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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริม

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ 

การทำงาน ประสบการณการดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา และ 3) ศึกษา

แนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย กลุมท่ี 1 คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 346 คน 

ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามจังหวัด และกลุมที่ 2 คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จำนวน 14 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห
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ผลการวิจัยพบวา  

1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงตามลำดับจากมากไปนอยไดแก การสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ 

และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน การสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และ

การบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย 

2.  ระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน 

ประสบการณการดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน  

3.  แนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียน มีดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูและนักเรียนเรียนรูการใชภาษา 

ในกลุมประเทศอาเซียน เปดโอกาสใหครู ผูปกครอง และนักเรียนมีสวนรวมศึกษาดูงานใน 

สถานศึกษาเครือขายอาเซียน และพัฒนานวัตกรรมอาเซียนศึกษา  

 

คำสำคัญ: บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประชาคมอาเซียน  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ roles in promoting 

the operation of school development strategies for the ASEAN Community; 2) compare the 
level of school administrators’ roles in promoting the operation of school development 

strategies for the ASEAN Community as classified by educational level, work experiences, 

field trip exposures, and school sizes; and 3) study the guidelines for developing the 

administrators’ roles in promoting the operation of school development strategies for the 
ASEAN Community. The research sample was divided into two groups: 346 administrators 

and teachers under the Secondary Educational Service Area Office 9, derived by proportional 

stratified random sampling which distributed by province, and 14 administrators and 
teachers, derived by purposive sampling. The research instruments were a questionnaire 

and an interview form constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and content analysis. 
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The findings of this research were as follows: 

1.  Overall the administrators’ roles in promoting the operation of development 

strategies for the ASEAN Community of schools were at a high level. When considering 

each aspect, they were in the descending order as follows: promoting and enhancing 

English language ability; creating favorable attitudes towards the educational management of 

the ASEAN Community for school administrators, teachers, and educational personnel; 

developing school-based curriculum relating to the ASEAN Community; promoting and 

developing media and technology; and using school networking to facilitate the administration. 

2.  The administrators and teachers as classified by work experiences, field trip 

exposures to the ASEAN countries, and school sizes had different opinions towards the 

administrators’ roles in promoting the operation of school development strategies for the 

ASEAN Community with a statistical significance at .05. However, there was no difference 

among those differed in educational level. 

3.  Guidelines for developing the administrators’ roles in promoting the operation of 

school development strategies for the ASEAN Community were as follows: promoting and 

enhancing English language ability for teachers and students, providing field trip opportunities, 

and promoting and developing innovative ASEAN studies. 

 

Keywords: school administrators’ role, development strategy, ASEAN Community, secondary  

 education 

 

บทนำ 
ปจจุบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยเขาสูประชาคมอาเซียนนับเปนวาระแหงชาติ เพราะ

หากพัฒนาการดานคุณภาพการศึกษาของประเทศเปนไปอยางลาชา จะทำใหไมทันตอสถานการณ

การเปล่ียนแปลงของโลก อาจทำใหเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดของ
ประเทศ สงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบ เมื่อกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2555: 9-10) กลาวไดวา ประเทศไทยไดกำหนดนโยบาย 
การศึกษาใหประชากรของประเทศศึกษาเรียนรูประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะสอดแทรก

ความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด

บทบาทการดำเนินงานดานตาง ๆ ในเชิงรุกโดยเนนการกระชับความสัมพันธและการขยาย 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 74

ความรวมมือดานการศึกษาเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน และการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การใช

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการส่ือสาร รวมท้ังการบริหารจัดการ

ทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือเสริมสรางประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินงานโครงการเก่ียวกับการจัด 

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน คือ โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 2) ซึ่งเปนการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการเพ่ือ

พัฒนาใหมีความพรอมและศักยภาพในการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และเปนศูนย

การเรียนรูอาเซียน จำนวน 68 โรง แบงโรงเรียนเปน 3 รูปแบบ คือ Sister School จำนวน 30 โรง 

