 

“แต่ถา้เป็นกิจกรรมอะไรใหญ่ๆ ของโรงเรียนท่ียังไม่มีผู ้รับผิดชอบ เช่น ท า

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมทัศนศึกษา หรือกิจกรรมอะไรก็ตามทาง

โรงเรียนจะจดัตั้งเป็นรปูของคณะกรรมการ ตวัอย่างเช่น โครงการกีฬาสีสมัพนัธ์

ก็จะมีการจดัตั้งกรรมการจดัท ากีฬาสี แลว้ก็จะมีการจัดตั้งว่าใครเป็นประธาน 

ค าสัง่เป็นชุดๆ คือ ใน 1 โครงการน้ีจะมีคณะกรรมการจดัตั้งในขณะน้ันเลย และ 

ผอ. จะเป็นคนตดัสินใจวา่จะใหใ้ครเป็นประธาน และใครท าหน้าท่ีใด รบัผิดชอบ

ฝ่ายอะไร และท าการตดัสินใจร่วมกนักบัประธานท่ีไดร้บัการแต่งตั้งน้ัน โดยทุก

โครงการท่ีท าจะมีการจดัตั้งกรรมการช่วงท่ีมีโครงการน้ันคือ ขณะกรรมการน้ัน



86 

  

 

ไม่ไดถู้กแต่งตั้งถาวร แต่งตั้งเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ การสัง่การท่ีว่า 

คือ การสัง่การโดยการแต่งตั้งค าสัง่” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

4.4.5  ดา้นการประสานงาน  

รูปแบบการประสานงานภายในโรงเรียนสาธิตฯ จะมีรูปแบบของการประสานงานท่ีมี

การก าหนดแผนผงัและก าหนดหนา้ท่ีการงานท่ีชดัเจนในระบบ การติดต่อของแต่ละฝ่ายและแต่

ละกลุ่มสาระ เมื่อมีการประชุมจะมีการประสานงาน โดยการส่งหนังสือเป็นลายลกัษณอ์กัษรไป

ยงัคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม โดยความรบัผิดชอบ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ มี

การเปิดเสรีทางดา้นการบริหารของแต่ละฝ่าย และแต่ละกลุ่มสาระ โดยจะเห็นว่าทุกฝ่ายมีการ

ประสานงานท่ีสอดประสานกนั มีการส่ือสารปะชาสมัพนัธก์นัในโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง  

 

4.4.6  ดา้นการรายงานผลการปฏิบตังิาน 

การรายงานผลการปฏิบติังาน เกิดข้ึนโดยในแต่ละปีจะมีการสรุปผลการปฏิบติังาน โดย

ผูบ้ริหาร บุคลากรครูตอ้งมีการเขียนรายงานผลการปฏิบติังานของตนเองว่ามีการด าเนินการ

บริหารงาน  การสอนในรูปแบบใดบา้งแลว้ส่งรายงานใหฝ่้ายประกนัคุณภาพและส าหรบัฝ่าย

และกลุ่มสาระท่ีมีการจดักิจกรรมใดๆ ในแต่ละปีตอ้งมีการเขียนรายงานผลการปฏิบติังานทุก

ครั้งแลว้ส่งไปยงัฝ่ายประกนัคุณภาพเช่นกนั หลงัจากน้ันฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาก็จะเป็น

ผูเ้ขียนสรุปเป็นรายงานประจ าปีของโรงเรียน โดยส่งใหผู้อ้ านวยการรบัทราบ ดังท่ีอาจารยไ์ด้

กล่าวไวว้า่ 

 

“การรายงานผลการปฏิบัติงาน คือ ผูบ้ริหาร ครู กลุ่มสาระท่ีจัดกิจกรรม ถา้

ฝ่ายไหนจัดกิจกรรมแลว้ตอ้งเขียนรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

แลว้ส่งไปยงัฝ่ายประกนัคุณภาพ สุดทา้ยฝ่ายประกนัคุณภาพก็จะรวบรวมว่า อนั

ไหนเป็นกิจกรรมท่ีท าในปีน้ี รายงานผลมายงัไง สรุปเสร็จแลว้อนัน้ันแค่ระดับ

โรงเรียน กลุ่มสาระรายงานผลการจัดกิจกรรมใหโ้รงเรียน โรงเรียนก็จะผ่าน

ใหก้บั ผอ. แต่ผอ.ก็จะผ่านไปท่ีฝ่ายประกนัคุณภาพ ก็คือ สุดทา้ยมารวบรวมท่ี

ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพก็จะรวบรวมเป็นรายงานประจ าปี 

เสร็จแลว้ คือ จะตอ้งท าทุกปี” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

การท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนสาธิตฯ จะมีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

โดยการตรวจจะเกิดข้ึนจากการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน การเขา้มาตรวจคุณภาพการศึกษา

จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะศึกษาศาสตรว์างไว ้
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“เน่ืองจากว่าพอเดือนกรกฎาคม คณะก็จะแต่งตั้งกรรมการภายใน คือ การฝึก

ประกันคุณภาพภายในมาตรวจสอบตามมาตรฐาน ทางคณะก็จะมาดู มา

สมัภาษณ์ ทางโรงเรียนก็ตอ้งรายงานว่าท าอะไรบา้ง แต่ละมาตรฐาน KPI ท า

อะไรบา้ง เป็นต้น ก็จะพิจารณาตามแบบฟอร์ม ก็จะมีการใหค้ะแนน และ

ขอ้เสนอแนะ ผลการประเมินภายในของคณะศึกษาศาสตร์เคา้ก็จะมาดูทุกปี 

เพราะฉะน้ัน ทางโรงเรียนก็ตอ้งท ารายงานใหเ้สร็จภายในเดือนกรกฎาคม แลว้

ก็ส่งไปยงัคณะ คณะก็จะมีการแจง้มาก่อนว่า ทางคณะจะมาตรวจสอบคุณภาพ

ภายใน ใหส้่งรายงานไปยงัคณะ” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

4.4.7  ดา้นการงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารโดยตรง โดยการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียนสาธิตฯ จะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งควบคุมดูแล ผูอ้ านวยการจะมีหน้าท่ีเพียงเซ็นอนุมติั

งบประมาณเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน โดยงบประมาณในแต่ละปีก็จะมาจากงบประมาณต่างๆ 

ดังน้ี โดยเงินงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1( เงินงบประมาณ 2( เงินนอก

งบประมาณ 3( งบอ่ืนๆ เงินงบประมาณคือเงินท่ีถูกจดัสรรในแต่ละปีจากคณะในการจัดสรร

งบประมาณแก่โรงเรียน เงินนอกงบประมาณก็คือเงินท่ีได้จากการสนับสนุนจากสมาคม

ผูป้กครอง สมาคมศิษยเ์ก่า รายไดจ้ากการบริจาคต่างๆ ส่วนงบประมาณอ่ืนๆ อาจจะมีรายได้

จากวิทยาเขต รายไดจ้ากคณะฯ รายไดจ้ากส่วนกลาง เป็นตน้ 

 

“ หน้าท่ีในส่วนของ งบประมาณน้ีผูร้ับผิดชอบคือฝ่ายบริหาร ผูอ้ านวยการมี

หนา้ท่ีเพียงเซ็นอนุมติัอยา่งเดียว งบประมาณก็มี งบประมาณท่ีถูกจดัสรรไวแ้ลว้ 

งบนอกประมาณโดยโรงเรียนไดม้าจากไหนบา้ง ส่วนหน่ึง ไดม้าจากชมรม

ผูป้กครอง สมาคมศิษยเ์ก่าและอาจจะมีงบอ่ืนๆ เขา้มา” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

และท่านยงัอธิบายกวา้งๆ ไวอี้กดงัน้ี “งบท่ีไดใ้นโรงเรียนสาธิตฯ ส่วนหน่ึงมาจาก 

งบท่ีเก็บจากนักเรียน โรงเรียนถึงแมจ้ะมีนโยบายเรียนฟรี  แต่ทางโรงเรียนจะเก็บ

เป็นค่าคุณภาพการศึกษา คือจะเอาเงินส่วนน้ีไปจัดจา้งอาจารย์ต่างประเทศ 

อาจารยพิ์เศษและส่วนในเร่ืองการบ ารุงหอ้งสมุดหรือคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนก็

จะสามารถเก็บจากนักเรียนได ้แลว้ก็เงินรายหวัของเด็กท่ีรฐับาลใหม้า แต่ส่วน

ใหญ่เงินรายหัวเด็ก ก็จะเอาไวจ้่ายในส่วนของเงินเดือนครู ค่าจา้ง เพราะว่ า

โรงเรียนสาธิตฯ จา้งอาจารยพิ์เศษมาสอน ส่วนใหญ่พอมีเงินนอกงบประมาณเขา้

มา คือ เป็นเงินท่ีเราเก็บกบัเด็กนักเรียนเพ่ิมเติม คือ ม. ตน้ เทอมหน่ึงก็ 3,000 

บาท  ตอนน้ีก็ขึ้ นเป็น 4,000 บาท  เงินน้ีแหละท่ีเอามาจดั สนับสนุนไปท าโน้น

ท าน้ี ไปจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ แลว้ก็งบอ่ืนๆ ก็เป็นเราไดจ้าก
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วิทยาเขต เขาจะใหม้า 400,000 บาท ไดม้าในส่วนน้ีทางโรงเรียนก็จดักิจกรรม

เพ่ิมเติม แล้วก็ได้มาจาก คณะ ทางคณะให้มาเพ่ือสนับสนุนเพ่ิมเติมให้จัด

กิจกรรม เช่น จดังานกีฬา” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

ส่วนการจดัสรรเงินงบประมาณ จะเป็นไปในรูปแบบของการใหแ้ต่ละฝ่ายมีโอกาสใน

การจัดสรรงบประมาณเองโดย อาจจะออกมาในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณตาม

โครงการท่ีตอ้งการจดัขึ้ นในแต่ละปี โดยแต่ละฝ่ายและแต่ละกลุ่มสาระส่งเร่ืองเสนอไปยงัฝ่าย

บริหาร ฝ่ายบริหารจะมีบทบาทในการควบคุมดูแลงบประมาณ และจะส่งเร่ืองใหผู้อ้ านวยการ

เซ็นอนุมติัในจดัสรรเป็นเงินงบประมาณ 

 

“ส่วนการจดัสรรงบประมาณน้ันคือ ใหแ้ต่ละฝ่ายจดัสรร งบประมาณเอง คือ ให้

แต่ละฝ่ายเสนอว่า จะจดักิจกรรมอะไรใชร้ายไดเ้ท่าไหร่ คือ เขียนโครงการมา 

แต่จะตอ้งอยู่ในงบการจัดแบ่งของฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระ เหมือนว่า ในกลุ่ม

สาระจะไดง้บประมาณในการจดัสรร 10,000 บาท กลุ่มสาระก็ไปจดัการว่าจะ

จดักิจกรรมอะไรบา้งใหใ้ช ้งบ ประมาณท่ีมีอยู่ แต่ถา้จะขอมากกว่าท่ีเคา้ใหม้า

ตอ้งท าเร่ืองเสนอผูบ้ริหาร แลว้ก็ ผอ. ก็เซ็นอนุมติั” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงขอ้มลูงบประมาณปี 2556  

 

รายได ้ จ  านวน/บาท รายจา่ย จ  านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

 

งบอื่นๆ 

รายไดจ้ากวิทยาเขต 

รายไดจ้ากคณะฯ 

รายไดจ้ากส่วนกลาง 

รายไดส้ะสม 

24,381,000.00 

6,102,600.00 

 

 

400,000.00 

50,000.00 

50,000.00 

107,917.00 

งบด าเนินการ/เงินเดือน/ค่าจา้ง 

งบพฒันาคุณภาพการจดั- 

การศึกษา 

งบอื่นๆ 

     ค่าสาธารณูปโภค 

25,801,100.00 

5,964,679.00 

 

 

297,000.00 

รวมรายรบั 32,062,779.00 รวมรายจา่ย 32,062,779.00 
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4.5  แนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

ในการศึกษาขอ้มลูแนวทางการบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี วิเคราะหท์ั้งหมด 5 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1( ดา้นการบริหาร 2( ดา้นการปรบัตัว 3( ดา้นผลกระทบ 4( ดา้นคุณภาพนักเรียน 

และ 5( ดา้นคุณภาพคร ูจากการศึกษา พบวา่ 

 

4.5.1  ดา้นการบริหาร  

จากการศึกษาในดา้นการบริหารของโรงเรียนสาธิตฯ พบวา่ 

1( การสรา้งความเขา้ใจในการศึกษาพบว่า ทางโรงเรียนสาธิตฯ  มีการ

เผยแพร่ความรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน โดยผ่านการจดักิจกรรมต่างๆ หรือผ่านการเขา้

ร่วมอบรมความรูใ้นเร่ืองของประชาคมอาเซียน และนอกจากน้ียงัสรา้งเจตคติท่ีดีเก่ียวกับ

อาเซียนเพ่ือสรา้งความตระหนักและเตรียมความพรอ้มของ ครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน นักศึกษา เพ่ือกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการจดักิจกรรม การดูงาน

ในประเทศและต่างประเทศมีการจัดบอร์ด และจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีใหเ้ช่ือมโยงกับ

อาเซียน เป็นตน้ นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีการส่งเสริมใหนั้กเรียนมีความตระหนักในการเรียนรู ้

วฒันธรรมของประเทศอาเซียนดว้ย เพ่ือท่ีจะไดรู้เ้ขารูเ้รา 

 

“ในมุมมองในฐานะท่ีเป็นอาจารยค์นหน่ึงในโรงเรียน ก็เห็นการใหค้วามส าคญั

ของทางโรงเรียนในการบริหารเพ่ือขับเคล่ือนในการรองรับการเขา้มาของ

ประชาคมอาเซียนในปี 58 มีอยู่ในหลายประเด็น ท่ีทราบๆ ก็คือ อย่างในกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ก็พยายามท่ีจะส่ือสารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับชาติ

อาเซียนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ต่างๆ ใหก้ับเด็ก” )บัณฑิต ดุลยรักษ์, 

2556( 

 

ในขณะท่ีอาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าวในการสรา้งความเขา้ใจในบริหารดา้นการศึกษา วา่ 

 

“ในตอนน้ีท่ีครูเห็นทางโรงเรียนมีการสนับสนุนโครงการต่างๆ ในหลายๆ โครงการ 

เช่น ใหนั้กเรียนและบุคลากรไปดูงานและทัศนศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือ

เรียนรูก้ลุ่มประเทศเหล่าน้ัน เช่น ประเทศอินโดนีเซียหรือสิงคโปร ์ซ่ึงเป็นเพ่ือนบา้นท่ี

