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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง
5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามใน “ปฏิญญา
กรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) หรือที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)
ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้ าใจ
อันดีระหว่างกันในภูมิภาค ธารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์
ความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ซึ่งนับตั้งแต่วันก่อตั้ง อาเซียนได้แสดงบทบาท
เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ นาไปสู่การขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไน ดารุสซาลามเข้าเป็นสมาชิก
ลาดับที่ 6 เมื่อปี 2527 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกลาดับที่ 7 ในปี 2538 สปป.ลาว และพม่าเข้าเป็น
สมาชิกพร้อมกันเมื่อปี 2540 และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อปี 2542 ทาให้อาเซียนมีสมาชิก
ครบ 10 ประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานปลัดกระทรวง, สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ,
2554: 3-4)
ด้วยบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นอย่างมาก ทาให้ อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อ การร้าย ยาเสพติด
การค้ า มนุ ษ ย์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภั ย พิ บั ติ รวมทั้ ง ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งรวมตั ว กั น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการแข่ง ขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง อาเซียนจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถ
จัดการกับปัญหาและสิ่งท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การลงนามของผู้นาอาเซียนในปฏิญญา
ว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord
II) ในปี 2546 เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ภายในปี 2563
(ค.ศ.2020) โดยกาหนดเป้ าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1.
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community : APSC) 2.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 3.ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้นา
อาเซียนครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2550 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นาอาเซียน ได้ตก
ลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเป็นภายในปีพ.ศ.2558 (ค.ศ 2015) และได้ออก
“ปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนงานเรื่องกฎบัตรอาเซียน” ซึ่งยกร่างแล้วเสร็จ และผู้นาอาเซียนได้ลงนามใน
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การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, กรมอาเซียน , 2554: 28, 45)
กฏบัตรอาเซียนทาหน้าที่เป็ น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ ได้กล่าวถึงความมุ่งประสงค์ของอาเซียนไว้ 15 ประการ ซึ่งมีการกล่าวถึงความมุ่งหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อันแสดงให้เห็นว่า การศึกษาซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการนาอาเซียนบรรลุ
วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ไว้ว่า “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ในด้านการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลั ง
ประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน” (THE ASEAN CHARTER, 2551:
3-5)
สาหรั บ ประเทศไทย แนวทางการพัฒ นาประเทศในปัจจุบันก็ได้ให้ ความส าคัญกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ซึ่งมีการกาหนด “ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงานด้านการสร้าง
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ทักษะ
ด้านภาษา และความรอบรู้ด้านภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
ของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนาในอาเซียนร่ว มกับ
ประเทศอื่นที่มีศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 95)
จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมาย
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน
องค์กรหลั กของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ แทนส านักงานเลขาธิการคุรุส ภา ผู้ อานวยการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน และผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างนโยบายเพื่อดาเนินงานด้านการศึกษา จานวน 5 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558
นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้ มีทักษะที่เหมาะสม
เพื่อเตรีย มความพร้อมในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชานาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทาง
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อุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานทาของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
กาลังคน
นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และครู
อาจารย์ ใ นอาเซี ย น รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ มี ก ารยอมรั บ ในคุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าการร่ ว มกั น ในอาเซี ย น
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา
ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพ ทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน
นโยบายที่ 4 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทาความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การ
พัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสาคัญต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรสาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อผลักดันการดาเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555)
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ได้เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2553 โดย
ดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย 2 ประเภท ได้แก่ 1.โรงเรียนประเภท Sister school จานวน 30 โรง
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา
(ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
ลาว พม่า กัมพูชาและมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม 2.โรงเรียนประเภท Buffer school จานวน 24 โรง
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียน
การสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีชายแดนติดกับที่ตั้งของ
โรงเรียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และบาฮาซามาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม และการใช้ เทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีบทบาทหน้าที่ 11 ประการ คือ 1.จัดตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษา 2.จัดจ้างเหมาบริการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน 3.จัดจ้างเหมา
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บริการการจัดกิจ กรรมสร้างความตระหนักรู้ 4.จัดจ้างเหมาบริการทาการสอนภาษาของประเทศ
สมาชิก อาเซีย น 5.แต่งตั้ งครู ในสถานศึ กษาเพื่ อท าหน้ าที่ เป็น ครู ผู้ รับ ผิ ด ชอบศูน ย์อาเซี ยนศึ กษา
6.จั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ ภายในโรงเรียน 7.บริการสื่ อการเรียนรู้ 8.บริการจัดการเรียนรู้ เคลื่ อนที่
9.จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 10.ประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน
11.สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ปัจจุบันโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ได้ดาเนินการ
มาแล้วในระยะหนึ่ง และได้รับการสนับสนุนจากผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากแต่ยังคงพบปัญหาในการดาเนินงาน เช่น การเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องใหม่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย บุคลากรที่รับผิดชอบมีจานวนน้อย
เป็ นต้น (จั นทรา ตันติพงศานุรั กษ์ , สัมภาษณ์ , 10 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่พบเป็น
อุปสรรคในการผลักดัน ให้โครงการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจาเป็นที่คณะกรรมดาเนินงานของ
โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนต้องศึกษาและมีความเข้าใจในการดาเนินโครงการ
และเรี ย นรู้ วิธีการปฏิบั ติเพื่อ น าไปสู่ เป้ าหมายตามที่โ ครงการพัฒ นาสู่ ประชาคมอาเซียนก าหนด
นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องรู้สภาพและปัญหาการดาเนินงานโครงการที่แท้จริงเพื่อเป็นส่วน
ผลักดันให้การดาเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้โรงเรียนอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง พัฒนา หรือเตรียมพร้อมองค์การให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียน Sister School ในโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างไร
1.2.2 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียน Buffer School ในโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียน Sister School ในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3.2 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียน Buffer School ในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
Sister School และ Buffer School ซึ่งเริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2553 จานวน 54
โรงเรียน
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดหน้าที่การบริหาร POSLC (Koontz และ
Weihrich, 2010) ดังนี้
1.5.1. การวางแผน (Planning)
1.5.2. การจัดองค์การ (Organizing)
1.5.3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
1.5.4. การนา (Leading)
1.5.5. การควบคุม (Controlling)
1.6 คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
สภาพ หมายถึง ลักษณะการดาเนินงานของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมคน
สู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคซึ่งต้องพิจารณาแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Sister school หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีศูนย์อาเซียน
ศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาประเทศ
อาเซียน 9 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กัมพูชาและ
มาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม
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Buffer school หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมี
ศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ภาษาประเทศที่มีชายแดนติดที่ตั้ง
ของโรงเรียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ศูนย์อาเซียนศึกษา หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน Sister School และ Buffer
School เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับ
นักเรียน ครู ชุมชนที่รายรอบโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
คณะกรรมการดาเนินงาน หมายถึง คณะกรรมการหรือคณะทางานประจาศูนย์อาเซียนศึกษา
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิ เทศก์ กรรมการสถานศึกษา ผู้ อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา เจ้า หน้า ที่ ปฏิ บั ติห น้ าที่ เ ป็น ที่ ป รึก ษาของศู น ย์อ าเซี ย นศึ ก ษา
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา ครูสอนภาษาอาเซียน และผู้อานวยการโรงเรียนเครือข่าย
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและหรือ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทาหน้าที่จัดกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้และสื่อการเรียนรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้กับโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนศึกษา
ครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา หมายถึง ครูซึ่งปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียน
ศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ประสานงาน และกากับดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา
การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้าเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมในการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน โดยมีการวิเคราะห์
สถานภาพและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
และมีการกาหนดวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน นอกจากนี้จะต้องมีการ
ประเมินผลแผนเพื่อทาให้ โรงเรียนสามารถดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนได้ตามที่
ต้องการ
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การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การวางโครงสร้างและกาหนดบทบาทให้กับบุคลากร
ในโรงเรียน โดยการพิจารณางานตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการที่
โรงเรียนต้องปฏิบัติ แล้วนามาจัดกลุ่มงาน พร้อมกับมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้
บุคลากร ตลอดจนกาหนดความสัมพันธ์ของตาแหน่งงานต่างๆให้เกิดการประสานงานที่เหมาะสม
เพื่อให้โรงเรียนสามารถดาเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
การจั ด คนเข้า ทางาน (Staffing) หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษ ย์
อันประกอบด้วยการจัดหาบุคลากรทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกโรงเรียน จากนั้นดาเนินการ
คัดเลือกและบรรจุเข้าทางานด้วยวิ ธีการที่เหมาะสม เมื่อบุคลากรเข้าทางานแล้วจัดให้มีการฝึกอบรม
และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนบารุงรักษาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มาสนับสนุนให้การดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การนา (Leading) หมายถึง การใช้ภาวะผู้นาของผู้บริหาร รวมถึงใช้การจูงใจ และการ
ติดต่อสื่อสารที่กระตุ้นให้ บุคลากรทุ่มเททางานเพื่อให้การดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ ประชาคม
อาเซียนบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกากับและติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน โดยการกาหนดมาตรฐานการดาเนินงาน จากนั้นวัดผลงานเพื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งสามารถกระทาได้ทั้งก่อนดาเนินงาน ระหว่าง
ดาเนิ น งาน และหลั งดาเนิ น งาน โดยต้องกาหนดบุค คลที่ จ ะทาการวัดผล และเลื อกเครื่องมือ ให้
เหมาะสม จากนั้นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการดาเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสาเร็จตามที่ต้องการ
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนในการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาให้โครงการสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.7.2. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
1.7.3. เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนอื่นๆนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมสถานศึกษา เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
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1.8 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
และปั ญหาการบริ ห ารจั ด การของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานในโครงการพั ฒ นาสู่ ประชาคมอาเซีย น
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิธีปฏิบัติวิจัย ดังนี้
1.8.1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน Sister School และ Buffer School ซึ่งเริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2553 จานวน
54 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียน Sister School จานวน 30 โรงเรียน และโรงเรียน Buffer School
จานวน 24 โรงเรียน
ผู้ใ ห้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บ ริห ารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิ ดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา เจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์อาเซียนศึกษาของแต่ละโรงเรียน ตาแหน่งละ 1 คน รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน
จากจานวนโรงเรียนทั้งหมด 54 โรงเรียน จึงคิดเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 162 คน แบ่งออกเป็น
-โรงเรียน Sister School จานวน 30 โรงเรียน

ผู้ให้ข้อมูล จานวน 90 คน

-โรงเรียน Buffer School จานวน 24 โรงเรียน

ผู้ให้ข้อมูล จานวน 72 คน

1.8.2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
มีลั กษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่ งใช้ เก็ บ ข้อ มู ล จากผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา
ครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึ กษา จานวน 1 ชุด มี 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
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1.9 ลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
การเสนอข้อมูลในการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท ตามลาดับ ดังนี้
บทที่ 1 บทน า ประกอบด้ ว ย ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หา ค าถามการวิ จั ย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ประโยชน์ ที่ค าดว่า จะได้รั บ จากการวิจั ย วิ ธีก ารด าเนิน การวิจั ย และล าดับ ขั้ นตอนการนาเสนอ
ผลการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนิ น การวิจัย ประกอบด้ว ย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและผู้ให้ ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ในการแปลความหมาย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาสาระสาคัญ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยกาหนดสาระสาคัญประกอบด้วยเนื้อหาเรียงตามลาดับ
ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2.2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2.2 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2.2.3 ลักษณะการดาเนินงานของโครงการ
2.2.4 การนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการบริหารการศึกษา
2.4 แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.1.1 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกอาเซีย นเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลก
ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมข้ามชาติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้แก่
2.1.1.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความ
มั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสามารถ
แก้ไขปั ญ หาและความขัดแย้งโดยสั นติวิธี อาเซียนจึงได้จัด ทาแผนการจัดตั้ ง
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ประชาคมการเมือ งและความมั่ นคงอาเซี ยน (ASEAN
Community Blueprint) โดยเน้นใน 3 ประการ คือ