Buffer School จำนวน 24 โรง และ ASEAN Focus School จำนวน 14 โรง 

สถานศึกษาจะพัฒนาไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญเปนอยางมาก (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554 ข: 17-19) เน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญ

ตอกระบวนการดำเนินงานพัฒนาดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และ 

ดานการจัดปจจัยสนับสนุน เมื่อพิจารณาตามลำดับความสำคัญของความตองการในการพัฒนา

มาตรฐานโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน  โรงเรียนไดมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษาอาเซียน

ใหสอดคลองกับความตองการจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทโรงเรียน และครู 

ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในดานความตองการจำเปน

ดานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกยอง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณครู และ

นักเรียนท่ีมีผลงานที่เกิดจากการเรียนรูอาเซียน โรงเรียนรวมกับชุมชนในการระดมทรัพยากรและ

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการเรียนรูอาเซียน และประชาสัมพันธการจัดการศึกษาอาเซียนท่ีหลากหลาย 

การพัฒนายุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สรุปไดวา มีจำนวน 4 ยุทธศาสตร 
คือ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและ

พัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย และยุทธศาสตร 
ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (สำนักงานคณะกรรมการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  

2554 ก: ด) 

จากประเด็นดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารท่ีสงเสริม 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในบทบาทท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สูความเปนอาเซียน การสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การบริหารสถานศึกษา

โดยใชเครือขาย และการสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เน่ืองจากรายงายสรุปผลการทดสอบ
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ระดับชาติของสำนักงานมาตรฐานการทดสอบ (O-NET) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูเรียนยังไมมีความรูดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภาษา 

เทาท่ีควร จึงตองสงเสริมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือนำผลจากการวิจัยน้ี

เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาสำหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน และผูเรียน ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 อยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงย่ิงขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงเสริมการดำเนินงาน ตาม

ยุทธศาสตร ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9  

2. เพ่ือเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา ทีส่งเสริมการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน ประสบการณ 

การดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน ประสบการณ

การดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดนำขอคนพบจากงานวิจัยของ การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา

โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ซึ่งยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน จำนวน  
4 ยุทธศาสตร (สำนักงานคณะกรรมการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554 ก: ด) เปนกรอบแนวคิด 

ในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติ 

วางแผน และบูรณาการ บทบาทเหลาน้ันใหใหเกิดประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
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ของสถานศึกษา ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน 2) การสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย 4) การสงเสริมและพัฒนา

สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาใหมี 

ความกาวหนาในการดำเนินการเขาสูประชาคมอาเซียน  

2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการปฏิบัติ วางแผน และบูรณาการ บทบาท 

เหลาน้ันใหเกิดประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  

 

ประชากร  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จำนวนทั้งหมด 3,361 คน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 190 คน และครูผูสอน 3,171 คน  

 

กลุมตัวอยาง  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางการประมาณขนาดกลุมตัวอยางของ Krejecie & 
Morgan (1970 อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2551: 43) ไดจำนวน 346 คน โดยใชการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด  

มีกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 346 คน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 20 คน และครูผูสอน จำนวน 326  คน และกลุมที่ตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 14 คน 
 

การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ  

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถามใหครอบคลุม

นิยามตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC 

เทากับ 0.67 และ 1.00 การหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหา 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.97 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 78

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีมีผูบริหารสถานศึกษา 

และครู ที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยาง 

ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 346 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนำไป

วิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ในการวิเคราะห โดยสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถ่ีและรอยละ 

การวิเคราะหระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษากับสถานภาพสวนบุคคล ใชการทดสอบที และ

ความแปรปรวนทางเดียว ทั้งนี้หากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ

เชฟเฟ การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ไดดังน้ี 

1.  ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา  
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 ทีส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา 

                                                                                                                                                                                                                                                                (n=346) 

 
 X S.D.   

1.  

2. 

 

 

3. 