อยูใ่กลก้นั” )สุนิสา สิริวิพธัน์, 2556( 
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“ในส่วนท่ีสองเร่ืองของการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับอาเซียน เราก็มี

นโยบายบริหารว่า พวกกลุ่มสาระถา้เป็นไปไดพ้ยายามจดักิจกรรมอะไรก็ไดท่ี้

เป็นการเตรียมพรอ้มสู่อาเซียน เช่น ในกลุ่มวิชาสังคมก็จะมีวิชา “อาเซียน

ศึกษา” เขา้มา จึงมีการจัดนิทรรศการกับอาเซียนศึกษา แลว้ก็ตอบปัญหา

เก่ียวกบัอาเซียน  ถา้เป็นกลุ่มภาษาต่างประเทศ ก็จะใหเ้ด็กจดักิจกรรมเก่ียวกบั

การแสดงบนเวที  เด็กจะไดใ้ชภ้าษา ในส่ิงแรกคือเด็กสามารถใชภ้าษาฝรัง่เศส 

ภาษาจีน ส่วนภาษามลายไูดบ้า้ง” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

2( การพัฒนาทักษะดา้นภาษา ในการศึกษา พบว่าในดา้นน้ีทางโรงเรียนมี

การต่ืนตวัมากในการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาเพ่ือนบา้น โดยภาษาท่ี

เปิดสอนในโรงเรียนประกอบดว้ย ภาษาองักฤษ ภาษามาเลย ์และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น 

ภาษาอาหรบั ภาษาฝรัง่เศษ ภาษาจีน เป็นตน้ นอกจากน้ีทางโรงเรียนยงัมีแผนในการเปิดการ

เรียนการสอนในภาษาเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ อีกดว้ยนอกจากเร่ืองของการเปิดสอนในรายวิชา

ภาษาต่างประเทศแลว้ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการส่งเสริมใหนั้กเรียนส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ

ดว้ย โดยการส่งเสริมการจัดการแสดงบนเวทีโดยการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนในดา้น

บุคลากรครูก็มีการส่งเสริมใหม้ีการอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพในดา้นภาษาใหม้ีศกัยภาพมาก

ขึ้ น 

 

“ทางโรงเรียนจะตั้งเป้าหมายไวว้่า ในส่วนของภาษาจะเน้นการสอนแบบเขม้ขน้

ไปเลย เพราะเรามองวา่ภาษาเป็นเร่ืองส าคญัใหส้ามารถใชภ้าษาในสถานการณ์

จริงๆ ได”้ )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

ในขณะมีอาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าวถึงการพฒันาทกัษะดา้นภาษา ไวว้า่ 

 

“ในดา้นภาษา  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เขาเตรียมพรอ้มในเร่ืองของการ

รองรบัในเร่ืองของภาษา พอเขา้สู่อาเซียน ก็คงจะท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู ้ในเร่ืองของ

ภาษาเพ่ิมมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะ ภาษาท่ีจะส่ือสารกันได ้คือ ภาษาอังกฤษท่ี

จะตอ้งเรียนทกัษะ ต่างๆมากขึ้ น แลว้ก็อีกส่วนหน่ึงก็คือ ภาษาในกลุ่มอาเซียนน้ี

อย่างเช่นภาษาแถวๆ บา้นเรา ภาษายาวี มาเลย์ อินโดฯ อะไรอย่างน้ี ท่ี

สามารถท่ีจะส่ือสารกนัได ้ส่วนอ่ืนๆ ผมคิดว่าในภาพรวมนอกจากในตวัของเด็ก 

นักเรียนแลว้ ในตัวของครูบางอาจารย์น้ี ก็มีความพยายามท่ีจะสนับสนุน

ส่งเสริมใหม้ีในเร่ืองของพฒันาทกัษะ ภาษา ผมคิดว่าอนัน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นท่ี

พอเราเขา้ไปแลว้ จะตอ้งพบเจอ อยา่งนอ้ยในเร่ืองของภาษา มนัน่าจะส่ือสารกนั

ได ้ซ่ึงเราก็ใหค้วามส าคญัในเร่ืองภาษาเพราะเราคิดว่า ภาษาองักฤษน่าจะเป็น
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ภาษากลางท่ีเราจะใชส่ื้อสารในทั้ง 10 ชาติอาเซียน แลว้ก็อาจจะมีหลายๆ กลุ่ม

ท่ีใหค้วามส าคัญและสามารถท่ีจะเรียนรูภ้าษาไดห้ลายๆ ภาษาในอาเซียน 

โดยเฉพาะภาษาท่ีใกลเ้คียงกบับา้นเรา นัน่ก็คือมาเลย ์ท่ีเป็นภาษากลางนัน่ก็

คือ บาฮาสอ น้ีก็คือคุณภาพของครูนักเรียนท่ีจะพฒันา เพ่ือเตรียมความพรอ้ม

เพ่ือรบัการเขา้มาของอาเซียน” )บณัฑิต ดุลยรกัษ์, 2556( 

 

3( การพฒันาหลกัสูตร ในการศึกษาพบว่า ดา้นหลกัสูตรทางโรงเรียนมีการ

จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยในกลุ่มสาระสงัคมไดม้ีการจดัท า

หลกัสตูรอาเซียนศึกษา เพ่ือใหนั้กเรียนไดเ้รียนรูว้ิถีชีวิต ความเป็นอยู ่ระบบเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ

ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังมีการวางโครงสรา้งหลักสูตรในดา้น

ภาษาใหม้ีความเขม้ขน้มากขึ้ นโดยการสอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุก

รายวิชาเพื่อใหนั้กเรียนมีความเขา้ใจในภาษาไดม้ากขึ้ นและยงัแผนใหก้ารเพ่ิมภาษาอาเซียนเขา้

มาในรายวิชาอีกดว้ย 

 

“จะมองไปท่ีโครงสรา้งหลกัสตูรของเราว่าจะปรบัเปล่ียน เพ่ิมภาษาต่างประเทศ

เพ่ิมขึ้ นจากเดิมท่ีเรามีอยู่ ภาษาองักฤษคือบงัคบัใหเ้รียนทุกคน แลว้ก็มีภาษา

ต่างประทศอีก 1 ภาษาคือ ภาษาฝรัง่เศส แลว้ก็อาจจะมีภาษาเลือก จากท่ีว่า

เมื่อก่อนไม่มี ส่วนภาษาอาเซียนยังไม่มีในหลักสูตร แต่พอเร่ิมปี 54 ท่ีเร่ิม

ประกาศแลว้ว่าจะตอ้งมีก็เร่ิมทีละขั้น ในเร่ืองของภาษาน้ีถือว่าเป็นเร่ืองส าคญั

เราก็ไปปรับเปล่ียนหลักสูตรว่า จะตอ้งเพ่ิมดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้ น คือ 

เรามาคิดว่าภาษาอาเซียนน้ีมีภาษาอะไรบา้งท่ีจะท าให้นักเรียนของเรามี

คุณภาพเมื่อเขา้สู่อาเซียน เสร็จทีน้ีเราก็เพ่ิมแผนเลย อย่างภาษาฝรัง่เศสเราก็

เร่ิมปี 55 คือ เราเร่ิมภาษา จีนก่อน ภาษาจีนน้ีเราเร่ิมตั้งแต่ปี 54 คือ จากท่ีว่า 

ปี 53 ภาษาจีนเป็นเพียงภาษาเลือก พอปี 54 เราก็ปรบัใหภ้าษาจีนเป็นแผน

เลย  คือ ทดลองก่อน คือ ในแผนจะตอ้งมีภาษาจีน ภาษาจีนส าคญั เพราะว่า

นอกจากภาษาอาเซียนมนัจะมีภาษา มลายู )เปิดในปี 55( ซ่ึงเรามองว่าใน

อาเซียนมีคนใชภ้าษามาเลยม์ากพอสมควรนะ  ภาษาอังกฤษน้ีใชไ้ดแ้ลว้ คือ 

เรามองวา่ถา้เด็กของเราสามารถพดูภาษาองักฤษและภาษามาเลยไ์ดก็้สามารถ

อยู่ไดน้ะ  โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งเอาทุกภาษาในอาเซียน แต่ถา้เรามองว่าเด็กเรา

น้ีมีคุณภาพอยูแ่ลว้ ถา้นอกจากภาษาอาเซียนแลว้ก็จะตอ้งบวกอีกสามภาษา คือ 

เกาหลี จีน ญ่ีปุ่น คือเรามองว่าประเทศท่ีจะส าคญัใน คือ เวลาท่ีเขา้สู่อาเซียน 

ประเทศท่ีจะติดต่อกบัเราคือ ภาษาจีน )คนจีน( ญ่ีปุ่น เกาหลี ท่ีเพ่ิมเขา้ไปใน

แผนตอนน้ี คือ ภาษามาเลย ์กบัภาษาญ่ีปุ่น กลายเป็นแผน เช่น แผนการเรียน
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ภาษาจีน  แผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น แผนการเรียนภาษามลายู   ส่วนอาหรบั

น้ันเราเพ่ิมเป็นวิชาเลือกแต่เรา” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

4( การเปิดเสรีทางการศึกษา ในการศึกษาพบว่า ทางโรงเรียนมีการจัดท า

ความตกลงยอมรบัร่วมดา้นการศึกษากบัหลายโรงเรียนในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือเป็นการ

พฒันาความสามารถสรา้งประสบการณ์ใหก้บันักเรียน บุคลากรครูโดยการด าเนินการอาจจะ

เป็นในรูปแบบของการร่วมมือกันในการแลกเปล่ียนการเรียน การสอน หรืออาจจะเป็นการ

แลกเปล่ียนดงูาน เป็นตน้ 

 

“ทางดา้นฝ่ายบริหารเราก็พยายามท่ีจะไปแสวงหาท า MOU (Memorandum of 

Understanding) กับ นักเรียนต่างประเทศ  เช่น มาเลย์  เหมือนเป็นการ

แลกเปล่ียน แต่ยงัไม่เร่ิมท า คือจะท าแค่พาเด็กไปเยี่ยมโรงเรียน น้ีเราก าลงัจะ

ท า MOU กบัโรงเรียนในรฐักลนัตนั เราจะท าเปรียบเสมือนพ่ีน้องกบัโรงเรียนใน

มาเลเซีย ส่วนใหญ่ท่ีท าคือ กบัมาเลเซีย ท่ีอ่ืนยงัไม่มี แลว้ก็เราก็จะวางแผนให้

กลุ่มสาระ จัดทัศนศึกษายงัต่างประเทศ ประเทศไหนก็ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้

นักเรียนไดใ้ชภ้าษา ทุกปีจะบงัคบัเลยวา่ใน 1 ปีก็ กลุ่มภาษาต่างประเทศ สงัคม 

วิทย์  ท่ีจะต้องจัด ซ่ึงปีน้ีก็หมวดการงาน ท่ีจัด คือ พานักเรียนไปมาเลย ์ 

สิงคโปร ์หมวดคณิตศาสตรก็์พานักเรียนไปญ่ีปุ่น  คือ สนับสนุนใหก้ลุ่มสาระพา

นักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี )ต่างประเทศ(  ส่ิงท่ีเห็นชัดเจน คือ อินโด 

มาเลย ์จะมาเยี่ยมโรงเรียนเราทุกปี  ก็คือ เร่ิมมาตั้งแต่ก่อนอาเซียน คือมา

ตั้งแต่ 2 ปีท่ีแลว้  เขาเร่ิมต่ืนตวั อาจจะดว้ยมาดู” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

“ในการบริหารของโรงเรียน นักเรียนท่ีเรียนสายวิทย ์ก็จะมีกิจกรรมส่งนักเรียน

เพ่ือไปแลกเปล่ียนยังต่างประเทศ อย่างปีน้ีก็ส่งไปในหลายประเทศ อย่าง

อาเซียนน้ีก็มี ไปมาเลย ์ไปอินโด ส่งไปแลกเปล่ียนความคิดกนั ไปเสนอผลงาน

ทางวิทยาศาสตร์ ใหเ้ขาไดเ้ห็นว่า โรงเรียนสาธิต มีอะไรบา้ง แลว้ก็มีใหเ้ซ็น

สญัญากบัทางโรงเรียนในมาเลเซีย เก่ียวกบัว่ามาดูงานแลกเปล่ียนกนั คือ เขาก็

ส่งอาจารยข์องเขามาท่ีน้ี เราก็ส่งอาจารยเ์ราไปท่ีโน้นเป็นการแลกเปล่ียนกัน

เรียนรูก้นั” )สนทนากลุ่มนักเรียนสายศิลป์, 2556ข( 

 

ส่ิงส าคญัท่ีพบในการศึกษาเพ่ือพฒันาดา้นการบริหารเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน คือ 

การปรบัตวัของผูบ้ริหาร โดยการสรา้งความเขา้ใจในกลุ่มประเทศอาเซียน การปรบัหลกัสูตรให้

มีความเขม้ขน้ขึ้ น การใหค้วามส าคัญกับภาษาและการส่งเสริมการเปิดเสรีดา้นการศึกษา 

นอกจากน้ีทางโรงเรียนยงัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการส่งเสริมการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเป็นนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการ
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สอนและกิจกรรมนอกหลกัสูตร เช่น แหล่งคน้ควา้หอ้งสมุด หอ้งทดลอง หอ้งปฏิบติัการ สภาพ

หอ้งเรียนและบรรยากาศของส่ิงแวดลอ้มใหม้ีสภาพท่ีเหมาะสมเก้ือหนุนต่อการศึกษาต่อการ

สรา้งประสบการณ์ทางความรูแ้ละการรองรับการแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางการศึกษา

ระหวา่งอาเซียนมากขึ้ น 

 

4.5.2  ดา้นการปรบัตวั  

จากการศึกษาในดา้นการปรบัตวัของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า ในลกัษณะของการปรบัตวั 

จะใหค้วามส าคญัดา้นแรกเร่ืองของภาษา โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ มองเห็นถึงความส าคญัของ

ภาษา โดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีตอ้งใชเ้ป็นส่ือกลางในพูดคุยระหว่างประเทศอาเซียนดว้ยกนั 

แลว้ก็ตอ้งมีภาษาอาเซียน คือภาษาเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด โดยลักษณะของการ

ปรบัตวัในดา้นภาษาก็จะท าในเชิงของการเพ่ิมทกัษะของการศึกษาภาษาเพ่ิมเติมโดยนักเรียนก็

จะมีการต่ืนตวัในการเรียนภาษามากขึ้ น 

 

“การปรบัตัวก็ตรงน้ีไม่น่าจะยากนะ ในส่วนตัวน้ีมองว่ามนัจ าเป็นอยู่แลว้ถึงไม่

อาเซียนก็ภาษาน้ี มนัจ าเป็นอยู่แลว้ ภาษาองักฤษน้ีมนัเป็นภาษาสากลท่ีตอ้ง

ส่ือสารกนั อยา่วา่แต่ในภมูิภาคเลยในระดบัโลกเราก็ตอ้งใชน้ะ” )กาญจนา ศิริมุ

สิกะ, 2556( 

 