Political-Security

(1) การมี ก ฏเกณฑ์ แ ละค่ า นิ ย มร่ ว มกั น ครอบคลุ ม ถึ ง กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะ
ร่ ว มกั น ท า เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในระบบสั ง คม วั ฒ นธรรมและ
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ แตกต่ า งของประเทศสมาชิ ก ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทาง
การเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริม
และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาสั ง คม การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การส่ ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรมและ
ธรรมาภิบาล เป็นต้น
(2) ส่ ง เสริ ม ความสงบสุ ข และรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการรั ก ษาความมั่ น คง
ส าหรั บ ประชาชนที่ ครอบคลุ ม ในทุกด้ าน ครอบคลุ มความร่ว มมือ เพื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและ
การระงับข้อพิพาทโดยสันติเพื่อป้องกันสงคราม และให้ประเทศสมาชิก
อาเซี ย นอยู่ ด้ ว ยกั น โดยสงบสุ ข และไม่ มี ค วามหวาดระแวง และขยาย
ความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อ
การร้ า ย อาชญากรรมข้ า มชาติ ต่ า งๆ เช่ น ยาเสพติ ด การค้ า มนุ ษ ย์
ตลอดจนการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ป้ อ งกั น และจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละ
ภัยธรรมชาติ
(3) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร้างบทบาทของ
อาเซียน ในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน+3 กับจีน ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศเช่น สหประชาชาติ
2.1.1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี 2558 โดยมีเป้าหมายให้อาเซี ยนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
และมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า บริ ก าร การลงทุ น เงิ น ทุ น และแรงงานฝี มื อ
อย่ า งเสรี อ าเซี ย นได้ จั ด ท าแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการ
ดาเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ
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(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production
Base) โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมี
ฝีมืออย่ างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการ
ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม สาขาส าคั ญ ของอาเซี ย นให้ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยได้
กาหนดเป้าหมายเวลาที่จะค่อยๆ ลด หรือยกเลิกอุปสรรคระหว่างกันเป็น
ระยะ ทั้งนี้ กาหนดเป้าหมายให้ลดภาษีสินค้าเป็น 0% และลดหรือเลิก
มาตรการที่มิใช่ภาษี
(2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้
ความส าคั ญ กั บ ประเด็ น นโยบายที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ทาง
เศรษฐกิ จ เช่ น นโยบายการแข่ ง ขั น การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค สิ ท ธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พลังงาน)
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration-IAI) เป็นต้น เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิก
(4) การบู ร ณาการเข้ า กั บ เศรษฐกิ จ โลก เน้ น การปรั บ ประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าที
ร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต /
จาหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ. 2546 ผู้นาอาเซียนได้ออกแถลงการณ์
Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภายในปี พ.ศ. 2563 และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสาคัญ 11
สาขา (Priority Sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์
ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร สินค้าประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-ASEAN)
และสุขภาพ ต่อมาอาเซียนมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน
โดยกาหนดให้ปี พ.ศ. 2553 เป็นเป้าหมายในการรวมตัวของสินค้า และบริการ แต่ให้มี
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การผ่อนปรนสาหรับกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอาเซียน และสร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางภายในภูมิภาคคานอานาจของ
ประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่นเช่น จีนและอินเดีย ทั้งนี้ อาเซียนได้ตกลง
ที่จะเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วขึ้นกว่ากาหนดการเดิม ในสาขา
สินค้าและบริการสาคัญ 11 สาขา เพื่อเป็นการนาร่องและส่งเสริม การผลิตสินค้า โดยใช้
วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียนซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การ
เป็น AEC
2.1.1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัว
กันเพื่อทาให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้ อมที่ดี
และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน ภายใต้ประเด็นเชิง
สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา
วั ฒ นธรรมและสารนิ เ ทศ กิ จ การพลเรื อ น การตรวจคนเข้ า เมื อ งและกงสุ ล
ยาเสพติ ด และการจั ด การภั ย พิ บั ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ค ณะท างานอาเซี ย น
รับผิดชอบการดาเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน
อาเซี ย นได้ ตั้ ง เป้ า การจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นใน ปี
พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทร
และแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อ
ยกระดั บ คุณ ภาพชี วิต ของประชาชน ส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พยากรธรรมชาติ อย่ า งยั่ ง ยื น
รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคม
และวั ฒ นธรรมอาเซี ย น อาเซี ย นได้ จั ด ท าแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คม และ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Bluejprint) ซึง่ ประกอบด้วย
ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(2) ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
(3) ด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
(4) ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(5) ด้านการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
(6) ด้านการลดช่องว่างทางการพัฒนา
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อีกทั้ง เน้ น ให้ มีการส่ งเสริ มปฏิสั มพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิด และศิล ปินใน
ภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะใน
ระดับ ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีกลไกการดาเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขา ระดับ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโ ส และระดั บรัฐ มนตรี และคณะมนตรีป ระชาคมสั งคมและวัฒ นธรรม
อาเซียน รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการด้านสังคมและวัฒนธรรม (สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา , 2555: 10-13)
2.1.2 นโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองใน
ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับกฏบัตรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุก ด้าน ต่อมาที่
ประชุมสุ ดยอดอาเซีย น ครั้งที่ 15 ได้ให้ การรับรองปฏิญญาชะอา-หั ว หิ น ว่าด้ว ยการ
เสริ ม สร้ างความร่ ว มมือ ด้า นการศึก ษา เพื่ อบรรลุ ป ระชาคมอาเซีย นที่ เอื้ ออาทรและ
แบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และ
ได้กาหนดให้สาขาการศึ กษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.1.2.1 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
สนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้เรื่อง กฎบัตรอาเซียน ผ่านหลักสูตร
อาเซียนในโรงเรีย น และเผยแพร่กฎบัตรอาเซียนที่แปลเป็นภาษาต่างๆ ของชาติ
ในอาเซียน
(1) ให้ เ น้ น หลั ก การแห่ งประชาธิ ปไตยให้ ม ากขึ้ น เคารพในสิ ทธิ ม นุ ษยชน และ
ค่านิยมในเรื่องแนวทางสันติภาพในหลักสูตรของโรงเรียน
(2) สนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื่อในภูมิภาคในหมู่อาจารย์ผ่านการฝึกอบรม โครงการ
แลกเปลี่ยน และการจัดตั้งข้อมูลพื้นฐานออนไลน์
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(3) จั ดให้ การประชุมผู้ นาโรงเรียนอย่างสม่าเสมอในฐานะที่เป็นพื้นฐานส าหรั บ
การแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น การสร้ า ง
ศัก ยภาพและเครื อข่ า ย รวมทั้ งยอมรั บ การด ารงอยู่ ข องเวที โ รงเรีย นเอเชี ย
ตะวันออก เฉียงใต้
2.1.2.2 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจอาเซียน
(1) พัฒนากรอบทักษะภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วยสนับสนุน
การมุ่งไปสู่การจัดทาการยอมรับทักษะในอาเซียน
(2) สนับสนุนการขับเคลื่อนของนักเรียน นักศึกษาให้ดีขึ้น โดยพัฒนาบัญชีรายการ
ระดับภูมิภาคของอุปกรณ์สารนิเทศด้านการศึกษาที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
จัดหาได้
(3) สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านกลไกความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะต้องดาเนินควบคู่
ไปกับความพยายามในการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานทางด้านการศึกษา
และวิชาชีพ
(4) พัฒนามาตรฐานด้านอาชีพบนพื้นฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดย
มุ่งไปที่การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก และเพื่ อ สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ภาคอุ ต สาหกรรมโดยประสานกั บ กระบวนการ ภายใต้ ก รอบการประชุ ม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน
2.1.2.3 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(1) พัฒนาเนื้อหาสาระร่วมในเรื่องอาเซียนสาหรับในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิง
สาหรับการฝึกอบรมและการสอนของครู อาจารย์
(2) เสนอให้มีห ลักสู ตรปริญญาด้านศิ ลปวัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลั ย และ
เสนอให้ มี ภ าษาประจ าชาติ อ าเซี ย นให้ เ ป็ น ภาษาต่ า งประเทศวิ ช าเลื อ ก
ในโรงเรียน
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(3) สนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นที่การส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนให้แก่เยาวชน รับรองการมีอยู่ของโครงการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น
การนาเที่ยวโรงเรียนอาเซียน โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาอาเซียน
การประชุมเยาวชนอาเซียนด้านวัฒ นธรรม การประชุมสุดยอดของเยาวชน
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาเซียน การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
และการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน
(4) สนั บ สนุ น การเรียนรู้ตลอดชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการสนับสนุน
การศึกษาสาหรับทุกคน
(5) จัดให้ มีการประชุมวิจัยทางด้านการศึกษาอาเซียน เพื่อส่ งเสริมความร่วมมือ
ทางการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคให้เป็นเวทีสาหรับนักวิจัยจากประเทศสมาชิก
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นและเรื่องที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค
(6) สนั บ สนุ น ความเข้ า ใจและการตระหนั ก รั บ รู้ ใ นประเด็ น และเรื่ อ งราวต่ า งๆ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยการบูรณาการให้อยู่ในหลักสูตรของ
โรงเรียน และการมอบรางวัลโรงเรียนสีเขียวอาเซียน
(7) เฉลิ ม ฉลองวั นอาเซี ย น (วัน ที่ 8 สิ ง หาคม) ในโรงเรี ย น โดยเฉพาะในเดื อ น
สิงหาคม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การร้องเพลงชาติอาเซียน การจัดการ
แข่งขันเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาเซียน การจัดแสดงเครื่องหมายและ
สั ญลั ก ษณ์อื่ น ๆ ของอาเซี ยน การจัดค่ ายเยาวชนอาเซีย น เทศกาลเยาวชน
อาเซียน และวันเด็กอาเซียน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2.2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา , 2555: 5) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนไว้
ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดบทบาทการดาเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก
โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้าน
การศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศไทยและภูมิภาค ในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน ความร่ว มมือ
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ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาส
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความ
สะดวก และเทคโนยีการสื่อสารเข้ามารองรับ ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาใน
เชิงคุณภาพและจัดทาแผนการศึกษา ต่อมาในที่ปะชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ได้ให้
การรับรองปฏิญญาชะอา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อ
บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน โดยกาหนดให้สาขาการศึกษาตอบสนอง
การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายในปี
2558
ดังนั้น เพื่อให้ส อดรับนโยบายดังกล่ าว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน โดยส านั กวิ ชาการและมาตรฐานการศึ กษา จึ งได้ จั ดท าโครงการพั ฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อผลักดัน
การดาเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน
และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
2.2.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อ ให้ โ รงเรี ยนเป็ นศูน ย์อ าเซียนศึก ษาเป็น แหล่ ง เรีย นรู้ ที่มี ความพร้อ ม
สาหรับนักเรียน ครู และประชาชน
(2) เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียน
เครื อ ข่ า ยมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ความตระหนั ก และเจตคติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน
(3) เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียน
เครื อ ข่า ยสามารถใช้ภ าษาต่ างประเทศ และเทคโนโลยี การสื่ อสารและ
สารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน
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2.2.1.2 เป้าหมายของโครงการ
ก. เชิงปริมาณ
(1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรีย น
โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Sister School และ
Buffer School จานวน 54 โรงเรียน
(2) ศึกษานิเทศก์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จานวน 49 เขต
(3) ศูนย์อาเซียนศึกษา จานวน 54 ศูนย์ จาแนกเป็น
(3.1) ศูน ย์อ าเซีย นศึ กษาในโรงเรี ย นที่ ได้ รับ คัด เลื อกเป็ นโรงเรี ย น
Sister School จานวน 30 โรงเรียน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จ านวน 15 เขต และส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 15 เขต
(3.2) ศูน ย์อ าเซีย นศึ กษาในโรงเรี ย นที่ ได้ รับ คัด เลื อกเป็ นโรงเรี ย น
Buffer School จานวน 24 โรงเรียน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จ านวน 14 เขต และส านั ก งาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 10 เขต
ข. เชิงคุณภาพ
(1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู้
ความเข้ า ใจและความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น พั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนร่วมกับที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษาและศึกษานิเทศก์
(2) ครูและนักเรียนของโรงเรียน Sister School และ Buffer School มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน
(3) ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซี ย นและมี ศั ก ยภาพในการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งความ
ตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยให้ มีส มรรถนะที่ส าคัญส าหรับการ
ดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
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(4) โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนและประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
2.2.2 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
จาแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Sister School และ 2. Buffer School โดยมีรายชื่อ
จาแนกตามประเภท ดังนี้
2.2.2.1 สถานศึกษาประเภท Sister School จานวน 30 แห่ง แบ่งเป็น
ก. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 15 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)

สพป.จันทบุรี เขต 1

(2) โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

(3) โรงเรียนแม่คือวิทยา (ขยายโอกาส)

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

(4) โรงเรียนสุนทรวิจิตร

สพป.นครพนม เขต 1

(5) โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ขยายโอกาส)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

(6) โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

สพป.นครสวรรค์ เขต 1

(7) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

สพป.เพชรบุรี เขต 1

(8) โรงเรียนอนุบาลพังงา

สพป.พังงา เขต 1

(9) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 1

(10) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

สพป.ลพบุรี เขต 1

(11) โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สพป.สงขลา เขต 1

(12) โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

สพป.สุรินทร์ เขต 1

(13) โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร เขต 1

(14) โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

สพป.สุโขทัย เขต 1

(15) โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1
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ข. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 15 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

สพม.เขต 5 (ลพบุรี)

(2) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

สพม.เขต 10 (สมุทรสาคร)

(3) โรงเรียนพรหมานุสรณ์

สพม.เขต 10 (เพชรบุรี)

(4) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

(5) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

สพม.เขต 14 (พังงา)

(6) โรงเรียนมหาวชิราวุธ

สพม.เขต 16 (สงขลา)

(7) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

สพม.เขต 20 (อุดรธานี)

(8) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

สพม.เขต 22 (นครพนม)

(9) โรงเรียนกัลยาณวัตร

สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)

(10) โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)

(11) โรงเรียนสิรินธร

สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

(12) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

สพม.เขต 34 (เชียงใหม่)

(13) โรงเรียนคีรีมาศวิทยา

สพม.เขต 38 (สุโขทัย)

(14) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

สพม.เขต 39 (พิษณุโลก)

(15) โรงเรียนนครสวรรค์

สพม.เขต 42 (นครสวรรค์)

2.2.2.2 สถานศึกษาประเภท Buffer School จานวน 24 แห่ง แบ่งเป็น
ก. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 14 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนบ้านท่าอาจ

สพป.ตาก เขต 2

(2) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง

สพป.ตาก เขต 2

(3) โรงเรียนบ้านเวียงพาน (ขยายโอกาส)

สพป.เชียงราย เขต 3

(4) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

สพป.น่าน เขต 1

(5) โรงเรียนบ้านส้มป่อย

สพป.มุกดาหาร เขต 1

(6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้าร้อน) สพป.ยะลา เขต 3
(7) โรงเรียนบ้านน้าแดง

สพป.ระนอง เขต 1
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(8) โรงเรียนบ้านหาดจิก

สพป.ระนอง เขต 1

(9) โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

สพป.ราชบุรี เขต 1

(10) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

(11) โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

สพป.หนองคาย เขต 3

(12) โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

(13) โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190

สพป.สุรินทร์ เขต 3

(14) โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี

สพป.สระแก้ว เขต 2

ข. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 10 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนคลองน้าใสวิทยาคาร

สพม.เขต 7 (สระแก้ว)