4. 
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4.25 
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0.77 
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              2 

              1 

 

 

              4 

              3 

  4.18 0.82    
 

จากตารางท่ี 1 พบวาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.18, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ 

ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ( x̄ = 4.25,  

S.D. = 0.77) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.79) 

ดานการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.84) และดานการบริหาร 

สถานศึกษาโดยใชเครือขาย ( x̄ = 4.09, S.D. = 0.89) ตามลำดับ 

2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
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ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

(n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 3 2.13 0.71 1.71 .17 

 342 142.32 0.42 

 345 144.44  

2. 

 

   

   

 3 2.81 0.94 2.42 .07 

 342 132.12 0.39 

 345 134.92  

3.   3 4.11 1.37 2.52 .06 

 342 185.76 0.48 

 345 189.86  

4.   3 3.13 1.04 2.18 .09 

 342 163.94 0.48 

 345 167.06  

 
 3 3.04 1.01 2.21 .10 
 342 156.03 0.44 

 345 159.07  

จากตารางท่ี 2 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3  เปรยีบเทียบระดับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 (n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 3 2.98 0.99 2.40 .08 

 342 141.46 0.41 

 345 144.44  

2. 

 

   

   

 3 3.85 1.28 3.35* .02 

 342 131.07 0.38 

 345 134.92  

3.   3 7.33 2.44 4.58* .00 

 342 182.54 0.53 

 345 189.86  

4.   3 5.90 1.97 4.17* .01 

 342 161.16 0.47 

 345 167.06  

 
 3 5.01 1.67 3.63* .02 
 342 154.06 0.45 

 345 159.07  

จากตารางที่ 3 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงาน

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย และ

ดานการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมี
หน่ึงดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไมแตกตางกัน ทำการทดสอบ

ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณ

การทำงาน 10-19 ป กับ 20-29 ป แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที ่4  เปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการดูงาน 

 ประเทศอาเซียน 

  

 

(n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 2 3.85 1.93 4.70* .01 

 343 140.59 0.41 

 345 144.44  

2. 

 

   

 

 2 5.04 2.52 6.66* .00 

 343 129.88 0.38 

 345 134.92  

3.   2 6.77 3.38 6.34* .00 

 343 183.10 0.53 

 345 189.86  

4. 

 

 2 8.48 4.24 9.17* .00 

 343 158.59 0.46 

 345 167.06  

 
 2 6.04 3.02 6.72* .00 
 343 153.04 0.45 

 345 159.07  

จากตารางที่ 4 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการดูงาน

ประเทศอาเซียนในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทดสอบ

ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 (n=346) 

 
 

 
 

df SS Ms F Sig 

1.  

 

 3 7.54 2.52 6.30* .00 

 342 136.88 0.40 

 345 144.44  

2. 

 

   

   

 3 12.26 4.09 11.39* .00 

 342 122.67 0.36 

 345 134.92  

3.   3 15.65 5.22 10.24* .00 

 342 174.21 0.51 

 345 189.86  

4.   3 20.21 6.74 15.39* .00 

 342 146.86 0.43 

 345 167.06  

 
 3 13.92 4.64 10.91* .00 
 342 145.15 0.42 

 345 159.07  

จากตารางท่ี 5 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำการทดสอบ 

ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ไมแตกตางกัน 
3.  ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริม 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา โดยสรุปได ดังน้ี 
 3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ในประเด็นผูบริหาร 

สถานศึกษาสงเสริมใหจัดทำหลักสูตรภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสาม สรุปไดวา 

ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการจัดใหเปดกิจกรรมชุมนุมภาษาอาเซียนแกนักเรียน  
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 3.2  ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นผูบริหาร 

สถานศึกษาใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับอาเซียน สรุปไดวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง นักเรียน และผูที่มีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวม 

ในการกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน  

 3.3  ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย ในประเด็นผูบริหารสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหครู 

และนักเรียนไดศึกษาดูงานกับสถานศึกษาเครือขายอาเซียน 

 3.4  ดานการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี ในประเด็นผูบริหารสถานศึกษาจัดให

มีรายการโทรทัศนที่แนะนำเก่ียวกับประชาคมอาเซียน สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมี 

การพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยางเปนรูปธรรม 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามความมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  

ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปน

อาเซียน ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และดานการบริหารสถานศึกษาโดยใช

เครือขาย ตามลำดับ กลาวไดวาหนวยงานทางการศึกษาจะตองตระหนักและใหความสำคัญ 
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนใหทันตามเวลาท่ีกำหนด 
สอดคลองกับงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: ก-ง) ไดทำการวิจัยเร่ือง  

การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน ผลการศึกษาพบวา ประเทศ

อาเซียนทุกประเทศใหความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในการที่จะทำใหการศึกษาน้ันมีสวนสำคัญในการทำใหประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กาวหนา 

มากขึ้น ในขณะเดียวกันไดมุงหวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขัน 
ของประเทศในระดับสากล สอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช อะมะวัลย (2554: 75) ไดทำการวิจัย

เร่ือง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรสู 

ความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอการพัฒนา 

การศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียน ไดแก 1) ปจจัยดานความเขาใจ เพ่ือสรางความตระหนัก
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และเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีเก่ียวของ 2) ปจจัยศักยภาพบุคลากร ที่ตองไดรับการพัฒนา 

ใหมีทักษะท่ีเหมาะสม มีความชำนาญการท่ีสอดคลองกับการปรับตัวและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม 

ไดรับการเพ่ิมโอกาสในการหางานทำ รวมทั้งมีการพิจารณาแผนผลิตกำลังคน 3) ปจจัยคุณภาพ

มาตรฐาน เพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับ 

ในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางสถาบัน 

การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) ปจจัยการเปดเสรีการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัย

ของจตุพล ยงศร (2554: 43-58) ไดทำการวิจัยเร่ือง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศในประชาคมอาเซียน โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช เบอรเรเดย 

จากการศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนพบวา มีจุด

รวมคลายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง 2) การยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ในประชาคมอาเซียน พบวา การเมืองการปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม 

จำนวนประชากร และสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน สงผลใหนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยุระรัช (2554: 

4-8) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ

ไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ความตองการจำเปนในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตมี 3 ดาน โดยเรียงตามอันดับความสำคัญจากมากไปหานอย ไดแก 1) ความตองการจำเปน

ดานอาชีพ 2) ความตองการจำเปนดานกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ  

3) ความตองการจำเปนดานคุณลักษณะของบัณฑิต สำหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ 

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ีตอบสนองตอการเปดเสรี 

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจำนวน 9 ขอ  
2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสรมิการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 2.1  จำแนกตามวุฒิการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
การวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูสวนใหญมีโอกาสไดเขารับการอบรม 

การจัดทำและการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนา 

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษามากข้ึน จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 
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สถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา จิตคง (2556: 43) ไดศึกษาการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ครูที่มี

วุฒิการศึกษาตางกันมีทัศนะตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 2.2  จำแนกตามประสบการณการทำงาน ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ

ทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เน่ืองมาจากการผูที่มีประสบการณการทำงานท่ีมากกวา ยอมมีความรู 

มากกวาผูที่มีประสบการณทำงานนอย จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ทีส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของเต็มสิริ ทิพยจันทา (2553: 139) ไดศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 

ผูบริหารตามความคิดเห็นของครู ผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ครูท่ีมีประสบการณ

ทำงาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารแตกตางกัน 

 2.3  จำแนกตามประสบการณการดูงานในประเทศอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูที่มีประสบการณดูงานในประเทศอาเซียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการผูที่มีประสบการณ

การดูงานในประเทศอาเซียนท่ีมากกวา ยอมมีความรูที่หลากหลายและมีความรูใหม ๆ มากกวาผูที่มี

ประสบการณการดูงานในประเทศอาเซียนนอย จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษา แตกตางกัน 

 2.4  จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในขนาด
ของสถานศึกษาตางกัน มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เน่ืองมาจากการสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ มีการสงเสริมความรูเก่ียวกับ
อาเซียน และการจัดโครงการและกิจกรรมอยางหลากหลายทำใหมีความรูและประสบการณเก่ียวกับ

อาเซียนมากกวาสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของ 

สถานศึกษาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของประจวบ แจโพธ์ิ (2557: 269) ไดศึกษา 

ความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงาน
เขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่ทำงานในขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็น 

ตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมแตกตางกัน 
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3.  แนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 3.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหจัดทำหลักสูตรภาษาท่ีใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสาม 

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการจัดใหเปดกิจกรรมชุมนุมภาษาอาเซียนแกนักเรียน 

สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอาเซียนในการส่ือสารเผยแพรในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสงเสริม

การบูรณาการสอดแทรกอาเซียนในการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

สอดคลองกับคุณลักษณะนักเรียนในประชาคมอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2554 ข: 5) กลาววา คุณลักษณะนักเรียนในประชาคมอาเซียน นักเรียนส่ือสารได 

อยางนอย 2 ภาษา 

 3.2  ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย 

นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ที่เก่ียวของกับอาเซียน 

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง นักเรียน และผูที่มีสวนเก่ียวของไดมี

สวนรวมในการกำหนดวิสยัทัศนในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สรางเครือขายท้ังภาครัฐ

และเอกชนใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน และควรจัดโครงการ

อบรมใหความรูภาษาอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สอดคลองกับตัวชี้วัด 

ความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554 ข: 12) กลาววา ผูบริหาร 

มีความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน 
 3.3  ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใชเครือขาย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา 

ควรจัดใหครู และนักเรียนได ทัศนศึกษาในประเทศท่ีเปนประชาคมอาเซียน สงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดศึกษาดูงานและประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายตาง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทำงานรวมกันในโครงการตาง ๆ และผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูทางดานวิชาการกับเครือขายประชาคมอาเซียน สอดคลองกับตัวชี้วัด
ความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554 ข: 12) กลาววา ผูบริหาร 

มคีวามสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมอืในการจดัการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
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 3.4  ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีรายการโทรทัศนที่แนะนำเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ดังน้ัน ผูบริหาร

สถานศึกษาควรมีการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางเปนรูปธรรม ควรจัดใหมี 

การทำชุดการเรียนรูและฝกประสบการณดานประชาคมอาเซียนเพ่ือใหความรู และผูบริหาร 

สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาจัดซื้อเอกสาร หนังสือ รวมท้ังสื่อ ICT 

เก่ียวกับอาเซียน เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรูสำหรับกิจกรรมใหกับครู นักเรียน และบุคลากร 

ในสถานศึกษา สอดคลองกับตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2554 ข: 12) กลาววา ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคี

เครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดอบรมภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีตองเรียนรู 

และเรียนรูการใชภาษาในกลุมประเทศอาเซียน                           

 1.2  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมและ

พัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน แกผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม

ใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดไปศึกษาดูงานของสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายของกลุมในประเทศ

อาเซียน 

 1.3  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหาร 
สถานศึกษาโดยใชเครือขาย มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม ๆ ในเครือขายของกลุมในสถานศึกษา 

 1.4  จากผลการวิจัยน้ีพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมและ

พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี มีคาเฉล่ียนอยกวาภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมี 

การใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูพัฒนานวัตกรรมอาเซียนศึกษาที่หลากหลายในการ 
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษากับประชากรในระดับที่สูงขึ้น เชน ศึกษากับสถานศึกษาในภาคกลาง เพ่ือ

ใหไดขอมูลในการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในตางสังกัด 
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 2.2  ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการบริหาร 
สถานศึกษาโดยใชเครือขาย ดั้งน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูกับเครือขายสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

 
สรุป 

ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
เรียงลำดับไดดังน้ี คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ 
ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน การสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี และการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชเครือขาย และเปรียบเทียบบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ 
การทำงาน ประสบการณการดูงานประเทศอาเซียน และขนาดของสถานศึกษา มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนท่ีจำแนกตามวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน  
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