“การปรบัตวัในท่ีน้ีคือ เคา้จะตอ้งเพ่ิมทกัษะในเร่ืองของภาษา เป็นอาเซียนอย่าง

ท่ีบอกว่า เด็กๆ จะตอ้งมีทักษะภาษาท่ีดีมากขึ้ น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ

ภาษาในอาเซียนท่ีจะส่ือสาร อนัน้ีมองทักษะของเด็กท่ีว่าเด็กจะตอ้งหนัมาเร่ิม

มองความส าคญัของการเรียนรูภ้าษามากข้ึน” )บณัฑิต ดุลยรกัษ์, 2556( 

 

“เราก็ปรบัตัวนะ ใหนั้กเรียนไดป้รบัตัวในเร่ืองของความสามารถในดา้นภาษา

ถา้การบริหารก็คือจะเป็นเก่ียวกบัภาษา แลว้ก็ในแต่ละกลุ่มสาระก็จะมีการจดั

กิจกรรม ฝ่ายบริหารเร่ิมมีการท า MOU (Memorandum of Understanding)

เพ่ือท่ีจะพานักเรียนไปยงัต่างประเทศ” )กุสุมา ล่านุย้, 2556( 

 

“ถา้พูดถึงในส่วนของการบริหารงานมนัจะเช่ือมโยงไปถึงการปรบัตัว ก็อนัดับ

แรกก่อนท่ีจะมีการบริหารหลักกิจการของนักเรียน  ก็ต้องพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์ ก่อนเพ่ือให้มีการเตรียมพร้อมปรับตัว ปรับตัวในท่ีน้ีคือ การจัด

หลกัสูตรภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐานใหก้บับุคลากร อาจารยท่ี์ไม่ถนัดในเร่ืองของ

ภาษาองักฤษขึ้ นมาก่อน โดยการใหค้รูเขา้อบรม ส่วนเด็กนักเรียนหลงัจากท่ีครู

เขา้รับการอบรมแลว้ครูเคา้ก็สามารถท่ีจะกระจายความรูท่ี้เคา้ไดร้ับเพ่ือให้



94 

  

 

นักเรียนไดร้บัการปรบัตวั  ก็คือ มองโดยรมแลว้ คืออยากใหผ้ลกัดนัในเร่ืองของ

ภาษาก่อน คือคือ อนัดบัแรก อยากใหป้รบัตวัในเร่ืองของภาษาก่อน” )ซูฮาดา 

หีมเบ็ญสนั, 2556(  

 

นอกจากจะมีการปรบัตวัทางดา้นภาษาแลว้ ในการสมัภาษณพ์บว่าการปรบัตวัในดา้น

การเรียนรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับประเทศอาเซียน วฒันธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดยโรงเรียนสาธิตฯมีแนวทางในพฒันาโดยการเสริมสรา้งการเรียนรูใ้หแ้ก่นักเรียน บุคลากรครู

ผ่านการจดักิจกรรมดูงานระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต การจดักิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ความรูท้ัว่เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน การสอดแทรกเร่ืองราวอาเซียนเขา้ไปใน

รายวิชาต่างๆ เป็นตน้ ส่วนในดา้นผูบ้ริหารก็จะมีการปรบัตวัโดยการจดัท าโครงสรา้งหลกัสูตร

เพ่ิมข้ึน โดยหลกัสูตรท่ีเห็นเด่นชดัคือ เปิดรายวิชา “อาเซียนศึกษา” โดยอยู่ในกลุ่มสาระสงัคม

ศึกษา ขึ้ นมาตามนโยบายการศึกษา 

 

“ในด้านการปรับตัวก็จะเป็นในเร่ืองของการศึกษาเร่ืองราวของประชาคม

อาเซียนเพ่ิมข้ึน ดวูา่ส่วนไหนท่ีเรามีส่วนเก่ียวขอ้ง เราจะปรบัตวัใหท้นั เช่นเวลา

ท่ีสอนก็เอาท่ีส่ิงเป็นหลกัประชาคมอาเซียนมาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอน

ดว้ย  ส่วนนักเรียนก็จะปรับตัวโดยจะไดร้ับการกระตุ้นจากครูใหส้นใจ ใฝ่รู ้

ติดตามขา่วสาร เก่ียวกบัการเขา้สู่อาเซียน” )สุนิสา สิริวิพธัน์, 2556( 

 

“ส่วนเราตอ้งปรับตัวอาจจะเป็นเร่ืองของการใหค้วามสนใจหรือมองเก่ียวกับ

ประเทศพ้ืนบา้นในขอบข่ายท่ีกวา้งเพ่ิมมากขึ้ น เรียนรูเ้ก่ียวกับประเทศเพ่ือน

บา้น เช่น วฒันธรรม ภาษา ประเพณี การศึกษา ส่ิงเหล่าเราจะเห็นไดจ้ากส่ือ 

หนังสือ แบบเรียน ซ่ึงมองว่าอาจจะเป็นกา้วแรกส าหรบัทุกส่ิงคือทุกคน เร่ิมมี

ความสนใจวฒันธรรมต่างชาติเพ่ิมมากขึ้ น” )อจัฉรา สปัปพนัธ,์ 2556( 

 

การศึกษาในประเด็นของการปรบัตวั จะเห็นไดว้า่ทางโรงเรียนมีการปรบัตวัในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจงั ถึงแมว้่าโรงเรียนสาธิตฯ ไม่มีแผนและนโยบายท่ีชดัเจน แต่การ

ปรบัตวัท่ีเกิดขึ้ นเกิดมาจากสถานการณใ์นปัจจุบนั ท่ีทุกองคก์รและหน่วยงานตอ้งมีการปรบัตวั

เพ่ือใหส้ามารถกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง คือครูตอ้งเป็นผูท่ี้มี

บทบาทส าคญัในการกระตุน้ใหนั้กเรียนเกิดการต่ืนตวั ในเร่ืองของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

โดยครูจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีสรา้งทัศนคติท่ีดีใหเ้กิดขึ้ นในความคิดของเด็กนักเรียนว่าการเกิด

ประชาคมอาเซียนจะน ามาซ่ึงการก่อใหเ้กิดความร่วมมือและเกิดประโยชน์มากมายแก่ประเทศ

เรา ดงัอาจารยท่์านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ 
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“ในการปรบัตัวของครู ผมคิดว่า ครูบาอาจารยน้ี์ตอ้งปรบัตัว การปรบัตัวในท่ี น้ี

หมายความว่า ผมมองอย่างน้ี ผมมองว่าอย่างในโรงเรียน ส่วนหน่ึง โดยเฉพาะ

ครูสงัคมน้ีตอ้งปรบัตัว ตัวอย่าเช่น อย่างน้อยเวลาเราสอนคือ พยายามใหเ้ด็ก

เขา้ใจในเร่ืองอาเซียน คือใหเ้ป็นตวัอย่างในเร่ืองของความเขา้ใจในเร่ืองอาเซียน 

ท่ีเรียกว่า “จิตส านึกความถนัด” ส่ิงท่ีครูสะทอ้นออกมาน้ัน ถา้ครูมีอคติหรือ

ไม่ไดส้อนใหเ้ด็กไดย้อมรับ เขา้ใจความแตกต่างในบริบทท่ีจะก่อใหเ้กิดความ

ร่วมมือ ครูไปให้แนวคิดท่ีมันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดน้ี 

เพราะฉะน้ัน โอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือน้ัน ผมมองว่า ครูคือ ตน้แบบท่ี

ใหข้อ้คิดวา่การท่ีเราตอ้งเขา้สู่ประชาคมอาเซียนมนัจะตอ้งเกิดความร่วมมือ มนั

จะตอ้งเห็นถึงผลดี เพราะฉะน้ันเราจะลบความอคติ เราจะตอ้งมีความร่วมมือ 

เราตอ้งยอมรบั เพ่ือใหเ้ด็กไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และเราจะตอ้งคิดว่าครูบา

อาจารยจ์ะตอ้งสรา้งส่ิงเหล่าน้ีใหเ้กิดประโยชน์” )บณัฑิต ดุลยรกัษ์, 2556( 

 

4.5.3  ดา้นผลกระทบ  

จากการศึกษาในดา้นผลกระทบของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า การเขา้มารวมตัวเป็น

ประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มองว่าเมื่อมีการรวมตัวกันเกิดขึ้ นในกลุ่มประเทศ

อาเซียนย่อมท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 

การศึกษา หรือแมก้ระทัง่ดา้นแรงงาน ดังน้ันการเปล่ียนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อ

โรงเรียนทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบ โดยจากการสมัภาษณส์ามารถสรุป

ผลกระทบทั้งสองดา้นท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัโรงเรียนสาธิตฯ ไดด้งัน้ี 

 1) ผลกระทบทางบวก:  

 )1( ท าใหเ้กิดความร่วมมือกนัในดา้นการศึกษา 

 )2( ท าใหเ้กิดการเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มประเทศ โดยประเทศท่ีมีความ

ไดเ้ปรียบในเร่ืองการศึกษา ก็สามารถเป็นตน้แบบใหก้ลุ่มประเทศท่ีดอ้ยกว่ามาศึกษาแนว

ทางการบริหารการศึกษาของประเทศน้ันๆไดง้่ายขึ้ น 

 )3( เกิดการกระตุน้ใหนั้กเรียน บุคลากรอาจารยม์ีความตระหนักในการ

เรียนรู ้และเพ่ิมศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 )4( บุคลากรมีความหลากหลาย ท าใหเ้กิดการจดัสรรทรพัยากรไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

 )5( ท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัระหวา่งประเทศ 

2) ผลกระทบทางลบ: 

)1( เกิดการแข่งขันกันในการศึกษา อาจจะส่งผลใหป้ระเทศท่ีมีความ

ดอ้ยทางการศึกษาไมส่ามารถกา้วทนัประเทศท่ีมีความทนัสมยัได ้
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)2( การดอ้ยในเร่ืองภาษาของเด็กนักเรียน หรือบุคลากร ส่งผลท าใหเ้ด็ก

เสียโอกาสในการแขง่ขนัในหลายๆดา้น )ประสิทธิภาพในการใชภ้าษา( 

)3( งบประมาณมากขึ้ น ในดา้นการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม

ส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน กิจกรรมการดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์วิชาชีพ หรือ

แมก้ระทัง่การดงูานต่างประเทศ 

)4( อาจจะเกิดการแยง่ชิงทรพัยากรกนั )นักเรียน( 

)5( ท าใหส้ถานศึกษามีการเขา้มาในประเทศมากขึ้ น อาจจะส่งผลต่อ

เร่ืองใบรบัรองคุณวุฒิ )ใบประกอบวิชาชีพ( 

 

4.5.4  ดา้นคุณภาพนกัเรียน  

จากการศึกษาในดา้นคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่าในดา้นการพฒันา

คุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการบริหารเป็นไปในทิศทางท่ีมีความพรอ้มใน

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่แลว้ เพราะทางโรงเรียนมีความเขม้งวดในการเขา้รบันักเรียนใน

การเขา้ศึกษาต่อโดยการคดัเลือกในลักษณะท่ีมีความเขม้ขน้ โดยนักเรียนท่ีสามารถเขา้มา

ศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ไดต้อ้งมีความสามารถมากพอ และมีศักยภาพท่ีสามารถเรียนรูไ้ด ้

โดยจากท่ีผ่านมาทางโรงเรียนไดส้่งนักเรียนเขา้แข่งขันในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นระดับ

โรงเรียนและระดบัประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแขง่ขนัได ้ เช่น 

ในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สามารถเขา้เรียนคณะแพทยจ์ านวน 

27 คน  

ในปี พ.ศ. 2556 นายณัฐธัญ ไชยมนตรี ไดร้บัรางวบัชนะเลิศการเขา้ร่วมแข่งขนั BBA 

High School Speech Competition ในงาน มอ.วิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ และนางสาวดารีนา 

ยาเมาะไดร้บัรางวลัท่ีสอง 

ในปี พ.ศ. 2556 เด็กชายนิติ บือสาแม นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 ไดร้บัรางวบั

จากลกูเสือภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิกฟิก เป็นตวัแทนจากประเทศไทยเขา้ร่วมงานชุมนุมลุกเสือภาค

เอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งท่ี 30 แห่งชาติประเทสญ่ีป่ีน ท่ีเมืองยามากจิู ประเทศญ่ีปุ่น 

นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2555 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข ้าร่วมแข่งขัน

ความสามารถทางคณิตศาสตรชิ์งถว้ยพระราชทานพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งท่ี 10 ประกอบดว้ย 

1) ประเภทบุคคลทัว่ไประดับประเทศ ไดแ้ก่นายสุชน ตันติโสภณวนิช ได้

เหรียญเงิน นายพงศภคั พลูสวสัด์ิ และนายเนติ โปเล็ม ไดร้บัเหรียญทองแดง 

2) ประเภททีมระดบัภาคใต ้ไดแ้ก่ นายสุชน ตนัติโสภณวนิช นายพงศภคั พลู

สวสัด์ิ และนายเนติ โปเล็ม และนายนนทณฐั ตอ้งเซ่งก่ี ไดร้บัรางวลัชนะเลิศอนัดบัสอง 
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ในปี 2556 นายไซฟูดดีน มาดเด่น และนางสาวจิรภิญญา พรหมมีฤทธ์ิ นักเรียน

โครงการหอ้งวิทยาศาสตร ์)วมว.( ไดร้บัรางวลัการน าเสนอโครงการวิทยาศาสตรดี์เด่นและดี

เยี่ยม โครงการ International Science Days ท่ีประเทศรสัเซีย 

ดงัน้ันการร่วมตัวเป็นประชาคมอาเซียนย่อมไม่ค่อย เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนโรงเรียน

สาธิตฯมากนัก เพราะเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มีความพรอ้มในดา้นวิชาการ การศึกษา 

และภาษา มากเพียงพอโดยในดา้นภาษาทางโรงเรียนมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองภาษาองักฤษอยู่

แลว้โดยนักเรียนกว่า  90% สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได ้และนอกจากภาษาอังกฤษ

แลว้ในดา้นภาษาเพ่ือนบา้นโดยเฉพาะภาษามาเลยเ์ด็กนักเรียนบางส่วนก็สามารถส่ือสารได้

เพราะคร่ึงหน่ึงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เป็นคนสามจงัหวดัชายแดนใตจึ้งมีความไดเ้ปรียบ

ในเร่ืองภาษามาเลย ์ส่วนในเร่ืองๆ อ่ืนไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการเรียนรูว้ฒันธรรมเพ่ือนบา้น 