(2) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

สพม.เขต 8 (ราชบุรี)

(3) โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน)

สพม.เขต 15 (ยะลา)

(4) โรงเรียนบึงกาฬ

สพม.เขต 21 (บึงกาฬ)

(5) โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

สพม.เขต 22 (มุกดาหาร)

(6) โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ)

(7) โรงเรียนเอือดใหญ่วิทยา

สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี)

(8) โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

(9) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

สพม.เขต 36 (เชียงราย)

(10) โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 37 (น่าน)
2.2.3 ลักษณะการดาเนินงานของโครงการ
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN เป็นโครงการ
ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยส านั ก วิ ช าการและมาตรฐาน
การศึกษาจัดทาขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน พร้อมได้จัดทาคู่มือดาเนินงาน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน นิเทศ กากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
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ทั้งนี้ ส านั กวิช าการและมาตรฐานการศึก ษาได้กาหนดบทบาทหน้าที่ และ
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานแต่ละระดับ ดังนี้ (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2555: 12-30)
2.2.3.1 บทบาท หน้าที่ และแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กากับ และติดตาม เพื่อให้
การดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
ประสบความสาเร็จ โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางาน
(2) จัดทาคู่มือดาเนินงานโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน: Spirit of
ASEAN
(3) ประชุม / อบรม / ชี้แจง / สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน: Spirit of ASEAN ให้แก่ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา และครูในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
(4) จัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
(5) ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านสื่อสารมวลชน
แผ่นพับ / โปสเตอร์ เว็บไซต์ ฯลฯ
(6) เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนากรอบหลักสูตรประชาคมอาเซียนและ
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
(7) ประชุม / อบรม / ชี้แจงจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของศูนย์
อาเซียนศึกษา ครูภาษาต่างประเทศ ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
อาเซียนศึกษา
(8) สร้างสื่อต้นแบบ เพื่อใช้ในกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
และความเข้มแข็งเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
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(9) ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน ประกวด
โครงงานความรู้ และความตระหนักในอาเซียนสาหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
ระหว่างโรงเรียนในประเทศอาเซียนกับโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
(10) นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
2.2.3.2 บทบาท หน้าที่และแนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้
การดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spisit of ASEAN
ในสถานศึกษาประสบความสาเร็จ โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางาน ประกอบด้ว ย ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียน
Sister School และ Buffer School) และผู้อานวยการโรงเรียนเครื่อข่าย
อาเซียนศึกษา
(2) ด าเนิ น การตามคู่ มื อ ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาประชาคมสู่ อ าเซี ย น :
Spirit of ASEAN
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาชี้แจง
สร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒ นาประชาคมสู่
อาเซียน : Spirit of ASEAN ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา
(4) ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาร่ว มกั บโรงเรีย นที่ เป็ นศูน ย์อ าเซี ย นศึ กษา
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเตรี ย มตั ว สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นผ่ า นสื่ อ สารมวลช น
แผ่นพับ / โปสเตอร์ เว็บไซต์ ฯลฯ
(5) ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาร่ว มกั บโรงเรีย นที่ เป็ นศูน ย์อ าเซีย นศึ กษา
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุน และเสริม สร้า งความเข้ มแข็ง พั ฒ นากรอบหลั กสู ต ร
ประชาคมอาเซี ย นและภาษาต่ า งประเทศในโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย
อาเซียนศึกษา
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(6) ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาร่ว มกั บโรงเรีย นที่ เป็ นศูน ย์อ าเซีย นศึ กษา
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมค่ า ยวิ ช าการประชาคมอาเซี ย น
ประกวดโครงงานความรู้ และความตระหนักในอาเซียนสาหรับนักเรียน ครู
และผู้ บ ริ ห ารระหว่ า งโรงเรี ย นที่ เ ป็ น ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาและโรงเรี ย น
เครือข่ายอาเซียนศึกษา
(7) นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานของ
โรงเรี ย นที่ เป็ นศู นย์ อาเซี ยนศึก ษาและโรงเรี ยนเครือ ข่า ยอาเซีย นเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.3.3 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ได้คัดเลือก
โรงเรี ย นในสั งกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานเข้าร่ว ม
โครงการ เพื่อพัฒ นาให้ มีความพร้อ มและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
เกี่ย วกับ ประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาจานวน 54 โรงเรียน
จาแนกเป็น 1) โรงเรียน Sister School จานวน 30 โรงเรียน และ 2)
โรงเรียน Buffer School จานวน 24 โรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมสร้าง
ความตระหนั ก รู้ ความเข้ า ใจ และความตระหนั ก ให้ บ ริ ก ารและ
พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีรายละเอียด ดังนี้
(1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางานประจาศูนย์อาเซียนศึกษา
(1.2) จัดห้องเฉพาะสาหรับเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
(1.3) จัดทาป้ายศูนย์อาเซียนศึกษา
(1.4) จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสื อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้แก่
1.สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละให้ บ ริ ก าร
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2.สื่อการเรียนรู้อื่นๆ เกี่ยวกับ
อาเซียน ที่สานักงานคระกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานัก
วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา จั ด ให้ โ รงเรี ย นที่ เ ป็ น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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(1.5) จั ด กิ จ กรรมบริ ก ารเคลื่ อ นที่ ส ร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน ให้กับประชาชน ชุมชนที่รายรอบโรงเรียน
และโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน
(2) จัดจ้างเหมาบริการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน ตาม
โครงการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโรงเรียน
Sister School และโรงเรียน Buffer School เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาของศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนละ 1 คน เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ ก ษาที่ เ น้ น อาเซี ย น และน าหลั ก สู ต รไปใช้ พั ฒ นาครู ด้ า น
ภาษาอั ง กฤษ ภาษาของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเพิ่ ม อี ก 1 ภาษา
การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและสารสนเทศ พร้ อ มสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน รวมทั้งจัดทาเป็นรูปเล่ม
(3) จัดจ้างเหมาบริการการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ตามโครงการ
พั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาในโรงเรี ย น Sister
School และโรงเรียน Buffer School เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนละ 1 คน
(4) จั ด จ้ า งเหมาบริ ก ารท าการสอนภาษาของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียน
Sister School และโรงเรียน Buffer School เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครู
สอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนโรงเรียนละ 1 คน
(5) แต่งตั้งครูในสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่เป็นครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียน
ศึกษา เป็ นพี่เ ลี้ ยง ประสานงาน และกากั บดูแ ลการปฏิบั ติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ และครู ส อนภาษาอาเซี ย น โดยให้ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตามความ
เหมาะสม
(6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ยนสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
สามารถดาเนินการได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1.นาไปสอนสอดแทรก หรือ
บู ร ณาการในรายวิ ช าพื้ นฐาน 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ 2.จัด ท าเป็ น
รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรม ภาษาต่ า งประเทศ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เช่ น
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อาเซียนศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนอาเซียน ภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ICTกับประชาคมอาเซียน 3.จัดทาเป็น
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น เช่ น ชุ ม นุ ม / ชมรมรั ก ษ์ อ าเซี ย น เยาวชน
อาเซี ย น ค่ า ยเยาวชนอาเซี ย น
ภาษาและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
4.จั ด กิ จ กรรมเสริ ม และจั ด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน
(7) บริการสื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน
(8) บริการจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน
(9) จั ด กิ จ กรรมค่ ายวิ ช าการเกี่ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น ที่ เ น้ น เรื่ อ งอั ต
ลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาเซียน ประกวดโครงงานความรู้
ความตระหนัก ในอาเซียนสาหรับนักเรียน ครู และผู้ บริห าร ระหว่าง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน
(10) ประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ประเทศใด
ประเทศหนึ่งที่โรงเรียนเลือกเรียนภาษาอาเซียนเพิ่มเติม
(11) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการของศูนย์อาเซียนศึกษา
ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(12) การนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
มี เ ป้ า หมา ยเพื่ อส่ ง เสริ มสนั บสนุ น พั ฒนา ปั จ จั ย
กระบวนการ และผลผลิ ต ของโครงการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เน้นวิธีการนิเทศที่เป็นกัลยาณมิตร ผู้นิเทศจะเป็นผู้ให้
คาปรึกษา แนะนา และเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา ในการดาเนินงานตามบทบาท
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพส่งผลให้ ครู นักเรียน และ
ประชาชนเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจและความตระหนั ก ในการเป็ น
พลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน
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(12.1) ระยะการดาเนินการ
(1) ก่อนดาเนินงาน: คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมิ น ผลโครงการของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานละส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ร่วมกับคณะกรรมการ / คณะทางานประจาศูนย์อาเซียน
ศึ ก ษา ประเมิ น ให้ ค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะในการ
ดาเนินงาน
(2) ระหว่างดาเนินงาน: คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมิ น ผลโครงการของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติ ด ตามการด าเนิ น งาน ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าและ
สนับสนุนการดาเนินงานในระหว่างดาเนินงานโครงการ
(3) หลังการดาเนินงาน: ที่ปรึกษาของศูนย์อาเซียนศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา ครูจ้างสอนภาษา
อาเซียน และครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษาสรุปผล
การดาเนินงานและประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงาน
และคณะกรรมการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
โครงการของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามผล
การประเมิน สรุปและรายงาน
(4) ตลอดโครงการในภาพรวม: คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลโครงการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมกับที่ปรึกษาของศูนย์อาเซียนศึกษา เจ้าหน้าที่ประจา
ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา ครู ส อนภาษาอาเซี ย น และครู
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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(12.1) ประเด็นการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคม
อาเซียน: Spirit of ASEAN เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย จึงกาหนดประเด็นในการนิเทศ ติดตามดังนี้
(1) ความพร้อมของศูนย์อาเซียนศึกษาในการเป็นแหล่งเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ครูและประชาชน ดาเนินกิจกรรมในการ
สร้ า งความตระหนัก และการเรี ย นรู้เ กี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียน
(2) ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและเจคติที่ดีในการเป็น
ประชาคมอาเซียนของนักเรียน ครูและประชาชน รวมถึง
ชุมชนที่รายรอบโรงเรียน
(3) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศภาษาอาเซียน
และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารกับ
ประเทศในประชาคมอาเซี ย นของครู แ ละนั ก เรี ย นใน
โรงเรี ย นที่ เ ป็ น ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาและโรงเรี ย นข่ า ย
อาเซียน
(4) ปัญหา / อุปสรรค และข้อ เสนอแนะในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
(12.3) การรายงานผลการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการปรากฏผลเชิ ง
ประจักษ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กาหนด
จึงกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานระดับล่างๆ ดังนี้
(1) โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาจัดทาสรุปรายงานผล
การด าเนิ น งานทุ ก กิ จ กรรมส่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ตามกาหนดเวลา
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(2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยคณะกรรมการ /
คณะทางานฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดทาสรุป
รายงานผลการด าเนิน งานทุ ก กิจ กรรมในภาพรวมส่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผล
การดาเนินงานในภาพรวมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
รายงานต่ อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการบริหารการศึกษา
2.3.1 ความหมายของการบริหาร
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคาว่า
“บริหาร” ไว้ว่า หมายถึง ดาเนินการ จัดการ อีกทั้ง ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 50-51)
กล่าวว่า องค์การต่างๆมักใช้คาสองคา คือ “การบริหาร” (Administration) กับคาว่า
“การจั ด การ” (Management) สลั บ กัน ไปมาเนื่ อ งจากทั้ ง สองค านี้ มี ความหมาย
เหมือนกันจึงใช้แทนกันได้ มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ ประการแรก การบริหารมักใช้
ในวงการสาธารณะหรือราชการ ในขณะที่การจัดการมักใช้ในวงการธุรกิจหรือเอกชน
เป็นหลัก ประการที่สองการบริหารใช้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับสูงขององค์การที่มีหน้าที่
ในการกาหนดกรอบนโยบายต่างๆ ส่ว นการจัดการใช้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับบริห าร
รองลงมาที่มีหน้าที่ในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ดังนั้ น ผู้ วิจั ยจึงขอนิยามความหมายของคาว่า “การบริห าร” และ “การ
จัดการ” ในการวิจัยนี้ว่าเป็นคาเดียวกัน และขอใช้คาว่า “การบริหาร” โดยมีผู้ให้
แนวทางการบริหารไว้หลากหลาย ดังนี้
Koontz และ Weihrich (2010: 2-3) กล่าวว่า การบริหารคือกระบวนการ
ออกแบบและการดารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงาน กลุ่มบุคคลที่จะร่วมมือกัน
ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550: 2) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ที่ผู้บ ริห ารปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การบรรลุผ ลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัย
บุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร

30
ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (2543: 87) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดาเนินการเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของกลุ่มที่วางไว้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 59) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การ
ทางานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 26) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทางานให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการบริหาร ซึ่งรวมถึงกิจหลัก
4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้นา และการควบคุมองค์กร
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 5) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การดาเนินการใน
การวางแผนตัดสิ นใจ การจัดองค์การ การนา และการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานของ
องค์การ อันได้แก่ ทรัพยากรการเงิน สินทรัพย์ถาวร ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะ
ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Dallas (1978 อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2545: 3) กล่าวว่า การบริหาร
หมายถึง ภารกิจของบุ คคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน (ที่เรียกว่าผู้บริหาร) เข้ามาทา
หน้ าที่ป ระสานงานของบุคคลที่ต่างฝ่ ายต่า งทา และไม่อาจประสบผลส าเร็จจากการ
แยกกันทา ให้สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยดี
สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.3.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525: 3) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดาเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมใน
ทุกๆด้าน นับตั้งแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อให้
มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุม
สิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตน
ดาเนินชีวิตอยู่
ภิญโญ สาธร (2516: 10) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารการศึกษา คือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีบุคคลหลายคนร่วมมือกันดาเนินการ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
ประชาชนหรือสมาชิกของสังคม ทั้งในด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในและนอกโรงเรียน
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สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกัน
ดาเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกด้าน ให้ตรงกับความต้องการของสังคม
2.4 แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2.4.1 ความหมายของหน้าที่การบริหาร
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 33) กล่าวว่า หน้าที่การบริหาร หมายถึง หน้าที่งานแต่
ละอย่างของกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่งานที่จาเป็นที่ผู้บริหารทุกคนต้องปฏิบัติ
เพื่อให้ภารกิจหรืองานทั้งหลายที่บุคคลฝ่ายต่างๆในองค์การปฏิบัติอยู่ เกิดผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 26) กล่าวว่า หน้าที่การบริหาร หมายถึง เรื่องที่
ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงาน
สรุปได้ว่า หน้าที่การบริหาร หมายถึง งานหลักที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติและ
ตัดสินใจ เพื่อให้การทางานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.4.2 ขอบข่ายหน้าที่การบริหาร
แนวความคิดเกี่ยวกับขอบข่ายหน้าที่การบริหารนั้น ได้มีนักวิชาการเสนอแนะ
ไว้หลากหลาย โดยในงานวิจัยนี้ขอนาเสนอส่วนที่พิจารณาแล้วว่ามีความสอดคล้องกัน
กล่าวคือ
Koontz และ Weihrich (2010: 23-25) แบ่งหน้าที่การบริหารเป็น 5
ประการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคน
เข้าทางาน (Staffing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
ตุ ล า มหาพสุ ธ านนท์ (2554: 107-303) กล่ า วถึ ง หน้ า ที่ ก ารบริ ห ารไว้ 5
ประการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) การชี้นา (Leading)
และการควบคุม (Controlling)
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 32-38) แบ่งหน้าที่การบริหารเป็น 5 ประการ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้า
ทางาน (Staffing) การสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling)
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เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 25-26) แบ่งหน้าที่การบริหารเป็น 5 ประการ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การหรือการจัดรูปงาน (Organizing)
การบริหารบุคคล (Staffing) การสั่งงานหรือบัญชางาน (Directing) และการควบคุมงาน
(Controlling)
พั ช สิ รี ชมภู ค า (2552:
5-6) แบ่ ง หน้ า ที่ ก ารบริ ห ารเป็ น 4 ประการ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา (Leading)
และการควบคุม (Controlling)
สาคร สุ ข ศรี ว งศ์ (2554: 94) แบ่ ง หน้ า ที่ ห ลั ก การบริ ห ารเป็ น 4 กิ จ กรรม
ต่อเนื่องกัน คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้นา
(Leading) และการควบคุม (Controlling)
จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า หน้าที่การบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) การนา
(Leading) และการควบคุม (Controlling) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดหน้าที่การ
บริหาร POSLC (Koontz และ Weihrich, 2010) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
1.1 ความหมายของการวางแผน
Koontz และ Weihrich (2010: 23) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การเลือก
พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objectives) และวิธีการที่จะทาให้สัมฤทธิ์ผลโดยอาศัยการ
ตัดสินใจ หมายถึงเลือกแนวทางปฏิบัติจากตัวเลือกทั้งหมดที่มี
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 99) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การกาหนดพันธกิจ
(Mission) เป้ า หมาย (Goals) และแผนงาน (Plans) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ประสงค์
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 78) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการของการ
รับมือกับความไม่แน่นอนโดยกาหนดเป้าหมาย และหนทางในการกระทาสาหรับอนาคตเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
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เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550: 78) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการ
กาหนดวิธีการในการดาเนิ นการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างไร ด้ว ยวิธีใด
เมื่อไร
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 33-34) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การกาหนดแผนงาน
หรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อผลสาเร็จตามที่ต้องการ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 35) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การเตรียมการ หรือ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทาให้ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือกระทาอะไรบางอย่างใน
อนาคต
กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 204) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การเตรียมการ
ล่วงหน้า แล้วกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ วิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการแสวงหา
วิธีการที่ดีที่สุด ง่ายที่สุด และรวดเร็วที่สุด เพื่อดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
Dubrin และ Ireland (1993 อ้างถึงในตุลา มหาพสุธานนท์, 2554: 108) กล่าวว่า
การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกาหนดเป้าหมายไว้ในอนาคต การใช้ทรัพยากรและ
การปฏิบัติงานที่จะให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนั้น สรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง การกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.2 ประเภทของแผน
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 108-111) กล่าวว่า ประเภทของแผนสามารถแบ่งออกได้
ตามลักษณะ ดังนี้
1) การแบ่งตามระยะเวลา แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.1) แผนระยะสั้น (Short Term Plan) หมายถึงแผนซึ่งจัดทาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายระยะสั้น และกาหนดวิธีการทางานเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี
1.2) แผนระยะกลาง (Medium Term Plan) หมายถึงแผนซึ่งจัดทาให้
สอดคล้ องกับ เป้ าหมายระยะกลาง และก าหนดวิธี การท างานเป็ นเวลา
1-5 ปี
1.3) แผนระยะยาว (Long Term Plan) หมายถึงแผนซึ่งจัดทาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายระยะยาว และกาหนดวิธีการทางานเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป
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2) การแบ่งตามระดับการบริหารงาน แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
2.1) แผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) หมายถึง แผนที่กาหนดขึ้นให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยปกติจัดทาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อระบุถึงวิธี
ที่จะทาให้องค์การโดยรวมบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กาหนด
ทั้ง นี้ พั ช สิ รี ชมภูค า (2552: 88) กล่ าวว่ า แผนเชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Plan) สะท้อนถึงเป้าหมายหลักขององค์การที่ต้องการให้ประสบ
ความสาเร็จ โดยแผนชนิดนี้มีกรอบระยะเวลายาว (5 ปี หรือมากกว่า) และ
ขอบเขตที่กว้างครอบคลุมทั้งองค์การ ผู้ที่รับผิดชอบการวางแผนระดับนี้คือ
ผู้บริหารระดับสูง
2.2) แผนเชิงยุทธวิธี (Tactical Plan) หมายถึง แผนที่กาหนดขึ้นให้สอดคล้อ ง
กับเป้าหมายเชิงยุทธวิธี โดยปกติจัดทาโดยผู้บริหารระดับกลาง เพื่อระบุถึง
วิธีที่จะทาให้แต่ละฝ่ายในองค์การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธวิธีของฝ่ายนั้นๆ
ทั้งนี้ พัชสิรี ชมภูคา (2552: 89) กล่าวถึง Tactical Plan ว่าเป็น
แผนเชิ ง กลวิ ธี ที่ จ ะช่ ว ยให้ แ ผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ บ รรลุ ต ามความต้ อ งการ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต่ อ แผนระดั บ นี้ คื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง และมั ก มี
กรอบเวลาที่สั้นกว่าแผนเชิงกลยุทธ์ โดยปกติมีระยะเวลา 1-5 ปี
2.3)

แผนเชิงปฏิบัติการ (Operational Plan) หมายถึง แผนที่กาหนด
ขึ้น ให้ ส อดคล้ องกั บเป้าหมายเชิงปฏิบัติการโดยปกติ จัดทาโดยผู้ บริห าร
ระดั บ ต้ น เพื่อ ระบุถึ งวิ ธีที่จ ะท าให้ พนั กงานย่อ ยแต่ ล ะหน่ ว ยงาน บรรลุ
เป้าหมายเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยนั้นๆ
ทั้งนี้ พัชสิรี ชมภูคา (2552: 90) ได้กว่าวถึงแผนเชิงปฏิบัติการไว้
ว่ า เป็ น การวางแนวทางปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารในแต่ ล ะวั น มี ก ารระบุ
รายละเอียดถึงพฤติกรรมหรือเป้าหมายของแต่ละบุคคล มักมีระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี โดยผู้รับผิดชอบคือผู้บริหารระดับต้น
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3) การแบ่งตามปริมาณการใช้งาน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
3.1) แผนที่ใช้ครั้งเดียว (Single-use Plan) หมายถึงแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อรองรับ
เป้าหมายสาหรับงานใดงานหนึ่งเพียงงานเดียว และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
เมื่อทางานตามแผนสาเร็จตาม ที่วางไว้แล้ว ก็จะไม่นาแผนดังกล่าวกลับมา
ใช้ในงานอื่นๆอีก โดยทั่วไป แผนประเภทนี้จะใช้สาหรับงาน ใน 2 ลักษณะ
คือ โครงงาน และโครงการ
ทั้งนี้ พัชสิรี ชมภูคา (2552: 89-90) ได้แบ่งแผนที่ใช้ครั้งเดียว
ออกเป็น 3 ประเภท คือ โปรแกรม (Program) โครงการ (Project) และ
งบประมาณ (Budgets) โดยกล่าวว่า โปรแกรม คือ แผนที่ใช้ครั้งเดียวของ
การทากิจกรรม โครงการ คือ แผนที่ถูกจัดทาขึ้นเพื่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ครั้งเดียว ซึ่งโครงการมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม แต่มักมีขอบเขตที่แคบ
และมี ค วามซั บ ซ้ อ นน้ อ ยกว่ า และเป็ น ส่ ว นย่ อ ยของโปรแกรม ส่ ว น
งบประมาณ คื อ รายงานทางการเงิ นที่ ป ระมาณการไว้ ส าหรั บ กิ จกรรม
เฉพาะในงวดเวลาหนึ่งๆ ซึ่ งเป็ นเครื่อ งมื อเบื้ องต้นที่ ใช้ ควบคุม การเกิ ด
กิจกรรมขององค์การ
3.2) แผนที่ใช้ประจา (Standing Plan) หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการ
ทางานประจา หรืองานตามปกติขององค์การเพื่อให้งานนั้นๆบรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด แผนประเภทนี้มักจะประกาศใช้เพื่อให้ ส มาชิกรับทราบทั่ว ทั้ง
องค์การโดยไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของแผน เนื่องจากแผนประเภทนี้จะ
ใช้งานอย่างต่อเนื่องไปตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนที่ใช้
ประจากันโดยทั่วไป ได้แก่ กฎ นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
3.3) แผนฉุ ก เฉิ น (Contingency Plan) เป็ น แผนที่ จั ด ท าขึ้ น โดยไม่ มี ก าหนด
ระยะเวลาการใช้งานที่ชัดเจน แต่จะถูกนามาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ตามที่กาหนด หรือแผนงานที่ใช้อยู่ปกติล้มเหลวหรือไม่สามรถนามาใช้งาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
Koontz และ Weihrich (2010: 85-89) กล่าวว่า แผนสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท
ดังนี้
1) พันธกิจหรือจุดมุ่งหมาย (Missions or Purposes) คือการระบุจุดมุ่งหมายพื้นฐาน
หรือหน้าที่ หรือภารกิจขององค์การ หน่วยงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การ
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2) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objectives or Goals) คือ จุดหมายของกิจกรรม ซึ่งไม่
เพียงเป็นปลายทางของแผน หากแต่ยังเป็นจุดหมายของทุกอย่าง ทั้งการจัดองค์การ
การจัดหาบุคลากร การนา และการควบคุม
3) กลยุทธ์ (Strategies) หมายถึง การกาหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นขององค์การในระยะ
ยาว การปรับใช้แนวทางฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
4) นโยบาย (Policies) คื อ แผนที่ มั ก เป็ น ถ้ อ ยแถลงหรื อ ความเข้ า ใจที่ ชี้ น า หรื อ เป็ น
แนวทางให้คิดจนสู่การตัดสินใจ ซึ่งนโยบายไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปแถลงการณ์ หากยัง
แฝงอยู่ในการกระทาของผู้บริหาร นโยบายจะกาหนดขอบเขตการตัดสินใจ และช่วยให้
แน่ใจว่าการตัดสินใจจะสอดคล้องและเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย
5) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) คือ แบบแผนที่กาหนดวิธีรับมือกับกิจกรรมต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
6) กฎกติกา (Rules) คือ การกาหนดข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ โดยที่พนักงานไม่ต้องใช้
ดุลยพินิจ แก่นของกฎกติกาคือแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารลงความเห็นแล้วว่าสิ่งใดต้องทา
สิ่งใดไม่ต้องทา
7) โครงการ (Programs) คือ ศูนย์รวมของทุกสิ่ง ทั้งเป้าหมาย นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ
กฎกติกา การมอบหมายงาน ขั้นตอนที่ต้องทา ทรัพยากรที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง
ปัจจัยอื่นที่จาเป็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
8) งบประมาณ (Budgets) คือ แถลงการณ์ผลลัพธ์ที่คาดหวังในรูปของตัวเลข อาจเรียกว่า
แผนเชิงปริมาณ
1.3 ผู้รับผิดชอบในการวางแผน
ณัฏฐพันณ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 67) กล่าวว่า ถึงแม้ผู้บริหาร
ทุก คนต่ างต้อ งมีห น้ าที่ ห ลั ก ในการวางแผนเช่ นเดีย วกัน แต่ ผู้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะระดั บ ก็จ ะมี
ขอบเขตในการวางแผนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจาแนกตามลาดับขั้นได้ดังนี้
1) ผู้บริหารระดับสูง จะใช้เวลาส่วนมากในการกาหนดทิศทาง วางแผนกลยุทธ์และ
วางแผนรวมหรือแผนหลัก (Master Plan) สาหรับทั้งองค์การ ซึ่งมักจะครอบคลุม
การด าเนิ น งานทั้ ง องค์ ก าร มี ร ะยะเวลายาวนาน และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่
หลากหลายทั้งจากภายนอกและภายในองค์การ ซึ่งจะต้องอาศัยทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ในการประมวลและสังเคราะห์แผนที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง จะใช้ เ วลาส่ ว นมากในการวางแผนยุ ท ธวิ ธี แ ละแผนการ
ดาเนินงานของฝ่ายที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดาเนินงานและประสานงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง และกาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสาหรับผู้จัดการระดับปฏิบัติการ
3) ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้าระดับปฏิบัติงาน จะใช้เวลาส่วนมากในการวางแผนที่
จะต้องทาให้ เสร็จเป็นรูปธรรม โดยใช้เวลาสั้นๆเป็นแผนแบบเดี่ยวๆที่จะทาให้
บรรลุความต้องการของผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมักเป็นแผนแบบวันต่อวัน หรือแผน
ระยะสั้นตามกรอบเวลาที่ได้รับมอบหมาย
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 91) กล่าวว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนมี ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน โดยในองค์การขนาดใหญ่จะมีแผนกหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนโดยเฉพาะ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ฝ่ายวางแผนกล
ยุทธ์องค์การ หน่วยงานวางแผนธุรกิจ เป็นต้น
2) ทีมงานวางแผน เกิดจากการจัดตั้งทีมงานที่ประกอบด้วยคนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เ กี่ย วข้ อง เพื่อ ร่ว มกั นวางแผนเฉพาะกิ จ และเมื่ อการวางแผนได้ เสร็จ สิ้ น
ตามวัตุประสงค์ที่ต้องการแล้ว ทีมงานก็จะแยกย้ายกันไป
3) คณะกรรมการ เป็นผู้กาหนดภารกิจและกลยุทธ์ ในบางองค์การ คณะกรรมการ
มีส่ ว นเข้า มาเกี่ย วข้องอย่า งมากในการวางแผนการด าเนิ นงานขององค์การ
ในขณะที่บางองค์การคณะกรรมการทาหน้าที่เพียงคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง
และมอบหมายการวางแผนให้กับผู้บริหารเหล่านั้น ในปัจุบันคณะกรรมการต้อง
กากับดูแลการบริหารขององค์การให้มีบรรษัทภิบาล คือมีความเป็นธรรมและ
โปร่งใส
4) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานใน
องค์การมาทางานร่วมกันเป็นทีม โดยทั่วไปมักมีการกาหนดให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารไว้เดือนละครั้งหรือมากกว่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารได้พิจารณาเรื่องสาคัญที่ถูกเสนอเข้ามาเพื่อตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์
ของบริษัท
5) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความสาคัญมากในการวางแผน ทั้งใน
การกาหนดแผนและการนาแผนมาปฏิบัติในองค์การ
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6) ผู้บริหาร เป็นผู้ลงมือนาแผนไปปฏิบัติในหน่วยงานของตน ดังนั้นผู้บริหารจึงควร
มีส่วนในการวางแผนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้ าที่ การดูแลของ
ตน
1.4 กระบวนการวางแผน
Koontz และ Weihrich (2010: 89-90) กล่าวว่า กระบวนการวางแผนประกอบด้วย
8 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้โอกาส การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดสมมติฐาน การกาหนด
ทางเลื อกของแผน การประเมินทางเลื อก การตกลงเลื อกทางเลื อ ก การกาหนดแผนงานที่
ต่อเนื่อง การทาแผนเชิงปริมาณด้วยงบประมาณ
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 132-134) กล่าวว่า กระบวนการวางแผน มี 7 ขั้นตอนได้แก่
การตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต การกาหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนากลยุทธ์ การสร้าง
เป้าหมายระยะปานกลาง การกาหนดแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผน และกลไกของข้อมูล
ย้อนกลับ
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 99) กล่าวว่า กระบวนการวางแผน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ได้แก่ การกาหนดพันธกิจ การกาหนดเป้าหมาย และการกาหนดแผนงาน
เสนาะ ติเยาว์ (2544: 88-89) กล่าวว่า กระบวนการวางแผน มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดวัตถุประสงค์และแผน การประเมินวัตถุประสงค์และแผน การ
เลือกวัตถุประสงค์และแผน การนาแผนไปใช้ และการตรวจสอบและควบคุม
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 37 - 39) กล่าวว่า กระบวนการวางแผน มี 4 ขั้นตอนได้แก่
การเตรียมการ การสร้างแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลแผน
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 127) กล่าวว่า กระบวนการวางแผน มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
วางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นประเมินผลแผน
กล่าวโดยสรุป กระบวนการวางแผน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์
สถานภาพและสภาพแวดล้อม การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ การกาหนด
วิธีการปฏิบัติงาน การดาเนินการตามแผน การประเมินผลแผน
โดยในกระบวนการวางแผนแต่ละขั้นตอนที่สรุปไว้นั้น สามารถอธิบายรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องได้ดังนี้
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1) การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม
เสนาะ ติเยาว์ (2544: 88) กล่าวว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการหา
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการวางแผน การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้ และ
การสรุปผลเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดสาหรับนามาใช้ในการตัดสินใจกาหนดเป็นแผน
ขึ้นมา
พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2543: 98) กล่าวว่า องค์การจาเป็นต้องวิเคราะห์
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่สาคัญๆ 3 ประการ คือ สภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์การ เช่นองค์ประกอบทางสังคม การพัฒนาสังคม องค์ประกอบทางเทคโนโลยี
เป็นต้น สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงานขององค์การ เช่น แนวโน้มความต้องการด้าน
การศึกษา การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายในของ
องค์การ เช่น ลักษณะขององค์การ บรรยากาศการทางานและทรัพยากรต่างๆ ของ
หน่วยงาน เป็นต้น
Koontz และ Weihrich (2010: 89) กล่าวว่าการรับรู้โอกาสจากทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการวางแผน
ผู้บริหารควรประเมินเบื้องต้นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในอนาคต รู้ ถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การ เข้าใจว่าต้องแก้ไขปัญหาอะไรและเพราะเหตุใด รู้ว่าจะได้รับสิ่ง
ใดตอบแทน ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวจะนาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้จริง
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 37) กล่าวไว้ในขั้นการเตรียมการว่า มีกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) นโยบายและเป้าหมายขององค์การต้องการอะไร