นักเรียนมีความต่ืนตวัในเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ 

 

4.5.5  ดา้นคุณภาพครู  

จากการศึกษาในดา้นคุณภาพครูของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่าในดา้นการพฒันาคุณภาพ

คร ูจะเห็นไดว้า่คุณภาพครอูาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละรายวิชาโดยถา้เป็นครูในกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ ก็สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้แต่ถา้กลุ่มสาระอ่ืนๆ อาจจะมีความดอ้ย

ในดา้นภาษาบา้ง โดยเฉพาะภาษาท่ีเป็นทางการเพ่ือใชใ้นการส่ือสารทางวิชาการ โดยการ

บริหารการพฒันาคุณภาพครท่ีูทางโรงเรียนมีแนวการด าเนินงาน คือ  

1) ส่งเสริมใหค้รูทุกกลุ่มสาระมีความกระตือรือรน้ในการศึกษา ท าความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2) ส่งเสริมใหม้ีการอบรมในดา้นภาษาอังกฤษใหม้ากขึ้ นเพ่ือใหค้รูทุกกลุ่ม

สาระสามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้

3) ส่งเสริมใหบุ้คลากรครูมีการดูงานต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

สอนมากขึ้ น 

4) วางแผนการสอนโดยใหค้รูมีรูปแบบการสอนท่ีตอ้งสอดแทรกอาเซียนเขา้

ไปในรายวิชาและใชส่ื้อการสอนเป็นภาษาองักฤษบา้ง 

ดงัน้ัน ในรปูแบบของคุณภาพครขูองโรงเรียนสาธิตฯ อาจจะสามารถแข่งขนักบัประเทศ

เพ่ือนบา้นไดบ้า้ง เพราะจุดแข็งของโรงเรียนสาธิตฯ คือการรบัครูเขา้มามีมาตรฐานโดยผูท่ี้จะ

เขา้มาไดต้อ้งจบปริญญาตรีดว้ยเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และถา้จบปริญญาโทตอ้งจบแบบท า

วิทยานิพนธ์ ท าใหค้รูท่ีเขา้มาสอนในโรงเรียนสาธิตฯ  ต้องมีความรูค้วามสามารถมาก 

นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีการจา้งครเูจา้ของภาษา มาสอนเด็กโดยตรงท าใหเ้ด็กนักเรียนมีความ

เขา้ใจดา้นภาษามากและเขม้ขน้ขึ้ น  แต่บางกรณีอาจจะตอ้งมีการเพ่ิมทกัษะในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือให้

สามารถแขง่ขนัและรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้
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4.6  ปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

ในการศึกษาปัญหารปูแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี จะท าการวิเคราะหโ์ดยใน

ประเด็นแรก วิเคราะหใ์นดา้นปัญหาและประเด็นท่ีสองวิเคราะหใ์นดา้นรปูแบบและแนวทางการ

พฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป จากการศึกษา พบวา่ 

 

4.6.1  ปัญหาการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิตฯ  ปัญหาหลกัเกิดจากการท่ีโรงเรียนมีแนวทางและแผนงานการพฒันาการศึกษา

เพ่ือเขา้สู่อาเซียนท่ียงัไม่ชัดเจน โดยมีครูท่านหน่ึงกล่าวว่า “ความไม่ชัดเจนเกิดขึ้ นมาตั้งแต่

ระดบัประเทศ แลว้” และบางครั้งทางโรงเรียนมีการวางแผนงานเพ่ือรองรบัอาเซียนแต่สุดทา้ย

การน าแผนงานดงักล่าวไปใชไ้ม่ต่อเน่ือง คือจะน าไปใชแ้ค่เพียงช่วงท่ีแผนออกมาใหม่ๆ เท่าน้ัน 

พอนานเขา้ก็ลืม ท าให้การด าเนินงานตามแผนขาดความต่อเน่ืองส่งผลต่อการไม่บรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว ้

 

“ปัญหาในเชิงการบริหารผมมองว่าการบริหารท่ีจะเตรียมพรอ้มกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนน้ันมันยังขาดความต่อเน่ือง ผมมองอย่างน้ีนะ คือ ก็ตอ้ง

ยอมรบันะว่ามนัยงัขาดความต่อเน่ือง ความต่อเน่ืองในท่ีน้ีหมายความว่า การ

ด าเนินงาน แผนงานงานต่างๆ มันยังไม่ชัดเจน จริงๆ แลว้ มันต้องมีการ

ก าหนดแผนงาน ท่ีเขาเรียกว่า แผนงานประจ าปี แผนงานระยะสามปี ส่ีปี อะไร

อย่างน้ี มนัยงัไม่ชัดเจน ถา้แผนงานมนัไม่ชัดเจนในการขบัเคล่ือนมนัก็จะไม่

ต่อเน่ือง  พอไม่ต่อเน่ืองผมมองว่ามนัก็ยงัเป็นอุปสรรค ไม่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ 

น่ีคือ ส่ิงท่ีผมมองนะ” )บณัฑิต ดุลยรกัษ์, 2556( 

 

และปัญหาอีกประการหน่ึงคือ บุคลากรครูบางส่วนไม่ค่อยตระหนักถึงเร่ืองอาเซียน 

มองว่าการท่ีตอ้งมีการเตรียมพรอ้มเป็นเร่ืองท่ีต่ืนตระหนกกบัอาเซียนมากไป พวกเขามองว่า

เร่ืองการเขา้มาของประชาคมอาเซียนเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั เมื่อ

ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้ นจริงก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงโดยกลไกของมนัเอง การปรบัตัว การ

พัฒนาก็จะเกิดขึ้ นเอง ท าใหม้องภาพรวมทุกคนไม่ค่อยต่ืนตัวกับการเกิดขึ้ นของประชาคม

อาเซียนมากน้ัน 
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การไม่ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน ก็เป็นปัญหาในการพฒันาการศึกษาในการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียนเช่นกัน โดยพบว่าบุคลากรครูบางส่วนขาดความร่วมมือในการ

ด าเนินงานซ่ึงสาเหตุมาจากครูบางท่านมีงานมากมายท่ีตอ้งปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการสอนท่ีตอ้ง

สอนทั้งระดบัมหาวิทยาลยั สอนโรงเรียนสาธิตฯ และงานท่ีตอ้งรบัผิดชอบในเร่ืองงานวิจยัและ

งานท่ีตอ้งรบัผิดชอบตามหน้าท่ีอีก ส่งผลท าใหไ้ม่มีเวลาในการด าเนินงานในเร่ืองของอาเซียน 

และสาเหตุท่ีอีกประการหน่ึงเกิดข้ึน เน่ืองจากปัญหาการเบิกจ่ายในเร่ืองของงบประมาณ ในการ

ด าเนินโครงการในการท าแผนงานต่างๆ ไม่เพียงพอท าใหบุ้คลากรครูขาดความต่อเน่ืองในการ

ด าเนินงาน น าไปสู่การขบัเคล่ือนการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีไปค่อยบรรลุเป้าหมาย และ

ผลสมัฤทธ์ิไมไ่ดต้ามท่ีตอ้งการ 

และนอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้แลว้ จากการศึกษายงัพบปัญหาย่อยๆ  อีก

เก่ียวกับปัญหาการศึกษา จากการสนทนากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เด็กๆ กล่าวว่า 

การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีลักษณะของการเรียนรูท่ี้ไม่บูรณาการ องค์

ความรู ้มีขีดจ ากัด รายวิชาท่ีเรียนเยอะไป เน้นทฤษฎีมากเกินไป หลักสูตรไม่ค่อยมีการ

เปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษา เพราะจากท่ีผ่านๆ มาการศึกษาของไทยลม้เหลว

เพราะรปูแบบการศึกษาท่ีไมไ่ดร้บัการพฒันาในสอดคลอ้งกบัยุคสมยั 

 

4.6.2  แนวทางการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนตอ่ไป 

จากปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาการศึกษาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เห็นได้

ว่าประชาคมอาเซียนนับเป็นจุดเปล่ียนครั้งส าคัญของไทย  โดยเฉพาะดา้นการศึกษา ดา้น

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในดา้นแรงงานศึกษาท่ีจะตอ้งมีการพัฒนาเพ่ือใหทุ้กคนมีศักยภาพท่ีจะ

สามารถแข่งขนัได ้โดยการพฒันาประการส าคญัของคือการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัมาตรฐานการท่ี

เป็นสากลมากขึ้ นการเพ่ิมทักษะความรูภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสองหรือสามเป็นส่ิงท่ีมี

ความส าคัญต่อการแข่งขันการเปิดเสรีบริการด้านการศึกษาท าใหม้ีการแข่งขันในการจัด

การศึกษาเพ่ิมขึ้ นโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น

สถานศึกษาในระดับมธัยมศึกษาท่ีเป็นแหล่งผลิตนักเรียน ท่ีมีความรูค้วามสามารถมากพอท่ี

จะตอ้งมีการปรบัตวัและพฒันาแนวทางการศึกษาพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือพฒันา

ศักยภาพและมาตรฐานใหม้ีทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการกา้วสู่ประชาคม

อาเซียน 

โดยรูปแบบและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป จาก

การศึกษา พบว่าผูบ้ริหาร บุคลากรครู  สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง นักเรียน มีการ

เสนอรปูแบบและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ดงัน้ี 

1) ดา้นการบริหาร 

(1) ผูบ้ริหารควรมีแนวทางการขับเคล่ือน แผนงาน เป้าหมายในการ

ด าเนินงานท่ีชดัเจน 
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(2) จดัสรรเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการท่ีเหมาะสม 

(3( ควรมีการส่ือสารประชาสมัพนัธใ์นโรงเรียนใหท้ัว่ถึง 

(4( ควรเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับความเขา้ใจในอาเซียนใหเ้ขม้ขน้ขึ้ น ไม่ใช่

เพียงแต่การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธงชาติ สญัลกัษณ ์ค าขวญั ความรูพ้ื้นฐานเท่าน้ัน 

(5) ทางโรงเรียนควรกระตุน้ใหม้ีการต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา 

(6( การพฒันาควรเป็นไปใหเ้ป็นรูปธรรมมากกว่าน้ีการบริหารจดัการ

ควรอยูบ่นหลกัความเป็นจริง 

(7) สรา้งความร่วมมือกนัในการรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2) ดา้นบุคลากรนักเรียน 

(1) ส่งเสริมการพฒันาครบุูคลากรใหม้ีความสามารถท่ีมากขึ้ น 

(2( ส่งเสริมใหนั้กเรียนมีทศันคติท่ีดีในการร่วมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 

(3( กระจายโอกาสใหบุ้คลากรครู นักเรียน ทุกคนไดม้ีโอกาสไปศึกษาดู

งานในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น 

(4) มีการอบรมครูในเร่ืองภาษาอังกฤษใหม้ีความเขม้ขน้ขึ้ น สามารถ

ส่ือสารในเวทีโลกได ้

(5) เปิดโอกาสในการรบันักเรียนต่างประเทศเขา้มาศึกษาต่อในโรงเรียน

สาธิตฯ 

3) ดา้นวิชาการ 

(1) ควรมีการเปิดหลกัสูตรในดา้นภาษาท่ีหลากหลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะ

ภาษาเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียน 

(2( ควรเปิดรายวิชาท่ีเป็นทักษะวิชาชีพ เพ่ือง่ายในการเขา้ท างานใน

ตลาดแรงงาน 

(3) ควรท่ีจะมีการปรบัหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกๆ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

(4( ส่งเสริมใหทุ้กรายวิชามีการเรียนการสอนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั 

เพ่ือพฒันาภาษาควบคู่กนั 

(5) ควรมีส่ือการสอน เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน เพ่ือ

สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูไดง้่ายและรวดเร็ว 

(6( ควรท่ีจะมีทุนแลกเปล่ียนเรียนระหว่างประเทศอาเซียนใหเ้กิดขึ้ นจริง

ไมใ่ช่เป็นเพียงการท าสญัญา MoU (Memorandum of Understanding) 
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4.7  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

4.7.1 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี  

ภายใตห้ลกัการบริหารตามแนวทางทฤษฎี การบริหารการพฒันา ท่ีมองว่าการบริหาร

คือการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้ น โดยมีการบริหารเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารเปล่ียนแปลงส าเร็จ “การบริหารการพฒันา”เป็นกระบวนการศึกษาท่ีมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละยุคแต่ละสมยั โดยแนวคิดการศึกษาแบบเก่าใหค้วามส าคญักบัการ

บริหารพฒันาโดยตอ้งมองการวางแผนเป็นส่ิงส าคญั ส่วนแนวคิดการศึกษาแบบระบบ เร่ิมให้

ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เข ้ามาโดยมองในระบบต้องมีปัจจัยย่อยๆ  โดยกระบวน

ความสมัพนัธข์องระบบการพฒันาของ Katz (1978) ในแนวคิดการศึกษาแบบระบบเสนอไว ้

ว่ามี 4 ปัจจัยดว้ยกัน ปัจจัยน าออก ปัจจัยน าเขา้ ระบบย่อย และขอ้ก าจัดแต่ละปัจจัยตอ้งมี

ความสมัพนัธ์กนั ส่วนแนวคิดการศึกษาแบบภาวะนิเวศน์มองว่า ในการบริหารงานจะมองว่า

การบริหารจะเปล่ียนแปลงไปไดต้ามสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสงัคม 

คือมองปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาในการบริหารการพฒันา  

นอกจากมุมมองการบริหารการพัฒนาการศึกษาแลว้ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะก่อใหเ้กิด

ความส าเร็จในการบริหาร คือ “การพฒันาการบริหาร” หลกัการพฒันาการบริหาร คือ การ

เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการใชท้รพัยากร

อย่างคุม้ค่า ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการบริหารของผูน้ าว่ามีศกัยภาพมากน้อยเพียงใดใน

การบริหารในองคก์ร โดยการบริหารการพฒันาและการพฒันาการบริหารจะเป็นปัจจยัท่ีสอด

ประสานกนัท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาในองคก์รเกิดประสิทธิภาพและไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

การบริหารการศึกษาก็เช่นกนั การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ท่ีใหค้วามส าคญักับ

แนวทางในการบริหารสถานศึกษา โดยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารมีผูท่ี้น าเสนอ

มากมายหลายแนวคิด เช่น แนวคิดการบริหารของ Taylor (1911) ของ Mayo (1924) หรือ 

Lunenburg and Ornstein (2004) และอีกหลายๆ ท่านท่ีใหแ้นวคิดการบริหารท่ีแตกต่างกนั

ออกไปแลว้แต่ทัศนะของแต่ละคน โดยใจความส าคญัของแนวคิดการบริหารการศึกษาคือเป็น

การด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาสมาชิกของสงัคมในทุกๆ ดา้น ไม่