(2) วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ความพร้อมในการทางาน
(3) วัตถุประสงค์และความต้องการสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์การหรือไม่
(4) สภาพแวดล้อมปัจจุบันและโอกาสเอื้ออานวยให้มากน้อยเพียงใด
(5) ผลสาเร็จที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กาหนด
(6) ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนมี
ใครบ้าง
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สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 66-67) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
หมายถึง การศึกษาและทาความเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของสภาพแวดล้อมประเภท
ต่างๆ ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมประเภทนั้นๆ
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มถื อ เป็ น กิ จ กรรมล าดั บ ต้ น ๆที่ ผู้ บ ริ ห าร
จาเป็นต้องทาความเข้าใจ และลงมือวิเคราะห์ได้จริงก่อนที่จะดาเนินกิจกรรมอื่นๆ
โดยเทคนิ คที่ใช้ กันอยู่แพร่ห ลายในการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมคือ เทคนิ คการ
วิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
ในลักษณะต่างๆ 4 ประการ ได้แก่ 1) จุดแข็ง (Strenght) หมายถึง ปัจจัยต่างๆใน
องค์การ ซึ่งนาไปสู่ความแข็งแกร่ง หรือความได้เปรียบขององค์การ เมื่อเทียบกับ
องค์การอื่นๆในลักษณะเดียวกัน 2) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ปัจจัยต่างๆใน
องค์การ ซึ่งนาไปสู่ความอ่อนแอ หรือความเสียเปรียบขององค์การ เมื่อเทียบกับ
องค์การอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 3) โอกาส (Opportunity) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ
นอกองค์ ก าร ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานขององค์ ก าร และเอื้ อ ต่ อ
ความสาเร็จขององค์กร 4) อุปสรรค (Threat) หมายถึง ปัจจัยต่างๆนอกองค์การ ซึ่ง
เป็น อุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การ และอาจทาให้องค์การประสบความ
ล้มเหลวได้
ธงชัย สันติวงษ์ (2545 : 132) กล่าวว่า การตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเป็นสาคัญ ซึ่งจะต้องมี
การพิจารณาเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยตลอด และประเมินถึงโอกาสต่างๆที่มีอยู่ทั้ง
ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ที่สาคัญที่สุดคือ แต่ละคนจะต้องสามารถคาดหมาย
และพิจารณาได้ครบทุกด้าน ทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และต้องเข้าใจให้
ได้ว่า ปัจจัยตัวใดเป็นโอกาสและปัจจัยตัวใดเป็นอุปสรรค นอกจากจะตรวจสอบ
ปัจจัยภายนอกแล้วยังจะต้องสารวจปัจจัยภายในด้วย ให้เห็นว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็ง
อะไร และมีผลต่อทิศทางและความสาเร็จขององค์กรอย่างไร
2) การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 82-83) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ คือการประเมินภาพของ
องค์การในอนาคต โดยเป็นข้อความที่สั้นกระชับบอกถึงสิ่งที่องค์การต้องการไปให้ถึง
โดยวิสัยทัศน์มีลักษณะดังนี้
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- เป็นจินตภาพของอนาคต
- มีความท้าทายแต่ให้ความรู้สึกที่เป็นไปได้
- มีคุณค่า
- จูงใจให้คนปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน
สาหรับ พันธกิจ หมายถึง ภารกิจหลักที่องค์การมุ่งจะบรรลุ ดังนั้น ภารกิจ
ขององค์การจึงเป็นหลักการพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่าองค์การนั้นตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร
ต้องการทาจะทาอะไร ทาไปเพื่ออะไร และเป็นการกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
ขององค์การ โดยพันธกิจมีลักษณะดังนี้
- เป็นนามธรรม
- ไม่กาหนดขั้นตอนและเวลาอย่างชัดเจน
- มีขอบเขต
- เป็นจุดรวมของการทางานของทุกคนในองค์การ
- เป็นกรอบในการกาหนดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในองค์การ
ส่วน เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องการจะบรรลุ นั่นคือเป็นการ
บอกว่า หากองค์การจะทาได้ตามที่กาหนดในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ องค์การจะต้อง
ทาอะไรให้สาเร็จบ้าง
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 100-106) กล่าวว่า พันธกิจ หมายถึง เหตุผลใน
การดารงอยู่ และขอบเขตในการดาเนิน งานขององค์การ ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนเป้าหมาย หมายถึง ผลลัพธ์ซึ่งองค์การมุ่งประสงค์จากการ
ดาเนินงาน โดยเป้าหมายที่ดีจะต้องมีมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
(1) ท้าทาย (Challenging) เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทาย เพื่อให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ่ ม เท ใช้ ความคิ ด สติ ปั ญ ญาตลอดจนความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทางานให้บรรลุเป้าหมาย
(2) เฉพาะเจาะจงและวัดได้ (Specific and Measurable) เป้าหมายที่ดี
ควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่ควรกาหนดไว้ลอยๆ ซึ่งการระบุแบบ
เฉพาะเจาะจงจะช่ ว ยให้ ก ารวั ด ผลท าได้ ส ะดวกขึ้ น และช่ ว ยให้
สามารถประเมินระดับความสาเร็จได้ชัดเจนมากขึ้น
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(3) สามารถบรรลุได้ (Attainable) เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทายแต่
ต้ อ งสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ได้ เพราะหากผู้ ป ฏิ บั ติ ป ระเมิ น ว่ า
เป้ า หมายนั้ น ไม่ ส ามารถบรรลุ ไ ด้ ก็ อ าจลดความคาดหวั ง ใน
ความส าเร็ จ และลดความพยายามที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
(4) เกี่ยวข้องกับงานและมุ่งไปที่ผ ลลั พธ์ที่ต้องการ (Relevant and
Result Oriented) เป้าหมายที่กาหนดต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับงาน และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้บริห ารไม่ควรกาหนด
เป้าหมายหลากหลายจนเกินไป เนื่องจากจะทาให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ
ตั้งใจดาเนินการตามเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันพร้อมๆกันได้ และ
อาจทาให้ผู้ปฏิบัติลดความใส่ใจ เนื่องจากเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ
(5) กาหนดระยะเวลา (Time Limited) เป้าหมายแต่ละข้อควรกาหนด
ระยะเวลาที่ต้องการให้ส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลา
ดั ง กล่ า วควรก าหนดไว้ อ ย่ า งพอเหมาะโดยไม่ ใ ห้ น านเกิ น ไปจนผู้
ปฏิบัติชะล่าใจ และไม่สั้นเกินไปจนไม่สามารถทาได้ทัน
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 113-114, 137-139) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมาย คือจุดหมายปลายทางของการดาเนินงาน ซึ่งควรมีการกาหนดไว้ชัดแจ้ง
และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กล่าวถึงกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
- พิจารณาดูภาพลักษณ์ขององค์การ
- ตรวจสอบและประเมินให้ทราบถึงกาลังความสามารถหรือข้อดี และ
จุดอ่อนหรือข้อเสียขององค์การว่ามีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไรบ้าง
- ตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างๆทั่วไป และเกี่ยวข้องโดยตรง
- กาหนดโครงรูปของสิ่ งที่ได้ประเมินและตรวจสอบมาแล้ ว เพื่อให้
ทราบถึ งสาระของสิ่ ง ส าคั ญ ต่า งๆที่ จะเกี่ย วข้อ งกับ การทางานใน
อนาคตขององค์การ
- กาหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการสาหรับการทางานในอนาคตข้างหน้า
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Koontz และ Weihrich (2010: 85, 89) กล่าวว่า พันธกิจ คือการระบุ
จุ ด มุ่ ง หมายพื้ น ฐาน หรื อ หน้ า ที่ หรื อ ภารกิ จ ขององค์ ก าร หรื อ หน่ ว ยงาน ส่ ว น
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือ จุดหมายของกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ต้องระบุ
ชัดเจนว่า องค์การหวังจะได้ผลลัพธ์อะไร จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน ต้องเน้นอะไร
เป็นอันดับแรก ต้องทาอะไรให้สาเร็จบ้างในแง่ของกลยุทธ์ นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ
กฎกติกา งบประมาณ และโปรแกรมที่ต้องใช้
3) การกาหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ธงชัย สั นติว งษ์ (2545: 133-134) กล่าวว่า แผนปฏิบัติงานจะเกิดขึ้น
ควบคู่กับการกาหนดเป้าหมายต่างๆ โดยจุดมุ่งหมายของแผนปฏิบัติงานก็คือ เพื่อให้
มี ก ารจั ด ทรั พ ยากรให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ารได้ โดยปกติ แ ผนงานจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนการกระทาต่างๆ ที่กาลังเกิดขึ้นหรือที่ต้องทาทันที หรือไม่ก็
จะต้องกระทาในอนาคตอันใกล้ และมีจานวนมากหลายแผนงาน และการบรรลุ
เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งนั้นจะต้องอาศัยผลจากหลายๆ แผนงานมาประกอบกัน
โดยเนื้อหาสาระของแผนงานมักจะมีการระบุเป้าหมายเฉพาะเป็นอย่างๆ และมีการ
ชี้ถึงเป้าหมาย เวลา ทรัพยากรที่ต้องการ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และผลที่
ต้องการ
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 128) กล่าวว่า การกาหนดแผน เป็นขั้นตอน
ที่ผู้บริหารลงมือปฏิบัติจริงในการร่างและเขียนแผนงานตามที่ตนเองหรือหน่วยงาน
ต้องการ ประกอบด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานให้ชัดเจน มีรายละเอียด
ของแผน ซึ่งสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับ ความจาเป็นหรือความต้องการที่จะมีแผน ผล
ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการใช้ แ ผน การก าหนดวิ ธี ที่ จ ะใช้ ใ นการท างานตามแผน
ก าลั ง คน งบประมาณที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามแผนและระยะเวลาที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการ
ดาเนินการตามแผน การกาหนดตัวผู้รับผิดชอบ และรวมถึงการทดสอบเพื่อปรับปรุง
แผนงานให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2554: 38) กล่าวว่า การสร้างแผน หมายถึงการกาหนด
แผนที่ต้องการขึ้นมาให้ชัดเจน โดยพิจารณาเกี่ยวกับ
- มาตรฐานหรือคุณภาพงานที่ต้องปฏิบัติ
- มี ท างเลื อ กหรื อ กิ จ กรรมอะไรบ้ า งที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
ต้องการ
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- อุปสรรค/ข้อจากัดที่จะเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขอุปสรรค/ข้อจากัดนั้นๆ
- ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกหรือกิจกรรมที่คิดว่าดีที่สุดและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
- กาหนดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
- ทรัพยากรที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการทางานมีอะไรบ้าง
- เขียนเป็นแผนให้ชัดเจน โดยมีการกาหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
และผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
Koontz และ Weihrich (2010: 92-93) กล่าวถึงการกาหนดทางเลือกไว้ว่า
เป็ น ขั้ น ตอนในการวางแผน ซึ่ ง เกิ ด หลั ง จากการวิ เ คราะห์ ส ถานภาพและ
สภาพแวดล้ อ ม โดยค้ นหาและทบทวนทางเลื อ กต่ างๆโดยเฉพาะทางเลื อกที่ยั ง
คลุมเครือ นักวางแผนต้องทาการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหาความเป็นไปได้ให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งหลังจากได้ทางเลือกและตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อนเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อ ไป
คือ ประเมินทางเลือกทั้งหมดด้วยการชั่งน้าหนักกับสมมติฐานและเป้าหมายที่วางไว้
แล้วจึงตกลงเลือกทางเลือก ซึ่งหากมีทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่าสองทาง ผู้บริหาร
อาจตัดสิน ใจดาเนินการตามทางเลือกนั้น มากกว่าทาตามแนวทางที่คิดว่าดีที่สุ ด
เพียงอย่างเดียว
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 112-113) กล่าวว่า เครื่องมือต่างๆในการวางแผน
สามารถช่วยสนับสนุนให้การวางแผนและการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยได้ให้ตัวอย่างเครื่องมือในการวางแผนที่นิยมใช้ทั่วไปไว้ ดังนี้
- การบริหารโครงงานตามองค์ประกอบงาน เป็นการวางแผนให้ครอบคลุม
ประเด็ น ส าคั ญ ต่ า งๆ อาทิ หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค์
ก าหนดเวลา สถานที่ วิ ธี ก าร ผู้ ร่ ว มโครงงาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และ
งบประมาณที่ใช้ เป็นต้น
- การบริหารโครงงานตามความรับผิดชอบ เน้นการกาหนดผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินงานแต่ละส่วน พร้อมทั้งระบุขอบเขตหน้าที่และกรอบเวลา
อย่างชัดเจน
- แกนต์ชาร์ต ทาได้โดยจัดเรียงขั้นตอนการดาเนินงานในแต่ละขั้นเรียงกัน
ไปตามล าดั บ เวลา พร้ อ มทั้ ง ระบุ ร ายละเอี ย ดและช่ ว งเวลาในการ
ดาเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