ว่าจะเป็นดา้นบุคลิกภาพ ความรู ้ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหม้ีค่านิยม

ตรงกนักบัความตอ้งการของสงัคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหม้ีผลต่อ

บุคคล และอาศยัทรพัยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือใหบุ้คคลพฒันาไปตรง

ตามเป้าหมายของ สังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ โดยการบริหารการศึกษาต้องตั้งอยู่ภายใต้

กระบวนการท่ีเหมาะสม ภายใตข้อ้ตกลงท่ีวางไว ้ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนกลไก

การด าเนินงานขององค์กร ดังน้ันในศึกษาถึงการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู ้วิจัยได้ให้ความส าคัญถึงบทบาทของ

ผูอ้ านวยการโรงเรียนโดยใชท้ฤษฎีแนวคิดของ Gulick and Urwick (1973) ในการวิเคราะห ์

กระบวนการบริหารไว ้7 ประการ โดยการศึกษา พบวา่ 

 1( การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนล่วงหน้าว่าองคก์ารจะตอ้งท า

อะไรบา้งเพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยในดา้นการวางแผนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการการวางแผน หลกัการวางแผนหลกัๆ คือ การ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิตฯ  เป็นเสมือน

หอ้งปฏิบติัการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้วิจยัทางดา้น

วิชาชีพศึกษาศาสตร ์ ดังน้ันแผนการบริหารของโรงเรียนจึงมีลักษณะท่ีมีความสอดคลอ้งกับ

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์  นอกจากจะต้องมีความ

สอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัแลว้ยงัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดว้ย  โดย

แผนงานจะถูกก าหนดขึ้ นทุกๆ ปี โดยแนวทางการวางแผนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยลัย

สงขลานครินทรใ์นกา้วต่อไป คือ 

(1) ดา้นผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์  แนวการวางแผน

ด าเนินงาน คือการด าเนินตามนโยบายคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือก าหนดแนวทางการร่วมผลิต

บณัฑิตในสาขาวิชาต่างๆ จดัใหม้ีระบบท่ีเอ้ือต่ออาจารย์ของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมผลิตบัณฑิตใน

รปูแบบต่างๆ จดัใหม้ีคณะกรรมการดแูลระบบและการจดัการฝึกประสบการว์ิชาชีพ 

)2) ดา้นผลิตและพฒันานักเรียน ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวการ

วางแผนด าเนินงาน จัดใหม้ีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตรงตามจุดหมายและเจตนารมณ์ของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา จัดให้มี

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยตัวเอง จัดให้มี โครงการส่งเสริม

ความสามารถของนักเรียนในดา้นต่างๆ  ปลูกฝังเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใหส้อดคลอ้งกับหลกัศาสนา ส่งเสริม

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใหนั้กเรียนมีส่วนร่วมทั้งภายในภายนอกโรงเรียน พฒันาระบบการ

ติดตาม สอดส่องและควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนใหอ้ยู่ในระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน 

ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและใช้ทัรพยากรอย่างประหยัดและคุม้ค่า ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรม กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

สรา้งเสริมประสบการเรียนรู ้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

และการอยูร่่วมอยา่งสนัติ พฒันาระบบการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา 

)3) ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ แนวการวางแผนด าเนินงาน 

ส่งเสริมวิจัยเพ่ือพฒันาเพ่ือพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนระดับมธัยมศึกษา ส่งเสริม

การวิจยัในชั้นเรียนและเป็นสหวิทยาการ ส่งเสริมการท าการวิจยัสถาบันเพ่ือน าผลมาพฒันา

ปรบัปรุงระบบบริหารการจดัการเรียนการสอน การพฒันานักเรียนและพัฒนาบุคลากร เป็นตน้ 

จดัใหม้ีงบประมาณเงินรายไดข้องโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการวิจยั ส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่
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งานวิจยัในวารสารของคณะ มหาวิทยาลยั วารสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีมีมาตราฐานทั้งใน Website 

ของโรงเรียน สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัในการประชุมสมันา เพ่ือแลกเปล่ียนความรูท้ั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

(4) ดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม แนวการวางแผนด าเนินงาน มีแผนงาน/

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเป็นวิทยากรและเป็นท่ี

ปรึกษาโครงการตามความตอ้งการของสังคมและความเหมาะสม จัดใหม้ีระบบการบริการ

วิชาการท่ีจดัในลกัษณะพ่ึงตนเองและหารายไดจ้ดัใหก้ารประชาสมัพนัธโ์ครงการและกิจกรรม 

(5) ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม แนวการวางแผนด าเนินงาน จดัใหม้ี

การรณรงค์และปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามในการด า เนินชีวิตแก่บุคลากรและ

นักเรียน ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรม

ประจ าชาติของนักเรียนและบุคลากร ส่งเสรมความร่วมมือทางศิลปวฒันธรรมระหวา่งต่างๆ 

(6) ด้านการบริหารองค์กร แนวการวางแผนด าเนินงาน จัดระบบ

โครงสรา้งการบริหารอย่างชดัเจนกบัการพฒันางานในโรงเรียนและคณะศึกษาศาสตร ์ส่งเสริม

ใหม้ีการน านวตักรรมทางการบริหารมาใชใ้นการพฒันาระบบ ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจดัการ

โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล จดัใหม้ีระบบการประเมินผลการปฏิบติัของบุคลากรทุกฝ่าย 

(7) ด้านพัฒนาบุคลากร แนวการวางแผนด าเนินงาน ส่งเสริมและ

สนับสนุนใหบุ้คลากรท าผลงานวิชาการและผลงานเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ี สนับสนุนกิจกรรม

เสริมสรา้งความรูค้วามสามารถและประสบการณแ์ก่บุคลากรทุกระดบั ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ จัดใหม้ีบุคลากรตัวอย่างของหน่วยงาน ส่งเสริมใหม้ีการน านวตักรรมมาใชใ้นการ

บริหารทัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบฐานขอ้มูล การบริหาร

สารสนเทศในการบริหารและบริการ 

(8) ดา้นการเงินและงบประมาณ แนวการวางแผนด าเนินงาน ก าหนด

นโยบายและแผนการเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนโรงเรียน มีระบบการเบิกจ่ายเงิน การจดัซ้ือ จดั

จา้งใหม้ีความคล่องตวัและสามารถตรวจสอบได ้มีระบบฐานขอ้มลูดา้นการเงินระดบัหน่วยงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีขั้นตอนการบริหารเพ่ือความ

คล่องตวัในการปฏิบติังาน มีการท าแผนปฏิบติัการใชง้บประมาณประจ าปี มีการติดตามการใช้

งบประมาณต่างๆใหด้ าเนินไปตามแผนวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการใชง้บประมาณ 

(9) ดา้นประกนัคุณภาพ แนวการวางแผนด าเนินงาน สรา้งจิตส านึกและ

วัฒนธรรมการท างานแก่บุคลากรในองค์กรท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียน 

จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

(10)  ดา้นวิเทศสมัพนัธ ์แนวการวางแผนด าเนินงาน มีการท าแผนปฏิบติั

งานในดา้นวิเทศสมัพนัธ ์มีการร่วมมือดา้นวิเทศสมัพนัธก์บัคณะศึกษาศาสตรแ์ละโรงเรียนใน

ต่างประเทศ มีการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองและมีส่ือประชาสมัพนัธข์องโรงเรียน 
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2( การจดัองคก์าร )Organizing) คือ การก าหนดโครงสรา้ง การแบ่งส่วนงาน 

การจดัการสายบงัคบับญัชา และการก าหนดต าแหน่งหน้าท่ี การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตฯ 

มีรปูแบบการแบ่งโครงสรา้งการบริหารเป็น 5 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารจะมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแล

กิจกรรมภาพรวมของโรงเรียน  ฝ่ายวิชาการจะท าหน้าท่ีในการจดัการหลกัสูตร ดูแลทกัษะทาง

วิชาการ ฝ่ายประกนัคุณภาพจะมีหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมต่างๆของแต่ละฝ่ายของ

แต่ละปีแลว้สรุปออกมาเป็นรายงานประจ าปี ฝ่ายพฒันานักศึกษาหน้าท่ีท่ีส าคญัของฝ่ายน้ีคือ 

จะดแูลในเร่ืองของการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันานักเรียน และสุดทา้ยฝ่ายกิจการนักเรียน 

หน้าท่ีหลัก คือจะท าดูแลในเร่ืองกิจการต่างๆ ของนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ืองของ 

ผูป้กครอง  โดยในการบริหารในแต่ละฝ่ายผูบ้ริหารจะยึดหลกัการบริหารแบบธรรมาภิบาลและ

การกระจายอ านาจแต่ละฝ่ายสามารถท างานและบริหารงานไดอ้ย่างเต็มท่ีตามนโยบายและ

แผนปฏิบติังานของโรงเรียนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ปี 

3( การบริหารบุคคล (Staffing) คือ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การ

พัฒนา การสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการท างาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี

ความชอบ การใหส้วสัดิการ และการใหพ้น้จากงาน  การบริหารบุคคลของโรงเรียนสาธิตฯจะ

ขึ้ นตรงกบัคณะศึกษาศาสตร์ โดยการรับบุคลากรครูท่ีจะเขา้บรรจุสอนตอ้งมีการสอบเขา้โดย

การประกาศจากคณะศึกษาศาสตร ์และในแต่ละปีจะมีการส่งเสริมทุนเรียนต่อระดบัปริญญาโท 

หรือปริญญาเอกใหแ้ก่อาจารยท่ี์สนใจ นอกจากน้ันยงัมีการส่งเสริมในเร่ืองของการท าวิจยัอีก

ดว้ย แต่ถา้ในขณะน้ันมีการขาดบุคลากรอาจารยก็์จะรบัอาจารยพิ์เศษเขา้มาสอนส่วนมากจะ

เป็นอาจารยใ์นหมวดภาษาเป็นส่วนใหญ่  ส่วนในเร่ืองของการเขา้รบันักเรียนเขา้มาศึกษาในแต่

ละปีทางโรงเรียนสาธิตฯมีแนวทางในการรับเลือกแบบการสอบเขา้และการรับแบบพิเศษ

ส าหรบับุตรหลานบุคลากรและผูม้ีบทบาทส าคญักบัโรงเรียนโดยในแต่ละปีจะมีการรบันักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหน่ึงชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ีส่ีและการบริหารบุคคล 

 4( การอ านวยการสัง่การ (Directing) คือ การตัดสินใจ การวินิจฉยั สัง่การ

และควบคุมบงัคบับญัชา มีรูปแบบการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นเอกภาพ เปิดโอกาสใหทุ้ก

ฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระได ้แต่ตอ้งอยูใ่นแนวทางการวางแผนการด าเนินงาน

ของโรงเรียน เมื่อใดท่ีทางโรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ฝ่ายท่ีมีความรบัชอบในการ

ด าเนินงานจะเป็นผูเ้สนอโครงการน้ันๆแลว้ผูอ้ านวยการจะมีบทบาทในการตดัสินใจ 

 5( การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การประสานงานเพ่ือใหเ้กิด

ความร่วมมือ เพ่ือด าเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกนั จะมีรูปแบบของการประสานงานท่ีมีการ

ก าหนดแผนผังและก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีชดัเจนในระบบการติดต่อของแต่ละฝ่ายและแต่ละ

กลุ่มสาระ ท่ีชดัเจน ตามแผนผงัการด าเนินงานตามโครงสรา้งองคก์ร    

 6( การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานผลการ

ปฏิบติังานขององคก์ารเพ่ือใหส้มาชิกขององคก์ารทราบความกา้วหน้าของการด าเนินงาน ใน

การรายการผลปฏิบติังาน ในแต่ละปีจะมีการสรุปผลการปฏิบติังาน โดยผูบ้ริหาร บุคลากรครู
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ตอ้งมีการเขียนรายงานผลการปฏิบติังานของตนเองว่ามีการด าเนินการบริหารงาน  การสอน

ในรปูแบบใดบา้งแลว้ส่งรายงานใหฝ่้ายประกนัคุณภาย และส าหรบัฝ่ายและกลุ่มสาระท่ีมีการจดั

กิจกรรมใดๆ ในแต่ละปีตอ้งมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง แลว้ส่งไปยงัฝ่าย

ประกันคุณภาพเช่นกัน หลังจากน้ันฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาก็จะเป็นผู ้เขียนสรุปเป็น

รายงานประจ าปีของโรงเรียนโดยส่งใหผู้อ้ านวยการรบัทราบ 

 7( การงบประมาณ (Budgeting) คือ การใชจ้่ายเงิน การควบคุมการใชจ้่าย 

และการตรวจสอบดา้นการเงิน จะเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารโดยตรงโดยการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียนสาธิตฯจะมีผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งควบคุมดูแล ผู ้อ านวยการจะมีหน้าท่ีเพียงเซ็นอนุมัติ

งบประมาณเพียงอยา่งเดียวเท่าน้ันโดยงบประมาณในแต่ละปีก็จะมาจากงบประมาณต่างๆ ดงัน้ี 

โดย เงินงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ

งบอ่ืนๆ  

 ดงัน้ันจากหลกัการการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ถือเป็นหลกัการบริหารท่ี

เนน้การบริหารท่ีมีการกระจายอ านาจแต่หลกัการบริหารยงัอยูภ่ายใตก้รอบยุทธศาสตรข์องการ

ของมหาวิทยาลยั และนอกจากน้ียงัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัระบบการบริหารภายใตก้ารศึกษา

การพ้ืนฐาน การบริหารภายใตผู้น้ าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนใหม้ีการด าเนินงาน

ภายใน และเปิดโอกาสใหผู้ ้ปฏิบัติงานมีอิสระในการท างาน ลักษณะระบบการบริหารจึงมี

ลกัษณะสอดคลอ้งกบัการ การบริหารการพฒันาใหเ้กิดการพฒันาตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ปัจจยั

ส าคญัท่ีท าใหก้ารบริหารการพฒันาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ คือโรงเรียนมีรากฐานการ

ของนโยบายท่ีมีชดัเจนภายใตก้ารบริหารของมหาวิทยาลยั 

 

 4.7.2 แนวทางการบริหารการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

การศึกษาการบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยหลักการ

พฒันาการศึกษาตามแนวนโยบายการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จาก

การศึกษาในเอกสาร หรือแนวนโยบายต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกับการเตรียมพรอ้มทางดา้น

การศึกษา ไมว่า่จะเป็นนโยบายท่ี 11 เก่ียวกบัการส่ือสารภาษาองักฤษไดพ้รอ้มเขา้สู่ประชาคม 