45
4) การดาเนินการตามแผน
ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ (2545: 134) กล่ า วว่ า การปฏิ บั ติ ต ามแผน เป็ น การ
ดาเนินการ หรือปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
และเป็นไปตามกลยุทธ์ที่คิดไว้
เสนาะ ติเยาว์ (2544: 89) กล่าวว่า การวางแผนต้องมีขั้นตอนการนาไปใช้
โดยการเลื อกแผนที่ดีที่สุดอาจไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าการนาไปใช้ไม่เหมาะสม สิ่ ง
สาคัญก็คือ ผู้ใช้แผนจะต้อ งเข้าใจอย่างชัดเจนและต้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ขณะเดียวกันทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่ต้น การนาแผนไปใช้จึงจะ
ประสบผลตามต้องการ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 38-39) กล่าวว่า การปฏิบัติตามแผนหมายถึง
การนาแผนที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
- กาหนดคนที่จะรับผิดชอบการปฏิบัติและการควบคุมงานในแต่ละส่วน
- ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน
ก่อนที่จะมีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบไปปฏิบัติ
- จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
- กาหนดรูปแบบความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผน
- การนิเทศงาน ช่วยเหลือแนะนาในการปฏิบัติงาน
- การควบคุมกากับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งอาจจะใช้
เทคนิค PPBS, PERT/CPM หรือ Gantt chart ช่วยในการควบคุมก็ได้
ตุล า มหาพสุ ธ านนท์ (2554: 128) กล่ าวว่า การปฏิ บัติต ามแผน เป็ น
ขั้ น ตอนที่ ลงมื อ ปฎิ บั ติ ง านตามแผนจริ ง ซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม
(Controlling) ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่ได้วางไว้
5) การประเมินผลแผน
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 134) กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานหรือการทางานของ
ระบบที่ดาเนินไปอย่างสม่าเสมอจะมีข้อมูลเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลย้อนกลับ โดย
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ผลงานที่ปรากฏนั้นอาจจะไม่ตรงกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ในแผน ผู้บริหารจะต้องหา
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ทางแก้ไขโดยนาเอาความรู้ หรือข้อมูลที่ได้มาปรับแผน ปรับระบบงาน หรือแก้ไข
บุคคล หรือกลุ่มที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่องว่างระหว่างมาตรฐานและผลการปฏิบัติงาน
มีน้อยลงหรือหมดไป
เสนาะ ติเยาว์ (2544: 89) กล่าวว่า การนาแผนไปใช้นั้น มักจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีกระบวนการที่แน่นอน และเกิดขึ้ นเป็นประจา หากไม่มีการตรวจสอบ
และควบคุมแล้ว ผลงาน ที่เกิดจริงอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การตรวจสอบและ
ควบคุมทาให้รู้ว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร หาก
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดคะเนล่วงหน้าเอกชัย กี่สุขพันธ์
(2538: 39) กล่าวว่า การประเมินผลแผน เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าได้
บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับไปยัง
ขั้นเตรียมการของกระบวนการวางแผน โดยการประเมินผลแผนมีกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติดังนี้
- ผลการปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการมากน้อยเพียงใด
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน
- สมควรที่จะมีการทบทวนแผนปรับแผนหรือไม่
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 129) กล่าวว่า การประเมินผลแผน เป็นการ
ตรวจสอบว่าผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความสอดคล้องกันมากน้อย
เพีย งใด ดาเนิน งาน ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ห รือไม่ ต้องปรับปรุง เปลี่ ยนแปลง
แก้ไข เพิ่มเติม หรือเสริมในจุดใดบ้าง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่องหรือ
แผนที่ใช้ระยะยาว เพื่อให้แผนงานในครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์มากขึ้น
1.5 ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผน
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 93-95) ได้กล่าวถึงอุปสรรคในการวางแผนไว้ ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้การวางแผนซึ่งเป็น
การคิ ด ถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการและหนทางที่ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการในอนาคตนั้ น มี ค วาม
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไป
2) ความไม่อยากตั้งเป้าหมายของผู้บริหาร อาจเนื่องจากขาดความมั่นใจในตนเองหรือกลัว
ความล้มเหลว
3) เป้าหมายไม่เหมาะสม
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4) ระบบการให้รางวัลไม่เหมาะสม โดยธรรมชาติพฤติกรรมของคนจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับผลที่
ต้องการจากการกระทานั้นๆ หากระบบการประเมินผล หรือการให้รางวัลไม่ถูกเชื่อมโยง
กับการวางแผนอย่างมีประสิทธิผลแล้ว ก็ยากที่จะให้คนในองค์การลงมือวางแผน หรือใน
บางกรณีถึงแม้มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนกับรางวัลตามเป้าหมายแล้วแต่ไม่รอบคอบ
เพียงพอ อาจนามาซึ่งการขาดประสิทธิผล
5) การวางแผนจากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น การวางแผนที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ระดับล่าง อาจทาให้องค์การไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของผู้บริหารเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ เพราะผู้บริหารระดับล่ างมีข้อมูลที่ตนเองได้สัมผัสกับงานใน
ส่วนนั้นจริงๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ดังนั้น การที่ผู้บริหารทุกระดับรวมทั้ง
พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของแผน และทาให้
ง่ายต่อการนาแผนมาปฎิบัติ และทุกคนร่วมมือด้วยความเต็มใจ
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 129) ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนไว้ดังนี้
1) ขาดความรู้ ท างวิ ช าการในการวางแผน ผู้ บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล ต้ อ งมี
ความสามารถในการวางแผนที่ดีเลิศด้วย จึงจะทาให้ธุรกิจสามารถยืนยงอยู่ได้ พร้อมกัน
นั้นก็สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่องค์การต้องการได้
2) ขาดข้อมูลข่าวสารที่จะใช้ประกอบการวางแผน เนื่องจากการรับรู้ที่มี ขีดจากัดของบุคคล
ทาให้การวางแผนและการตัดสินใจไม่รอบด้านเพียงพอ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อมูลข่าวสาร
มีไม่เพียงพอเพราะเวลาที่จากัด อีกส่วนเป็นเพราะการเลือกรับรู้ข่าวสารและเลือกตีความ
ตามความเข้าใจของตนเอง จึงทาให้การวางแผนไม่รัดกุมรอบด้านเพียงพอ
3) การวางแผนด้ ว ยความเคยชิ น โดยไม่ ใ ช้ ห ลั ก วิ ช า โดยเกิ ด จากการส าคั ญ ผิ ด คิ ด ว่ า
เหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นแบบเดียวกับในอดีตที่เคยใช้ได้ผลมาก่อน จึงใช้วิธีการ
แบบเดิมในการบริหารหรือดาเนินงานจนประสบความล้มเหลวในที่สุ ด เนื่องจากการขาด
แผนงานที่ชัดเจน
4) วัตถุประสงค์และนโยบายไม่แน่นอน รวมทั้งการวางแผนไม่สอดคล้องกัน เกิดจากการ
กาหนดวัตถุประสงค์หรือนโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่ไม่แน่นอน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
จนทาให้ไม่สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้
5) นาประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้องกับแผน เป็นลักษณะที่อันตรายอย่างยิ่งต่อองค์การ หาก
แผนงานที่วางไว้เป็นไปเพื่อสนองต่อประโยชน์ส่วนตนของผู้รับผิดชอบในการวางแผนใน
ลักษณะเช่นนี้ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจมักไม่สามารถอยู่รอดได้
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6) สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี กลุ่มชนในสังคม เป็นอีกปัจ จัยหนึ่งที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เนื่ องจากเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้ว ย่อม
ส่งผลให้แผนงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
7) ขาดปัจจัยในการดาเนินการตามแผน เป็นการขาดทรัพยากรทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็น
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ หรือข้อมูลข่าวสาร ที่จะเผชิ ญกับสภาวการณ์แข่งขันสูงที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ทาให้ ไ ม่ ส ามารถก าหนดแผนงานได้ หรื อ ทาให้ แ ผนงานที่ว างไว้ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่าในการวิจัยนี้ การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาหนดแนวทางและวิธีการ
ปฏิบั ติ งานล่ ว งหน้ าเกี่ ย วกับ การเตรีย มความพร้ อมในการเตรีย มคนเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซีย นของ
สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ และมีการกาหนดวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อ เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน นอกจากนี้จะต้องมีการประเมินผลแผนเพื่อทาให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนได้ตามที่ต้องการ
3. การจัดองค์การ (Organizing)
2.1 ความหมายของการจัดองค์การ
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 34-35, 149) กล่าวว่า การจัดองค์การ คือ การพัฒนาระบบ
การทางาน การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูป และการมอบหมายงานให้คน
ปฏิบัติเพื่อให้ งานต่างๆ สามารถดาเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี และบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ โดยการจัดองค์การจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
1)การจัดกลุ่ มงานต่างๆเป็นตาแหน่งงานในองค์การ 2)การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการมอบหมายงานพร้อมทั้งอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 3)การกาหนดความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างตาแหน่งงานต่างๆ ภายในโครงสร้างเพื่อให้
สามารถประสานกันได้ตลอดเวลา
Koontz และ Weihrich (2010: 24, 146) กล่าวว่า การจัดองค์การเป็นการวาง
โครงสร้างและกาหนดบทบาทให้กับบุคลากรในองค์การ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานที่จาเป็นต่อ
ความสาเร็จตามเป้าหมายได้ถูกมอบหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหวังว่าบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายจะท างานนั้ น อย่ า งสุ ด ความสามารถ โดยการจั ดการองค์ก ารจะเกี่ ยวข้อ งกั บ
ประเด็นต่างๆดังนี้ 1)การระบุและจาแนกประเภทกิจกรรมที่จาเป็น 2)กลุ่มกิจกรรมที่จาเป็น
สาหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ 3)มอบหมายงานของ แต่ละกลุ่มให้ผู้บริหารที่มีอานาจกากับ
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ดูแล 4)ข้อกาหนดในการร่วมมือทั้งในแนวราบ (ระดั บเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน) และแนวดิ่ง
(เช่นระหว่างศูนย์ใหญ่ ฝ่าย และแผนกต่างๆ) ตามโครงสร้างขององค์การ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2530: 55) กล่าวว่า การจัดรูปงาน (Organizing) หมายถึง การ
พิจารณาภารกิจหน้าที่ต่างๆซึ่งต้องปฏิบัติทั้งหมด แล้วนามาจัดกลุ่มภารกิจหรือหน้ าที่ พร้อม
ทั้งกาหนดบุคคล ขอบเขตอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรสนับสนุนในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนรู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการประสานงาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 6) กล่าวว่า การจัดองค์การ เป็นการประสานทรัพยากร ไม่ว่า
จะเป็นทรัพยากรด้านการเงิน สินทรัพย์ถาวร ข้อมูล และมนุษย์ รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ให้
ทางานประสานกัน อันจะทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยครอบคลุมถึงการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดกลุ่มงานเป็นหน่วยงานต่างๆ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการ
จัดระบบการทางานที่จะช่วยให้คนทางานร่วมกันอย่างประสบความสาเร็จ
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 127) กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง การออกแบบงาน
การจั ด แผนกงาน การจั ด แบ่ ง อ านาจหน้ า ที่ และการประสานงานระหว่ า งบุ ค คล และ
หน่วยงานต่างๆในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
เสนาะ ติเยาว์ (2544: 118) กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระเบียบงาน
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ท รั พยากรมนุ ษ ย์แ ละทรั พ ยากรวั ตถุ ด าเนิ น ไปอย่ า งเหมาะสม โดยการจั ด
องค์ ก ารจะต้ อ งประกอบด้ ว ยอย่ า งน้ อ ย 4 อย่ า ง คื อ การแบ่ ง งานออกเป็ น ส่ ว นๆ การ
มอบหมายให้ แ ต่ล ะคนทางานที่แ บ่ ง การจัด สรรทรั พยากรให้ แ ต่ล ะหน่ ว ยงาน และการ
ประสานงานและหน้าที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน
สรุ ป ได้ว่ า การจั ดองค์การ หมายถึง การวางโครงสร้า งและกาหนดบทบาทให้ กั บ
บุคลากรในองค์การ โดยการพิจารณางานที่องค์การต้องปฏิบัติ แล้วนามาจัดกลุ่มงาน พร้อม
กับมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้บุคลากร ตลอดจนกาหนดความสัมพันธ์
ของตาแหน่งงานต่างๆให้เกิดการประสานงานที่เหมาะสม เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงาน
ได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ขั้นตอนการจัดองค์การ
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 163) กล่าวว่า กระบวนการในการจัดองค์การ เริ่มต้น
จากการออกแบบงาน ว่าองค์การควรมีงานหรือกิจกรรมใดบ้าง หลั งจากนั้นจึงนางานที่
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มงาน และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอานาจ
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หน้ าที่ในแต่ละตาแหน่งงาน พิจารณาการกระจายอานาจ และการประสานงานระหว่าง
ตาแหน่งต่างๆในองค์การ
สาคร สุ ขศรี ว งศ์ (2554: 127) กล่ า วว่ า การจั ด องค์ก ารเป็ น กระบวนการที่
ประกอบด้ ว ยขั้น ตอนหลั ก 4 ประการ ได้แ ก่ (1) การออกแบบงาน (2) การออกแบบ
โครงสร้างองค์การ (3) การจัดแบ่งอานาจหน้าที่ (4) การประสานงาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 195-197) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดองค์การ มีดังนี้ 10
ประการ ได้แก่ (1) ระบุจุดมุ่งหมายขององค์การ (2) พิจารณากาหนดวัตถุประสงค์หลักที่ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการกาหนดโครงสร้างองค์การ (3) พิจารณาจัดทานโยบายหลัก ที่ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือนาทางสาหรับองค์การ (4) พิจารณาหน้าที่งานต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติเพื่อให้สาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ (5) การจัดแผนกงานของหน้าที่งานต่างๆ โดยวิธีการแบ่งกลุ่มงานที่
เหมือนกันและสัมพันธ์กันให้เข้าเป็นกลุ่มๆ เป็นหน่วยงานหน่วยต่างๆ (6) การจัดรูปแบบ
โครงสร้างองค์การให้เป็นหลักฐานพร้อมเอกสารคู่มือองค์การ (7) พัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่
จะใช้เพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่งานขององค์การ (8) วิเคราะห์และกาหนดความชานาญ
ของพนักงาน ที่จาเป็นและต้องการสาหรับการทางานตามหน้าที่งาน และระเบียบปฏิบัติ (9)
จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน ซึ่งประกอบด้วยการมอบหมายความรับผิดชอบและอานาจ
หน้าที่ (10) จัดคนเข้าทางาน โดยการบรรจุคนที่เหมาะสมลงในตาแหน่งงานต่างๆ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 61) กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดรูปงานหรือการจัดองค์การไว้ 6
ประการ ได้แก่ (1) กาหนดเป้าหมายขององค์การ (2) สร้างนโยบายแผนงานและ
วัตถุป ระสงค์ที่ชัดเจน (3) พิจารณาภารกิ จหรือหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติเ พื่อให้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ (4) จัดกลุ่มภารกิจหรือหน้าที่ พร้อมทั้งกาหนดบุคคลและทรัพยากรสนับสนุน
การปฏิบัติงาน (5) มอบหมายงาน อานาจหน้าที่ให้หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
กลุ่มภารกิจ (6) ประสานการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ภารกิจ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
Koontz และ Weihrich (2010: 158) กล่ า วว่ า กระบวนการจั ด องค์ ก าร
ประกอบด้ ว ย (1) ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ขององค์ ก าร (2) ก าหนดวั ต ถุป ระสงค์ ร อง
นโยบายและแผนสนับสนุน (3) ระบุ วิเคราะห์ และจาแนกประเภทกิจกรรม งานที่จาเป็นต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ (4) จัดกลุ่มงานโดยพิจารณาจากทรัพยากรบุคคล และวัตถุดิบภายใต้
สถานการณ์นั้นๆ และใช้ทรัพยากรนั้นอย่างดีที่สุด (5) มอบอานาจให้หัวหน้ากลุ่มที่จาเป็นต่อ
การทากิจกรรมนั้น (6) โยงกลุ่มเข้าด้วยกันทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ผ่านระบบสารสนเทศและ
สายบังคับบัญชา
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สรุปได้ว่าการจัดองค์การ จะเกี่ยวข้องกับงานหลักๆ 4 งาน คือ การออกแบบงาน การ
กาหนดโครงสร้างหรือการจัดกลุ่มงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและอานาจหน้าที่ในแต่ละ
ตาแหน่งงาน และการประสานงาน
โดยในงานหลักๆ ของการจัดองค์การที่สรุปไว้นั้น สามารถอธิบายรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องได้ดังนี้
1) การออกแบบงาน