ASEAN 80% ของนักเรียนทั้งประเทศพดูภาษาองักฤษได ้พรอ้งเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 

2558 และนโยบายท่ี 13 การสรา้งผูน้ าอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship เพ่ิมทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาอาเซียนเพ่ือเตรียมพรอ้มเป้นผูน้ าในภมูิภาค )กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  

นอกจากน้ีแนวทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดม้ีขอ้ตกลงในการ

ประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting) ครั้งท่ี 1 และ

การประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization) ครั้งท่ี 41 ท่ี

ประเทศสิงคโปรเ์มื่อวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ท่ีประชุมไดร้บัทราบว่าการประชุม ASED 

ไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 11 ท่ีประเทศมาเลเซียเมื่อเดือน
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ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ใหเ้ป็นการประชุมประจ าปีของอาเซียนโดยจดัคู่ขนานกบัการประชุม 

SEAMEC ตามขอ้เสนอของท่ีประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของ

อาเซียนการประชุมครั้งน้ีรฐัมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียนไดเ้น้นย ้าในประเด็นความร่วมมือ

ดา้นการศึกษาดงัน้ี 

 1) การส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนโดยการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมท่ีมีความหลากหลายเช้ือชาติทั้งน้ีกิจกรรม

การแลกเปล่ียนระหวา่งนักเรียนและนักวิชาการมีการด าเนินการอยู่แลว้จ านวนมากท่ีประชุมจึง

ไดเ้สนอใหเ้นน้การสรา้งความตระหนักและความเขา้ใจโดยไดเ้สนอแนวทางใน 3 ประเด็นคือ 

 (1) การส่งเสริมส่ือการศึกษาในด้านอาเซียนศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในการพฒันาและปรบัปรุงขอ้มูลใหม้ีความทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือเป็น

แหล่งขอ้มลูเก่ียวกบัอาเซียนส าหรบัสถานศึกษาต่างๆ น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 (2) การจดักิจกรรมระหว่างนักเรียนและครูในอาเซียนผ่านการเรียนการสอน

ดา้นอาเซียนศึกษาและการแลกเปล่ียน 

 (3) การริเร่ิมและสนับสนุนใหนั้กวิจยัและนักวิชาการของอาเซียนไดร้่วมกนั

ศึกษา/แกปั้ญหาส่ิงทา้ทายต่างๆท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อชุมชนอาเซียนโดยท่ีประชุมมอบให  ้ISEAS 

(Institute of Southeast Asian Studies) ของสิงคโปรช์่วยในการจดัท างานวิจยัร่วมกนัพรอ้มทั้ง

เป็นผูจ้ดัการประชุมเพ่ือวิเคราะหผ์ลการศึกษาดงักล่าวก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม ASED ต่อไป 

 2) คุณภาพการศึกษาเพ่ือสนองตอบต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศท่ี

ประชุมไดเ้ห็นพอ้งกนัในการส่งเสริมความร่วมมือ 3 ดา้นคือ 

 (1) การศึกษาดา้นภาษา (Language Education) โดยท่ีประชุมไดร้บัทราบถึง

ความทา้ทายในดา้นการสอนโดยเฉพาะการสอนภาษาแม่ภาษาประจ าชาติและภาษาองักฤษ

และตระหนักถึงความจ าเป็นในการแลกเปล่ียนและเรียนรูจ้ากผู ้มีประสบการณ์และการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอนดา้นภาษา 

 (2) การศึกษาดา้นเทคนิคและอาชีวะ (Vocational/Technical Education) ซ่ึงมี

บทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีประชุมจึงเห็นชอบท่ีจะใหม้ีการศึกษา

แนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีดีในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน 

 (3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน (School Leadership) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั

ในการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนจึงควรเน้นเร่ืองการคัดเลือกและการฝึกอบรมผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรัฐมนตรีศึกษาของสิงคโปร์ได้เสนอให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ผู ้บริหาร

โรงเรียนจ านวน 2 คนเขา้ร่วมหลกัสูตร International Leaders in Education Programmed 

(ILEP) ณสถาบนัฝึกอบรมครู (National Institute of Education) ของสิงคโปรใ์นเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2549 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
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  ดังน้ันในการวิเคราะห์การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 5 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร การปรบัตวั 

ดา้นผลกระทบ ดา้นคุณภาพนักเรียน และดา้นคุณภาพคร ูพบวา่ 

 1) ดา้นการบริหาร การบริหารการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

สาธิตฯ ของโรงเรียนสาธิตฯ พบวา่ ในดา้นความเขา้ใจทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการเผยแพร่ความรู ้

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน โดยผ่านการจดักิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดันิทรรศการ 

การแสดงละครเวทีการจดัใหม้ีการทบทวนเร่ืองราวอาเซียนในช่วงเคารพธงชาติ โดยใชกิ้จกรรม

เหล่าน้ีสอดแทรกเขา้ไปเพ่ือใหเ้ด็กไดต้ระหนักถึงการเตรียมความพรอ้มเพ่ือจะเขา้สู่อาเซียน 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมโดยการเขา้ร่วมอบรมความรูใ้นเร่ืองของประชาคมอาเซียน โดยอาจจะ

เป็นการเขา้ร่วมอบรมในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน นอกจากน้ีทางโรงเรียนก็มีการแลกเปล่ียน

เรียนรูท้างวฒันธรรมกบันักเรียนในต่างประเทศอีกดว้ย เพ่ือกระตุน้การสรา้งความเขา้ใจอนัดี

เก่ียวกบัเน้ือหาและวฒันธรรม ในดา้นภาษา ทางโรงเรียนมีการต่ืนตวัมากในการจดัการเรียน

การสอนภาษาต่างประเทศและภาษาเพ่ือนบา้น โดยภาษาท่ีเปิดสอนในโรงเรียนประกอบดว้ย 

ภาษาองักฤษ ภาษามาเลย ์และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  นอกจากทางโรงเรียนยงัมีการส่งเสริม

ให้นักเรียนมีการพัฒนาความรู ้ด้านภาษาโดยผ่านการดูงาน หรือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ใน

ต่างประเทศ เพ่ือสรา้งเจตคติท่ีดีเก่ียวกับอาเซียนและสรา้งความตระหนักเพ่ือเตรียมความ

พรอ้มของครู และนักเรียนใหม้ากขึ้ น ส่วนในดา้นภาษาทางโรงเรียนมองว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญั

มากท่ีจะเกิดการพฒันาใหเ้ด็กสามารถเรียนรูเ้ร่ืองราวต่างๆ ในอาเซียน ดงัน้ันทางโรงเรียนจึงมี

การผลกัดนัใหม้ีการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นหลกั แลว้เสริมดว้ยภาษาท่ีสามหรือภาษา

อาเซียน ในดา้นหลกัสูตร ทางโรงเรียนมีการจดัหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน โดยในกลุ่มสาระสงัคมไดม้ีการจดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาเพ่ือใหนั้กเรียนไดเ้รียนรู ้

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น นอกจากน้ีทาง

โรงเรียนยังมีการวางโครงสร้างหลักสูตรในด้านภาษาให้มีความเขม้ขน้มากขึ้ นโดยการ

สอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษในทุกรายวิชาและสุดทา้ยในและ ดา้นการเปิด

เสรีทางการศึกษาทางโรงเรียนมีการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษากับหลาย

โรงเรียนในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ ซ่ึ ง

หลกัการบริหารทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจท่ีทางรฐับาลและขอ้ตกลงในอาเซียน แต่ก็

อาจจะพบวา่ มีอีกหลากหลายประเด็นท่ีทางโรงเรียนยงัไมม่ีการปฏิบติัท่ีเป็นรปูธรรม  

 2) ดา้นการปรบัตวั จากการศึกษาในดา้นการปรบัตวัของโรงเรียนสาธิตฯพบว่า ใน

ลกัษณะของการปรบัตวัจะใหค้วามส าคญัดา้นแรกเร่ืองของภาษา การปรบัตวัในดา้นการเรียนรู ้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศอาเซียน วฒันธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 3( ดา้นผลกระทบ พบว่า ผลกระทบทางบวก ท าใหเ้กิดความร่วมมือกันในดา้น

การศึกษา ท าใหเ้กิดการเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มประเทศ เกิดการกระตุ้นใหนั้กเรียน บุคลากร

อาจารยม์ีความตระหนักในการเรียนรูแ้ละเพ่ิมศกัยภาพของตนเอง บุคลากรมีความหลากหลาย 
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ท าใหเ้กิดการจดัสรรทรพัยากรไดอ้ย่างเหมาะสมท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกนั

ระหวา่งประเทศ  ผลกระทบทางลบ เกิดการแข่งขนักนัในการศึกษา การดอ้ยในเร่ืองภาษาของ

เด็กนักเรียน หรือบุคลากร ส่งผลท าให้เด็กเสียโอกาสในการแข่งขันในหลายๆ  ด้าน

)ประสิทธิภาพในการใชภ้าษา( งบประมาณมากขึ้ น เกิดการแย่งชิงทรพัยากรกนั )นักเรียน( 

ท าใหส้ถานศึกษามีการเขา้มาในประเทศมากขึ้ น อาจจะส่งผลต่อเร่ืองใบรับรองคุณวุฒิ )ใบ

ประกอบวิชาชีพ( 

 4( ดา้นคุณภาพนักเรียน จากการศึกษาในดา้นคุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนสาธิต

ฯ พบวา่ ในดา้นการพฒันาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯมีแนวทางการบริหารเป็นไปใน

ทิศทางท่ีมีความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่แลว้ เพราะทางโรงเรียนมีความเขม้งวด

ในการเขา้รับนักเรียนในการเขา้ศึกษาต่อ โดยการคัดเลือกในลักษณะท่ีมีความเขม้ขน้โดย

นักเรียนท่ีสามารถเขา้มาศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ไดต้อ้งมีความสามารถมากพอและมี

ศกัยภาพท่ีสามารถเรียนรูไ้ด ้โดยจากท่ีผ่านมาทางโรงเรียนไดส้่งนักเรียนเขา้แข่งขนัในหลายๆ

ดา้นไมว่า่จะเป็นระดบัโรงเรียนและระดบัประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแขง่ขนัได ้

 5( ดา้นคุณภาพครู  จากการศึกษาในดา้นคุณภาพครูของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า 

ในดา้นการพฒันาคุณภาพคร ูจะเห็นไดว้า่คุณภาพครอูาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละรายวิชา

โดยถา้เป็นครใูนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ก็สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้แต่ถา้กลุ่มสาระ

อ่ืนๆอาจจะมีความดอ้ยในดา้นภาษาบา้งโดยเฉพาะภาษาท่ีเป็นทางการเพ่ือใชใ้นการส่ือสาร

ทางวิชาการ โดยการบริหารการพฒันาคุณภาพครท่ีูทางโรงเรียนมีแนวการด าเนินงาน 

ดงัน้ันการบริหารภายใตก้ารบริหารเพ่ือพฒันาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสาธิตฯ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดม้ี

ขอ้ตกลงในการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ASED (ASEAN Education Ministers Meeting) 

ครั้งท่ี 1 และการประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 

ครั้งท่ี 41 ท่ีมุ่งเน้น 1) การส่งเสริมอตัลกัษณข์องอาเซียนและประชาคมสงัคมและวฒันธรรม

อาเซียนโดยการเสริมสรา้งความเขม้แข็ง ทางโรงเรียนสาธิตฯใหค้วามส าคญัมากในประเด็นน้ี

ในการสรา้งกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพ่ือใหเ้ขา้ใจบริบทต่างๆของสมาชิกในอาเซียนและการ

ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปล่ียนแปลงเรียนรูก้นัระหว่างประเทศอาเซียนผ่านการศึกษาดูงานและ

การส่งเสริมในลักษณะนักเรียนแลกเปล่ียน และ 2) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

สนองตอบต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือ  3 ด้าน คือ 

การศึกษาดา้นภาษา มองว่าในประเด็นเร่ืองน้ีทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการต่ืนตวัอยู่ในระดบัมาก 

เห็นจากการเปิดหลักสูตรดา้นภาษาท่ีมีความหลากหลายมากขึ้ น ส่วนการศึกษาดา้นเทคนิค

และอาชีวะ ทางโรงเรียนสาธิตฯ อาจจะยงัไมม่ีการด าเนินกิจกรรมในส่วนน้ีท่ีเป็นรูปธรรมเท่าใด

นักแต่อาจจะมีบา้งในเร่ืองของการอบรมและเปิดหลกัสูตรอาเซียนศึกษา และ ดา้นภาวะผูน้ า

ของผูบ้ริหารโรงเรียน (School Leadership) ประเด็นน้ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนการ

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตฯ  เป็นผู ้มีบทบาท
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ส าคญัในการขบัเคล่ือน แต่อาจจะดว้ยหลักนโยบายการบริหารการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนในระดบัประเทศยงัไมช่ดัเจน จึงท าให ้ณ ขณะน้ีแป็นพียงการบริหารในลกัษณะของการ

ส่งเสริมในดา้นภาษาและการสรา้งการ ต่ืนตวัใหนั้กเรียน อาจารยผ่์านกิจกรรมต่างๆ  

 

4.7.3 ปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ   

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

จากการศึกษา พบว่า ปัญหาการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมโรงเรียนสาธิตฯ  

คือ มีแนวทางและแผนงานการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่อาเซียนท่ียงัไม่ชดัเจนซ่ึงส่งผลต่อการ

ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้ บุคลากรครูบางส่วนไม่ตระหนักถึงเร่ืองความส าคัญในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนโดยมองว่าการท่ีตอ้งมีการเตรียมพรอ้มเป็นเร่ืองท่ีต่ืนตระหนกมากไปเพราะ

จริงๆ แลว้การเกิดประชาคมอาเซียนเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงหน่ึงท่ีจะเกิดขึ้ นกับประเทศ

เท่าน้ัน โดยการเตรียมพรอ้มจะตอ้งเกิดขึ้ นทุกเวลาไม่เฉพาะเร่ืองอาเซียนเท่าน้ัน  นอกจาก

ปัญหาดังกล่าวแลว้ การไม่ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานก็เป็นปัญหาอีกประการหน่ึงท่ี

เกิดขึ้ นในการพฒันาการศึกษาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยพบว่า  บุคลากรครูบางส่วน

ขาดความร่วมมือในการด าเนินงาน ซ่ึงสาเหตุมาจากครูบางท่านมีงานมากมายท่ีตอ้งปฏิบติัไม่

ว่าจะเป็นการสอนท่ีตอ้งสอนทั้งระดับมหาวิทยาลัย สอนโรงเรียนสาธิตฯ และงานท่ีตอ้ง

รบัผิดชอบในเร่ืองงานวิจยัและงานท่ีตอ้งรบัผิดชอบตามหน้าท่ีอีก และประการสุดทา้ยปัญหา

การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีลักษณะของการเรียนรูท่ี้ไม่บูรณาการ องค์

ความรู ้มีขีดจ ากัด รายวิชาท่ีเรียนเยอะไป เน้นทฤษฎีมากเกินไป หลักสูตรไม่ค่อยมีการ

เปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษา เพราะจากท่ีผ่านๆ มาการศึกษาของไทยลม้เหลว

เพราะรูปแบบการศึกษาท่ีไม่ไดร้ับการพัฒนาในสอดคลอ้งกับยุคสมัย  และการศึกษาแนว

ทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ ดา้นการบริหาร ผูบ้ริหารควรมีแนว

ทางการขบัเคล่ือน แผนงาน เป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน ควรจดัสรรผูบ้ริหารควรมี

แนวทางการขบัเคล่ือน แผนงาน เป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน จดัสรรเงินงบประมาณ

สนับสนุนโครงการท่ีเหมาะสม ควรมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนใหท้ัว่ถึงควรเพ่ิม

เน้ือหาเก่ียวกบัความเขา้ใจในอาเซียนใหเ้ขม้ขน้ขึ้ น ไม่ใช่เพียงแต่การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธง

ชาติ สัญลักษณ์ ค าขวัญ ความรูพ้ื้นฐานเท่าน้ันทางโรงเรียนควรกระตุน้ใหม้ีการต่ืนตัวอยู่

ตลอดเวลาการพฒันาควรใหเ้ป็นรูปธรรมมากกว่าน้ี การบริหารจัดการควรอยู่บนหลักความ

เป็นจริง สรา้งความร่วมมือกนัในการรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

ด้านบุคลากรนักเรียนส่งเสริมการพัฒนาครูบุคลากรใหม้ีความสามารถท่ีมากขึ้ น 

ส่งเสริมใหนั้กเรียนมีทศันคติท่ีดีในการร่วมตวัเป็นประชาคมอาเซียน กระจายโอกาสใหบุ้คลากร

ครู นักเรียน ทุกคนไดม้ีโอกาสไปศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน มีการอบรมครูในเร่ือง

ภาษาองักฤษใหม้ีความเขม้ขน้ขึ้ น สามารถส่ือสารในเวทีโลกได ้เปิดโอกาสในการรบันักเรียน

ต่างประเทศเขา้มาศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ  
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ดา้นวิชาการ ควรมีการเปิดหลกัสูตรในดา้นภาษาท่ีหลากหลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะภาษา

เพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียน ควรเปิดรายวิชาท่ีเป็นทักษะวิชาชีพ เพ่ือง่ายในการเขา้ท างานใน

ตลาดแรงงาน  ควรท่ีจะมีการปรบัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกๆ  ประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน  ส่งเสริมใหทุ้กรายวิชามีการเรียนการสอนท่ีใชภ้าษาอังกฤษเป็นหลัก เพ่ือ

พัฒนาภาษาควบคู่กัน  ควรมีส่ือการสอน เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน เพ่ือ

สามารถคน้ควา้หาขอ้มูลไดง้่ายและรวดเร็ว  ควรท่ีจะมีทุนแลกเปล่ียนเรียนระหว่างประเทศ

อาเซียนใหเ้กิดข้ึนจริงไมใ่ช่เป็นเพียงการท าสญัญา MoU (Memorandum of Understanding) 

โดยภาพรวมของการศึกษา “การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรว์ิทยาเขตปัตตานี” พบว่า จากแนวทางการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯมีรูปแบบการบริหารท่ีดีอยู่แลว้ ส่งผลท าใหแ้นวทางการบริหาร

การพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตในดา้นการบริหารประสบ

ความส าเร็จค่อนขา้งมาก เพราะพ้ืนบานของเด็กท่ีมีความสารถอยู่แลว้ประกอบกบัการบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ถึงแมก้ารบริหารการพฒันาการศึกษา

เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ จะยงัไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีชดัเจน แต่ ณ 

ปัจจุบัน ทั้งผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักเรียน ศิษยเ์ก่าและผู ้ปกครองตระหนักในความส าคัญใน

ประเด็นน้ีเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการสรา้งความเขา้ใจ เร่ืองภาษา เร่ืองหลกัสูตร และ

เร่ืองการเปิดเสรีทางการศึกษา ทางโรงเรียนก็มีแนวทางในทั้งส่ีเร่ืองใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสุด 

เพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งมัน่คง 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นโรงเรียนท่ีสงักดัในมหาวิทยาลยัของ

รฐับาล โดยคุณภาพการศึกษาย่อมตอ้งดีเลิศกว่าโรงเรียนทัว่ไป ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงในการบริหารโรงเรียน นอกจากผูบ้ริหารแลว้การบริหารโรงเรียนก็ตอ้งขึ้ นอยู่กบัคณะ

ศึกษาศาสตร ์ดังน้ันแนวทางการบริหารการศึกษาจะมีลกัษณะท่ีตอ้งเอ้ือต่อกนัระหว่างคณะฯ

กบัโรงเรียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของโรงเรียน ถา้มองภาพรวมมองว่าโรงเรียนสาธิตฯ มี

แนวทางการบริหารการศึกษาท่ีพรอ้มรับในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง ภาษา หลักสูตร 

คุณภาพครู คุณภาพนักเรียน แต่บางส่วนท่ีจะต้องมีการตระหนัก คือโรงเรียนควรท่ีจะมี

แผนงานท่ีชดัเจนในการด าเนินงานเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการด าเนินงาน และครูทุกกลุ่ม

สาระควรท่ีจะใหค้วามส าคญักบัอาเซียนไม่ใช่เพียงแค่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่ม

สาระสงัคมเท่าน้ัน ควรท่ีจะสอดแทรกเร่ืองอาเซียนไปในทุกหมวดวิชา 
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บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษา  

 

การศึกษาการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี ดว้ยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือศึกษาการบริหารการ

พฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี และเพ่ือศึกษาปัญหารูปแบบและแนวทางการบริหารการพฒันาการศึกษา

เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานีผู ้

ศึกษาไดศึ้กษาขอ้มลูจากเอกสารและรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูท่ีส าคญัรวมทั้งส้ิน 31 คน 

โดยใชแ้นวการสมัภาษณแ์บบเจาะลึกรวมไปถึงการสงัเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุ่มโดยแบ่ง

ตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี คือ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยา

เขตปัตตานี 

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ผู ้บริหารเป็นผู ้ท่ีมี

บทบาทส าคญัในการวางกรอบของแผน โดยแผนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ คือ การจดัการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม้ีประสิทธิภาพและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับ

การมีคุณธรรม และการสนับสนุนการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ โดยโรงเรียนสาธิตฯ 

เป็นเสมือนหอ้งปฏิบติัการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์และเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้วิจยั

ทางดา้นวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ดังน้ันการวางกรอบแผนการบริหารของโรงเรียนจึงจะตอ้งมี

ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และแผนการ

ศึกษาขัน้พ้ืนฐานดว้ย  ในการส่วนของการจดัองคก์าร การแบ่งโครงสรา้งการบริหารเป็น 5 ฝ่าย

ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายพฒันานักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน และ ฝ่ายประกัน

คุณภาพ โดยในแต่ละฝ่ายจะมีหน้าท่ีรบัผิดชอบท่ีแตกต่างกนั ส่วนดา้นการบริหารบุคคล การ
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เขา้รบับุคลากรครท่ีูเขา้บรรจุสอนตอ้งมีการสอบเขา้โดยการประกาศจากคณะศึกษาศาสตร ์และ

โดยคุณสมบติัการรบัสมคัรจะตอ้งมีตามเง่ือนไขของมหาวิยาลยัท่ีวางไว ้ ดา้นการอ านวยการสัง่

การ มีรปูแบบการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นเอกภาพ เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายสามารถแสดงความ

คิดเห็นท่ีเป็นอิสระได ้แต่ตอ้งอยู่ในแนวทางการวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียน ดา้นการ

ประสานงาน รปูแบบการประสานงานภายในโรงเรียนสาธิตฯจะมีรปูแบบของการประสานงานท่ี

มีการก าหนดแผนผังและก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีชดัเจนในระบบการติดต่อของแต่ละฝ่ายและ

แต่ละกลุ่มสาระเมื่อมีการประชุมจะมีการประสานงานโดยการส่งหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไปยงัคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมโดยความรบัผิดชอบ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

มีการเปิดเสรีทางดา้นการบริหารของแต่ละฝ่ายและแต่ละกลุ่มสาระ ดา้นการรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน จะเกิดขึ้ นโดยในแต่ละปีจะมีการสรุปผลการปฏิบติังาน โดยผูบ้ริหาร บุคลากรครู

ตอ้งมีการเขียนรายงานผลการปฏิบติังานของตนเองว่ามีการด าเนินการบริหารงาน  การสอน

ในรปูแบบใดบา้งแลว้ส่งรายงานใหฝ่้ายประกนัคุณภายและส าหรบัฝ่ายและกลุ่มสาระท่ีมีการจดั

กิจกรรมใดๆ ในแต่ละปีตอ้งมีการเขียนรายงานผลการปฏิบติังานทุกครั้ง และดา้นการงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารโดยตรงโดยการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียนสาธิตฯจะมีผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องควบคุมดูแล ผู ้อ านวยการจะมีหน้าท่ีเพียงเซ็นอนุมัติ

งบประมาณเพียงอยา่งเดียวเท่าน้ันโดยงบประมาณในแต่ละปีก็จะมาจากงบประมาณต่างๆ ดงัน้ี 

โดยเงินงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ

งบอ่ืนๆ  

 

 5.1.2 แนวทางการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

ดา้นการบริหาร พบว่า ดา้นการสรา้งความเขา้ใจ ทางโรงเรียนสาธิตฯมีการเผยแพร่

ความรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียนโดยผ่านการจดักิจกรรมต่างๆหรือผ่านการเขา้ร่วมอบรม

ความรูใ้นเร่ืองของประชาคมอาเซียนและนอกจากน้ียงัสรา้งเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือสรา้ง

ความตระหนักและเตรียมความพรอ้มของครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษานักเรียน

นักศึกษาเพ่ือกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการจัดกิจกรรม การดูงานในประเทศและ

ต่างประเทศมีการจดับอร์ด และจดักิจกรรมการแสดงบนเวทีใหเ้ช่ือมโยงกับอาเซียน เป็นตน้

นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีการส่งเสริมใหนั้กเรียนมีความตระหนักในการเรียนรูว้ฒันธรรมของ

ประเทศอาเซียนดว้ย เพ่ือท่ีจะไดรู้เ้ขารูเ้รา ดา้นการพัฒนาทักษะดา้นภาษา โรงเรียนมีการ

ต่ืนตวัมากในการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาเพ่ือนบา้น โดยภาษาท่ีเปิด

สอนในโรงเรียนประกอบดว้ย ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย ์และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น 

ภาษาอาหรบั ภาษาฝรัง่เศษ ภาษาจีน เป็นตน้ นอกจากน้ีทางโรงเรียนยงัมีแผนในการเปิดการ



113 

  

 

เรียนการสอนในภาษาเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ อีกดว้ยนอกจากเร่ืองของการเปิดสอนในรายวิชา

ภาษาต่างประเทศแลว้ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการส่งเสริมใหนั้กเรียนส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ

ดว้ย โดยการส่งเสริมการจัดการแสดงบนเวทีโดยการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนในดา้น

บุคลากรครูก็มีการส่งเสริมใหม้ีการอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพในดา้นภาษาใหม้ีศกัยภาพมาก

ขึ้ น การพฒันาหลักสูตร  ทางโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน โดยในกลุ่มสาระสงัคมไดม้ีการจดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาเพ่ือใหนั้กเรียนไดเ้รียนรู ้

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น นอกจากน้ีทาง

โรงเรียนยังมีการวางโครงสร้างหลักสูตรในด้านภาษาให้มีความเขม้ขน้มากขึ้ นโดยการ

สอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาเพ่ือใหนั้กเรียนมีความเขา้ใจใน

ภาษาไดม้ากขึ้ นและยงัแผนใหก้ารเพ่ิมภาษาอาเซียนเขา้มาในรายวิชาอีกดว้ย การเปิดเสรี

ทางการศึกษา ในการศึกษาพบว่า ทางโรงเรียนมีการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้าน

การศึกษากบัหลายโรงเรียนในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือเป็นการพฒันาความสามารถสรา้ง

ประสบการณ์ใหก้ับนักเรียน บุคลากรครูโดยการด าเนินการอาจจะเป็นในรูปแบบของการ

ร่วมมือกนัในการแลกเปล่ียนการเรียน การสอน หรืออาจจะเป็นการแลกเปล่ียนดงูาน เป็นตน้ 

ดา้นการปรับตัว พบว่าในลักษณะของการปรบัตัวจะใหค้วามส าคญัดา้นแรกเร่ืองของ

ภาษาโดยทางโรงเรียนสาธิตฯ มองเห็นถึงความส าคญัของภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีตอ้ง

ใชเ้ป็นส่ือกลางในพูดคุยระหว่างประเทศอาเซียนดว้ยกันแลว้ก็ตอ้งมีภาษาอาเซียน คือภาษา

เพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด โดยลกัษณะของการปรบัตัวในดา้นภาษาก็จะท าในเชิงของ

การเพ่ิมทักษะของการศึกษาภาษาเพ่ิมเติมโดยนักเรียนก็จะมีการต่ืนตวัในการเรียนภาษามาก

ขึ้ น นอกจากจะมีการปรบัตวัทางดา้นภาษาแลว้ ในการสมัภาษณ์พบว่าการปรบัตวัในดา้นการ

เรียนรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศอาเซียน วฒันธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มประเทศอาเซียน โดย

โรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางในพฒันาโดยการเสริมสรา้งการเรียนรูใ้หแ้ก่นักเรียน บุคลากรครู

ผ่านการจดักิจกรรมดูงานระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต การจดักิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ความรูท้ัว่เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน การสอดแทรกเร่ืองราวอาเซียนเขา้ไปใน

รายวิชาต่างๆ เป็นตน้ ส่วนในดา้นผูบ้ริหารก็จะมีการปรบัตวัโดยการจดัท าโครงสรา้งหลกัสูตร

เพ่ิมขึ้ น โดยหลกัสูตรท่ีเห็นเด่นชดัคือ เปิดรายวิชา “อาเซียนศึกษา” โดยอยู่ในกลุ่มสาระสงัคม

ศึกษา ขึ้ นมาตามนโยบายการศึกษา 

ดา้นผลกระทบ พบว่า การเขา้มารวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนทางโรงเรียนสาธิตมอง

วา่เม่ือมีการรวมตวักนัเกิดขึ้ นในกลุ่มประเทศอาเซียนย่อมท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆ

ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม การศึกษา หรือแมก้ระทัง่ดา้นแรงงานดังน้ันการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทั้งส้ินไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวก คือ ท า

ใหเ้กิดการเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มประเทศ โดยประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองการศึกษา ก็

สามารถเป็นตน้แบบใหก้ลุ่มประเทศท่ีดอ้ยกว่ามาศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาของ

ประเทศน้ันๆ ไดง้่ายขึ้ น เกิดการกระตุน้ใหนั้กเรียน บุคลากรอาจารยม์ีความตระหนักในการ
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เรียนรู ้และเพ่ิมศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่วนผลกระทบทางลบ พบว่า เกิดการแข่งขนักนัในการศึกษา อาจจะส่งผลให้

ประเทศท่ีมีความดอ้ยทางการศึกษาไม่สามารถกา้วทนัประเทศท่ีมีความทนัสมยัได ้การดอ้ยใน

เร่ืองภาษาของเด็กนักเรียน หรือบุคลากร ส่งผลท าใหเ้ด็กเสียโอกาสในการแข่งขนัในหลายๆ

ดา้น )ประสิทธิภาพในการใชภ้าษา( งบประมาณมากขึ้ น ในดา้นการจดักิจกรรมไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกับอาเซียน กิจกรรมการดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์

วิชาชีพ หรือแมก้ระทัง่การดงูานต่างประเทศ เป็นตน้ 

ดา้นคุณภาพนักเรียน จากการศึกษาในดา้นคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯพบว่า

ในดา้นการพฒันาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการบริหารเป็นไปในทิศทาง

ท่ีมีความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่แลว้เพราะทางโรงเรียนมีความเขม้งวดในการ

เขา้รบันักเรียนในการเขา้ศึกษาต่อโดยการคดัเลือกในลกัษณะท่ีมีความเขม้ขน้โดยนักเรียนท่ี

สามารถเขา้มาศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ได้ต้องมีความสามารถมากพอและมีศักยภาพท่ี

สามารถเรียนรูไ้ด ้โดยจากท่ีผ่านมาทางโรงเรียนไดส้่งนักเรียนเขา้แข่งขนัในหลายๆ  ดา้นไม่ว่า

จะเป็นระดบัโรงเรียนและระดบัประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแข่งขนัได ้ ดงัน้ันการร่วมตวัเป็น

ประชาคมอาเซียนย่อมไม่ค่อย เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มากนัก เพราะเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯมีความพรอ้มในดา้นวิชาการ การศึกษา และภาษา มากเพียงพอโดยใน

ดา้นภาษา ทางโรงเรียนมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองภาษาองักฤษอยู่แลว้ โดยนักเรียนกว่า 90% 

สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้และนอกจากภาษาองักฤษแลว้ ในดา้นภาษาเพ่ือนบา้น

โดยเฉพาะภาษามาเลย ์ เด็กนักเรียนบางส่วนก็สามารถส่ือสารได  ้ เพราะคร่ึงหน่ึงของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ เป็นคนสามจงัหวดัชายแดนใต ้จึงมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองภาษามาเลย ์ส่วนใน

เร่ืองอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการเรียนรูว้ฒันธรรมเพ่ือนบา้น นักเรียนมีความต่ืนตวัในเร่ืองน้ี

อยูแ่ลว้ 

ดา้นคุณภาพครู พบว่าในดา้นการพฒันาคุณภาพครู จะเห็นไดว้่าคุณภาพครูอาจจะมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละรายวิชา โดยถา้เป็นครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศก็สามารถ

ส่ือสารภาษาอังกฤษได ้แต่ถา้กลุ่มสาระอ่ืนๆอาจจะมีความดอ้ยในดา้นภาษาบา้งโดยเฉพาะ

ภาษาท่ีเป็นทางการ เพ่ือใชใ้นการส่ือสารทางวิชาการ โดยการบริหารการพฒันาคุณภาพครูท่ี

ทางโรงเรียนมีแนวการด าเนินงาน คือ  ส่งเสริมใหค้รูทุกกลุ่มสาระมีความกระตือรือรน้ใน

การศึกษา ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมใหม้ีการอบรมในดา้น

ภาษาองักฤษใหม้ากขึ้ นเพ่ือใหค้รทุูกกลุ่มสาระสามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้

 

 5.1.3 ปัญหารูปแบบและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

ในการศึกษาปัญหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานีพบวา่ 
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 1) แนวทางและแผนงานการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่อาเซียนท่ียงัไมช่ดัเจน โดยมี

ครูท่านหน่ึงกล่าวว่า “ความไม่ชดัเจนเกิดขึ้ นมาตั้งแต่ระดับประเทศ แลว้” และบางครั้งทาง

โรงเรียนมีการวางแผนงานเพ่ือรองรับอาเซียนแต่สุดทา้ยการน าแผนงานดังกล่าวไปใชไ้ม่

ต่อเน่ือง  

 2) บุคลากรครูบางส่วนไม่ค่อยตระหนักถึงเร่ืองอาเซียน มองว่าการท่ีตอ้งมีการ

เตรียมพรอ้มเป็นเร่ืองท่ีต่ืนตระหนกกับอาเซียนมากไปพวกเขามองว่าเร่ืองการเขา้มาของ

ประชาคมอาเซียนเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั  

 3) ปัญหาการเบิกจ่ายในเร่ืองของงบประมาณ ในการด าเนินโครงการในการท า

แผนงานต่างๆไม่เพียงพอท าใหบุ้คลากรครูขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน น าไปสู่การ

ขบัเคล่ือนการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีไปค่อยบรรลุเป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิไม่ไดต้ามท่ี

ตอ้งการ 

และนอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้แลว้ จากการศึกษายงัพบปัญหาย่อยๆ  อีก

เก่ียวกบัปัญหาการศึกษา คือ การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีลกัษณะของการ

เรียนรูท่ี้ไม่บูรณาการ องค์ความรูม้ีขีดจ ากัด รายวิชาท่ีเรียนเยอะไป เน้นทฤษฎีมากเกินไป 

หลักสูตรไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา เพราะจากท่ีผ่านๆมา

การศึกษาของไทยลม้เหลวเพราะรปูแบบการศึกษาท่ีไมไ่ดร้บัการพฒันาในสอดคลอ้งกบัยุคสมยั 

รปูแบบและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป จากปัจจยัท่ี

มีส่วนส าคญัในการพฒันาการศึกษาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เห็นไดว้่าประชาคมอาเซียน

นับเป็นจุดเปล่ียนครั้งส าคญัของไทย โดยเฉพาะดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน

ดา้นแรงงานศึกษาท่ีจะตอ้งมีการพฒันาเพ่ือใหทุ้กคนมีศักยภาพท่ีจะสามารถแข่งขนัได ้  การ

พฒันาประการส าคญัของคือการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัมาตรฐานการท่ีเป็นสากลมากขึ้ น การเพ่ิม

ทกัษะความรูภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสองหรือสามเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการแข่งขนั

การเปิดเสรีบริการดา้นการศึกษาท าใหม้ีการแข่งขนัในการจดัการศึกษาเพ่ิมขึ้ น โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานศึกษาในระดับมธัยมศึกษาท่ีเป็น

แหล่งผลิตนักเรียนท่ี มีความรูค้วามสามารถมากพอท่ีจะตอ้งมีการปรบัตัวและพฒันาแนวทาง

การศึกษา พฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพและมาตรฐาน ใหม้ีทกัษะท่ี

เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยรูปแบบและแนวทางการ

พฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป จากการศึกษา พบว่าผูบ้ริหาร บุคลากรคร ู 

สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู ้ปกครอง นักเรียน มีการเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ดงัน้ี  

 1) ผูบ้ริหารควรมีแนวทางการขบัเคล่ือน แผนงาน เป้าหมายในการด าเนินงานท่ี

ชดัเจน  

 2) จดัสรรเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการท่ีเหมาะสม  
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 3) ควรมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนให้ทัว่ถึง ควรเพ่ิมเน้ือหา

เก่ียวกบัความเขา้ใจในอาเซียนใหเ้ขม้ขน้ขึ้ น ไม่ใช่เพียงแต่การท าความเขา้ใจเก่ียวกับธงชา ติ 

สญัลกัษณ ์ค าขวญั ความรูพ้ื้นฐานเท่าน้ัน  

 

5.2  ขอ้เสนอแนะ 

 

 5.2.1  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตักิาร 

จากการศึกษาครั้งน้ี มีความมุง่หวงัใหท้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรน์ า

ขอ้เสนอมาเป็นแนวทางในการพฒันาและใหก้ารสนับสนุนบุคลากรเพ่ือการพฒันาต่อไป 

 1) ควรใหค้วามส าคญัต่อการเตรียมความพรอ้มในดา้นการวางแผนการศึกษา

คือแผนการศึกษาของหน่วยงานควรใหม้ีความชดัเจนเพ่ือท่ีจะใหเ้กิดการด าเนินงานในดา้นการ

ขบัเคล่ือนการศึกษาใหก้า้วทนัประชาคมอาเซียน 

 2)  ควรสรา้งความตระหนักและความส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนให้

มากยิ่งขึ้ นดว้ยการสรา้งความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกับเพ่ือนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียนความ

แตกต่างทางดา้นชาติพนัธุห์ลกัสิทธิมนุษยชนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

เพ่ือพฒันาการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน 

 3) ควรใหค้วามส าคัญและสนับสนุนเร่ืองงบประมาณพัฒนาดา้นการศึกษา

การจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือการแลกเปล่ียนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือการสรา้ง

บุคลากรท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการจดัตั้งโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนยก์ลางรวบรวมจดัเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาเพ่ือใหผู้เ้รียนไดม้ีการ

เรียนรูด้ว้ยตนเองตลอดเวลา 

 4) ควรใหม้ีการเพ่ิมครท่ีูจบการศึกษาดา้นภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนเขา้

ไปในทุกระดบัชั้นการศึกษาเพ่ือใหนั้กเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได้

อยา่งสรา้งสรรค ์

 

 5.2.2  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1( ควรมีการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา โดยมีการร่างหลักสูตร

พ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนของประเทศไทย 

 2( ควรส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอก

ระบบ และตามอธัยาศยั เพ่ือความเท่าเทียม ทัว่ถึง และการพฒันาอยา่งมีคุณภาพ 

 3( ควรมีการบริหารจัดการโดยใชเ้ครือข่ายการมีส่วนร่วม สนับสนุนใหค้รูมี

โอกาสในการเรียนรู ้และแลกเปล่ียนประสบการณก์ารจดัการเรียนการสอนกบัประเทศสมาชิก

อาเซียน 
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 4( ควรมีการส่งเสริมและพฒันาส่ือ และเทคโนโลยี จดัใหม้ีแหล่งเรียนรู ้และ

เครือขา่ยการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 

 5( ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

สรา้งแผนนโยบายด้านการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับประเทศอาเซียน และควรมีการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ จะไดท้ราบถึงผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลท่ี

ไดม้าร่วมกนัก าหนดมาตรการแกไ้ข พฒันา และรบัมือ กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

 5.2.3  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัครั้งตอ่ไป 

 1) ควรมีการวิจยัศึกษาการเปรียบเทียบถึงการบริหารการพัฒนาการศึกษา

เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนระหว่างสถานศึกษา เพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่างในดา้นต่างๆ ได้

ชดัเจนมากขึ้ น 

 2) ควรมีการวิจัยในกรอบนโยบายการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน

ระดับประเทศดว้ยเพ่ือสามารถมองเห็นถึงการด าเนินงานท่ีเป็นจริงว่าน านโยบายไปปฏิบติัจริง

หรือไม ่

 3) ควรมีการวิจยัปัจจยัท่ีจงูใจเพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถดา้นทกัษะและ

วิธีสอนส าหรบัครอูาจารยโ์รงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานีในการ

เตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากรมุง่สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ก 

ประเด็นสมัภาษณ ์

(ส าหรบัผูบ้ริหาร) 

เรื่อง การบริหารการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถู้กสมัภาษณ ์

ช่ือ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………….. 

อาย.ุ................ปี ระดบัการศึกษา.........................................ต  าแหน่ง.............................. 

 

แนวค าถามในการศึกษางานวิจยั การบริหารการพฒันาการศึกษาเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี มีแนวค าถามในการศึกษา 

3 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

 

ส่วนที่ 1  ค าถามเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี โดยใชแ้นวคิดการบริหาร 7 ประการ ดงัน้ี 

 

1. ท่านมีแนวทางการวางแผนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี อยา่งไร

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

2. ท่านมีรปูแบบในการจดัองคก์ารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

อยา่งไร 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 
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3. ท่านมีการบริหารบุคคลในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี อยา่งไร 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

4. ท่ านมีแนวทางการอ านวยการสั ่งการ ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี อยา่งไร 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

5. ท่านมีการประสานงานในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี อยา่งไร 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

6. ท่านมีการรายงานผลการปฏิบติังาน 

อยา่งไร ........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................................. 

7. ท่านมีการจดัการ การงบประมาณอยา่งไร

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

 

ส่วนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการบริหารการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

 

1. การบริหาร

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

2. การปรบัตวั

......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................

.................................................................................. 

3. ผลกระทบ

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

4. คุณภาพนักเรียน

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

5. คุณภาพครู

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

ส่วนที่ 3  ค าถามเก่ียวกับปัญหารูปแบบและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

ปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษา

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 

ประเด็นสมัภาษณ ์

(ส าหรบับุคลากรครู นกัเรียน ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง) 

 

เรื่อง การบริหารการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถู้กสมัภาษณ ์

ช่ือ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………….. 

อาย.ุ................ปี ระดบัการศึกษา.........................................ต  าแหน่ง........................... 

 

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

1.การบริหาร

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

2. การปรบัตวั

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

3. ผลกระทบ

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

4. คุณภาพนักเรียน

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 
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5. คุณภาพครู

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับปัญหารูปแบบและแนวทางการพฒันาการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

ปัญหาและแนวทางการพฒันาการศึกษา

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

. 

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือ 
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ประวตัิผูเ้ขียน 

 

 

ช่ือ – นามสกุล    ซุกรียะ๊ห ์หะยีสะอะ 

 

ประวตักิารศึกษา   เศรษฐศาสตรพ์ฒันาการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานคริทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

 

ที่อยูปั่จจุบนั 349/3 ซ.ลาดพร้าว 130 แขวง คลองจัน่ 

เขตบางกะปิ กทม. รหัสไปรษณีย์ 10240

  

 

 