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 163) กล่าวว่า การออกแบบงาน เป็น
กระบวนการในการกาหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของบุคคล
แต่ละคน
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 127) กล่าวว่า การออกแบบงาน หมายถึง
การกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับสมาชิกขององค์การในแต่
ละตาแหน่งงาน โดยเมื่อผู้บริหารทราบเป้าหมายและวิธีปฏิบัติตามแผนงาน
แล้ ว ผู้ บ ริ ห ารจาเป็นต้องนาแผนดังกล่ าวมาจาแนกแยกแยะว่า การจะ
ดาเนินการตามแผนนั้นๆ มีเนื้องาน (Task) ที่จะต้องมีคนรับผิดชอบอะไรบ้าง
จากนั้นจึงพิจารณาประเภท และความหลากหลายของเนื้องานว่า มีจานวนมาก
น้อย หรือซับซ้อนเพียงใด เนื้องานเหล่านี้ต้องใช้บุคลากรผู้เข้ามารับผิดชอบที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลเนื้องานและประเมินทักษะ
ของบุ ค ลากรที่ต้ องการตามเนื้อ งานแล้ ว ผู้ บริ ห ารจึง กาหนดได้ว่ าจะต้ องมี
ตาแหน่งงาน (Job) ใดบ้าง แต่ละตาแหน่งต้องรับผิดชอบเนื้องานอย่างไร
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 129-130) กล่าวว่า การออกแบบงาน เป็นการ
ตัดสินใจเรื่องของงานที่ต้องทาและรูปแบบโครงสร้างงานนั้นๆ โดยมีรูปแบบ
หลัก 4 ประเภท ดังนี้
- การทางานให้ง่าย เป็นการออกแบบโดยแบ่งประเภทงานออกเป็น
งานย่ อ ยๆ เพื่ อ ลดการใช้ ทั ก ษะที่ ห ลากหลายจนเกิ น ไป และ
พนักงานสามารถทางานนั้นได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีข้อดีคือเมื่อทางานเดิม
ซ้าหลายครั้ง จะทาให้เกิดความเชี่ยวชาญและนามาสู่ประสิทธิภาพ
ในการทางาน รวมทั้งสามารถทดแทนพนักงานได้ง่าย เพราะงาน
นั้นไม่ต้องมีการฝึกอบรม หรือใช้ทักษะที่ยาก แต่การทางานให้ง่าย
มีข้อ เสี ยคื อ เมื่ อท างานเดิ มๆ จะนามาซึ่ง ความเบื่ อหน่า ย และ
นามาซึ่งการขาดงานและลาออกจากงานในที่สุด
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- การหมุนเวียนเปลี่ยนง่าย เป็นการออกแบบงานเพื่อลดความเบื่อ
หน่ายของงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองเปลี่ยนไปทางาน
อื่นบ้าง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะแก่พนักงาน เนื่องจากพนักงานได้
เรียนรู้การทางานใหม่ๆ
- การเพิ่มขนาดของงาน เป็นการขยายขอบเขตงานให้มากขึ้น เพื่อให้
พนั ก งานท างานหลายๆอย่ า ง ซึ่ ง การที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบท างาน
หลายๆอย่ างนั้ น อาจช่ว ยท าให้ พนั ก งานรู้ สึ กว่ า งานนั้ น มีค วาม
น่าสนใจ และรู้สึกถึงความมีคุณค่าของงาน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เวลาผ่านไปและพนักงานเกิดความเคยชินกับงานนั้นแล้ว ก็อาจทา
ให้เกิดความเบื่อหน่ายในงานนั้นขึ้นอีกได้ อีกทั้งอาจเกิดความเบื่อ
หน่ายและล้าจากการที่ต้องทางานที่ตนคิดว่ามากเกินไป
- การเพิ่มคุณค่างาน คือการให้โอกาสพนักงานที่จะมีอานาจเพิ่มขึ้น
ในการวางแผนจัดโครงสร้างงาน และควบคุมงานในส่วนงานของ
ตน เป้าหมายของการเพิ่มคุณค่างานคือ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในงาน และรู้สึกว่างานของตนมีคุณค่า
2) การกาหนดโครงสร้าง/การจัดกลุ่มงาน
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 172) กล่าวว่า สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อ
จากการออกแบบงานคือ การกาหนดโครงสร้างขององค์การโดยการจัดกลุ่มงาน
ที่เหมือนกันหรือคล้ายกันอยู่ในสายงานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมารวมเข้าไว้
ด้วยกันเป็นโครงสร้างของหน่วยงาน และนามารวมเป็นโครงสร้างขององค์การ
ทั้งหมดในภาพรวม
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 175) กล่าวว่า การจัดกลุ่มงาน หมายถึง การ
รวมกิจกรรมที่คล้ายกันและเหมาะสมที่จะนามาปฏิบัติในกลุ่มเดียวกันเข้าไว้
ด้วยกันเป็นกลุ่ม และขณะเดียวกันก็จะมีการแยกแยะจัดเป็นตาแหน่งงานต่างๆ
ด้วย
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 128-129) กล่าวว่า การจัดแบ่งงานในองค์การ
สามารถทาได้ 3 แบบ ดังนี้
- แบ่งงานตามความเชี่ยวชาญของบุคคล
- แบ่งงานตามลาดับการทางาน
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- แบ่งงานตามลาดับขั้นบังคับบัญชา โดยเป็นการแบ่งแยกตามลาดับ
ขั้นของอานาจบังคับบัญชาในองค์การ จากผู้บริหารระดับล่างถึง
ผู้บริหารระดับบน ซึ่งจะมีหน้าที่การทางานไม่เหมือนกัน
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 58) กล่าวว่า การกาหนดภารกิจหรือหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติ หมายถึง การพิจารณาภารกิจ หรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่างๆ ว่ามี
อะไรบ้ า ง แล้ ว มาพิจ ารณาจัด เป็น กลุ่ ม ภารกิจ หรือ หมวดหมู่ ของงานที่ต้อ ง
ปฏิบัติ เพื่อนามาแบ่งส่วนงานต่างๆ ในองค์การ
สาคร สุ ขศรี ว งศ์ (2554: 132) กล่ าวว่า การออกแบบโครงสร้ า ง
องค์การหมายถึง การจัดกลุ่มตาแหน่งงานต่างๆเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกภายในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว และได้รับผลตามเป้าหมายขององค์การ
การออกแบบโครงสร้างองค์การเป็นขั้นตอนต่อจากการออกแบบงาน
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้ดาเนินการออกแบบงานโดยการกาหนดภาระหน้าที่
และความรั บ ผิ ดชอบส าหรับสมาชิกขององค์ การในแต่ ล ะตาแหน่ งงานเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารจาเป็นต้องพิจารณาว่าตาแหน่งงานต่างๆภายในองค์ การ
ที่กาหนดไว้นั้น จะสามารถนามาจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่อย่างไรจึงจะ
ทาให้องค์การสามารถดาเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งงานและอ านาจหน้ า ที่ ใ นแต่ ล ะต าแหน่ ง งาน/การ
มอบหมายงาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 167, 189) กล่าวว่า อานาจหน้าที่ คือ สิทธิใน
การสั่งให้ปฏิบัติที่ซึ่งผู้บริหารจะทาการตัดสินใจต่างๆ แล้วสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท าสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ที่ จ ะให้ ง านต่ า งๆส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามเป้ า หมายของ
องค์การที่ตั้งไว้ ซึ่งอานาจหน้าที่ของนักบริหารจะประกอบด้วยสิท(1) มีสิทธิใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนด (2) มีสิทธิในการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (3) มีสิทธิคาดหมายผลงานหรือผลสาเร็จที่
พึงพอใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
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โดยในการมอบหมายอานาจหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
- การมอบหมายภาระหน้าที่และกิจกรรมที่จะให้ทา คือการพิจารณา
ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ควรมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับไปปฏิบัติ และ
เมื่อให้เขารับไปทาแล้วผลงานที่จะให้เขารับผิดชอบทาให้สาเร็จควร
จะเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อทราบชัดเจนแล้วก็ให้บอกกล่าวให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
- การมอบอานาจหน้าที่ที่จะใช้ปฏิบั ติภารกิจและกิจกรรมต่างๆ เป็น
การพิ จ ารณาว่ า ควรมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ช นิ ด ใดให้ และจะ
มอบหมายอานาจหน้าที่ให้มากเพียงใดจึงจะเหมาะสม โดยขนาดของ
อ านาจหน้ า ที่ ที่ จ ะมอบหมายนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ดั ง นี้ (1)
ลั ก ษณะของกิ จ กรรมที่ จ ะมอบหมาย (2) ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (3) ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ (4) ความจาเป็นของ
การประสานงาน
เสนาะ ติเยาว์ (2544: 128) กล่าวว่า การมอบหมายงาน หมายถึง
กระบวนการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับล่างใช้อานาจตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง
มากหรือน้อยแล้วแต่ผู้บริหารระดับสูงจะเห็นสมควร โดยการมอบอานาจเป็น
เพียงการแบ่งอานาจ ไม่ได้ให้ความรับผิดชอบไป ระดับของการมอบอานาจเริ่ม
จากน้อยที่สุดไปจนถึงระดับมากที่สุดดังนี้
- ตรวจสอบและรายงานกลับ
- ตรวจสอบและเสนอแนะการดาเนินงาน
- ตรวจสอบและแนะนาแผนดาเนินงาน
- ตรวจสอบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบและดาเนินการเอง
นอกจากนี้ กระบวนการมอบอานาจ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การ
กาหนดเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจากการทางาน การกาหนดงานส่วนใดส่วน
หนึ่ ง ให้ ท า การมอบอ านาจในการท างาน และ การให้ บุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบใน
ความสาเร็จของการทางานนั้น
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เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 60) กล่าวว่า การกาหนดอานาจหน้าที่ และ
ความรั บผิ ดชอบ หมายถึง การมอบหมายงานให้ ผู้ปฏิบัติในตาแหน่งต่างๆมี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ซึ่งอาจจะต้อง
กาหนดเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ
พัช สิ รี ชมภู คา (2552: 122-123) กล่ าวว่า อานาจหน้ าที่ห มายถึ ง
อานาจของผู้บริหารที่จะตัดสินใจ ออกคาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาตามขอบเขต
ตาแหน่งงาน โดยอานาจหน้าที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดดังนี้
- อานาจหน้าที่ตามสายงาน เป็นอานาจหน้าที่ที่ผู้ บริหารสามารถ
ควบคุมงาน และทางานได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง การให้
ออก การประเมินผล และการให้ความดีความชอบ นั่นคือ อานาจ
หน้ า ที่ ต ามสายงานอยู่ บ นพื้ น ฐานของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
- อ านาจหน้ า ที่ แ บบสนั บ สนุ น เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ที่ เ ป็ น การให้
คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นแก่สมาชิกในองค์การ ส่วน
การตัดสินใจว่าจะดาเนินการตามคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะเป็น
ของสมาชิกเอง โดยอานาจหน้าที่แบบนี้เป็นอานาจหน้าที่ที่มาจาก
ความเชี่ยวชาญและชานาญงานในเรื่องนั้นๆ
- ซึ่งสิ่ งที่มาควบคู่กับอานาจหน้า ที่คือความรับผิ ดชอบ โดยความ
รั บ ผิ ด ชอบหมายถึ ง หน้ า ที่ ใ นการท างานที่ รั บ มอบหมาย โดย
พจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถานได้ ให้ ความหมายของความ
รับผิดชอบว่า หมายถึง การยอบรับผลทั้งดีและไม่ดีในสิ่งที่ตนได้ทา
ลงไป หรื อ อยู่ ใ นความดู แ ลของตน กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ความ
รับผิดชอบเป็นการที่บุคคลมีข้อผูกมัดในเหตุการณ์หรือสถานการณ์
หนึ่งๆตามที่ได้รับมอบหมายและในการกระทาของตน
- ทั้งนี้พัชสิรี ชมภูคา (2552: 124) ได้ กล่าวว่า การมอบหมายงาน
หมายถึ ง การก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบและอ านาจหน้ า ที่ จ าก
ผู้บังคับบัญชาไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการมอบหมายงานนี้รวมไป
ถึงการมอบอานาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานนั้นด้วย
-
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- สาคร สุ ขศรีว งศ์ (2554: 138, 140) กล่าวว่า อานาจหน้าที่
หมายถึ ง สิ ท ธิ อั น ช อบธรรมของผู้ บ ริ ห ารในการสั่ ง การ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยเมื่ อผู้ บ ริห ารได้รั บ ทราบหน้า ที่ ของตนเองอย่ างชั ดเจนแล้ ว
ผู้ บ ริ ห ารพึ ง ตระหนั ก ว่ า การบริ ห ารงานองค์ ก ารให้ ป ระสบ
ความสาเร็จได้ย่อมไม่สามารถทาได้เพียงลาพัง แต่จาเป็นต้อ งมีการ
มอบหมายงานซึ่งหมายถึงการมอบหมายอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเหมาะสม
- การกระจายอานาจ เป็นการแบ่งอานาจหน้าที่วิธีการหนึ่ง โดยมีผู้
กล่าวถึงการกระจายอานาจไว้ดังนี้
- ธงชัย สันติวงษ์ (2545 : 193-194) กล่าวว่า การกระจายอานาจ
เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับขนาดของการมอบหมายอานาจหน้าที่ที่
กระทาโดยผู้บริห ารระดับสูงไปสู่ระดับต่างๆในองค์การ สาหรับ
ขนาดของการกระจายอานาจนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพ
องค์การที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม การกระจายอานาจมักมีข้อดีที่
ก่อให้ เกิดความคล่ องตัว ในการปฏิบัติงาน ทาให้ การดาเนินการ
ต่างๆกระทาได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ อีกทั้งทาให้พนักงานมีขวัญ
กาลั งใจที่ดีที่ได้มีโ อกาสร่ว มตัดสินใจทางาน แต่ข้อเสี ยประการ
สาคัญของการกระจายอานาจคือ ทาให้การควบคุมหย่อนไป และ
โอกาสที่จะทางานซ้าซ้อน ก้าวก่ายกันมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าเดิม
- สาคร สุ ข ศรี ว งศ์ (2554: 141) กล่ า วว่ า การกระจายอ านาจ
หมายถึง การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การกระจายอานาจหน้าที่
และอ านาจการตั ด สิ น ใจลงไปตามล าดั บ ชั้ น สู่ ร ะดั บ ต่ า งๆของ
องค์การ โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการกระจายอานาจดังนี้
- องค์การมีขนาดใหญ่ หรือผู้ บริห ารระดับสู งไม่ส ามารถดูแลหรือ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้เองทั้งหมด
- ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองลงไปเพีย บพร้ อ มด้ ว ยประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ
- ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจา
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- สภาพแวดล้อมไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
- ผู้ปฏิบัติงานอยู่ห่างไกลกัน
- พัชสิรี ชมภูคา (2552: 127) กล่าวว่า การกระจายอานาจ หมายถึง
การกระจายอานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้อยู่ระดับล่าง ซึ่งช่วยให้เกิด
ความรวดเร็วในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีคนให้ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจมากขึ้น และพนักงานจะมีความรู้สึกที่ต่อต้านการ
ตัดสินใจใดๆที่มีผลกระทบถึงตนน้อยลง
4) การประสานงาน
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 141-142) กล่าวว่า การประสานงานถือเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการจัดองค์การ เพื่อให้ทราบว่าทาอย่างไรจึงจะทาให้
บุคคลและหน่วยงานต่างๆภายในองค์การมีความร่วมมือที่จะดาเนินงานต่างๆ
อย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานราบรื่นโดยการประสานงานมีกรอบที่
จาเป็นดังนี้
- ผู้ ป ระสานงาน คื อ บุ ค คลที่ ผู้ บ ริ ห ารก าหนดขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ประสานงานในส่ ว นต่ า งๆเข้ า ด้ ว ยกั น หรื อ ก าหนดให้ แ ต่ ล ะ
หน่วยงานมีบุคคลทาหน้าที่เป็นจุดติดต่อระหว่างหน่วยงาน
- บทบาทและความรับ ผิ ดชอบ ผู้ บริห ารควรกาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบให้กับผู้ที่ทาหน้าที่ประสานงานให้ชัดเจน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตัดสินใจแก้ปัญหา และผู้ประสานงานเข้าใจบทบาท
ของแต่ละบุคคล
- กฎและระเบียบที่จาเป็น ผู้บริหารควรกาหนดกฎระเบียบตลอดจน
มอบอ านาจหน้ า ที่ ที่ จ าเป็ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสานงาน เพื่ อ ให้ ก าร
ประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- พัชสิรี ชมภูคา (2552: 130-131) กล่าวว่า การประสานงาน ช่วย
ให้แต่ละส่วนงานนั้นสอดประสานไปในทิศทางเดี ยวกัน อีกทั้งยัง
ช่วยเชื่อมโยงเป้าหมายของทุกส่วนงานเข้าด้วยกัน เพื่อความสาเร็จ
ของเป้ า หมายรวมในองค์ ก าร โดยกลไกในการประสานงาน
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
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- การประชุ ม การประชุ ม เป็ น การเปิ ด ช่ อ งทางให้ พ นั ก งานได้ ม า
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกัน
- ระบบสารสนเทศ องค์การอาจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูล
ทุกชนิดที่เกิดขึ้นเป็นคลังข้อมูล และพนักงานไม่ว่าจะจากส่วนงาน
ใดจะสามารถเข้ า มาศึ ก ษาข้ อ มู ล นั้ น ได้ ต ามสิ ท ธิ ที่ ต นเองได้ รั บ
วิธีการดังกล่าวนอกจากจะช่วยประสานงานแล้ว ยังช่วยลดความ
ผิดพลาดจากที่ต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลชุดเดี ยวกัน แต่ข้อมูลกลับไม่
ตรงกัน เพราะความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล
- การท างานเป็ น ที ม การท างานเป็ น ทีม อาจเกิ ด ขึ้น ในลั ก ษณะที่
รวมกันเฉพาะกิจเป็นทีมชั่วคราว เพื่อทางานเรื่องหนึ่งๆ และเมื่อ
ภารกิจนั้นสิ้นสุดลงสมาชิกในทีมก็สลายตัวไป หรืออาจเป็นลักษณะ
ของการท างานที่ เ ป็ น ที ม ถาวรก็ ไ ด้ โดยการจั ด ตั้ ง ที ม เป็ น การ
รวบรวมพนักงานจากหลายๆฝ่ายให้มาทางานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการประสานงานกันระหว่างสายงาน
- ผู้ประสานงาน เกิดจากการกาหนดบทบาทบุคคลในองค์การขึ้นมา
เพื่อทาหน้าที่เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างคนกับกลุ่มงาน
- ระบบการให้ ร างวั ล การให้ ร างวั ล กั บ ความสามารถในการ
ประสานงานกันจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้คนใช้ความพยายามในการ
สื่อสารและเชื่อมโยงถึงกัน อาจทาได้โดยระบบการให้รางวัลตาม
ผลงานของทีม หรือการแบ่งปันกาไร ที่ผลกาไรในภาพรวมของ
องค์การจะถูกนามาแบ่งปันให้พนักงาน ทาให้พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเป้าหมายในภาพรวม
ขององค์การ แทนที่จะมุ่งเน้นเป้าหมายส่ว นบุคคลหรือส่ว นงาน
เท่านั้น
1.3 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดองค์การ
ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 243-248) กล่าวว่า ปัญหาและข้อควรคานึงถึงในการจัด
องค์การหรือปรับปรุงโครงสร้างขององค์การให้ดีขึ้น มีดังนี้
1) ปัญหาของการแบ่งงานในขั้นการออกแบบงาน เกิดจากการออกแบบงานโดยยึดหลัก
ของการแบ่งงานกันทา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่าการแบ่งงานนั้นควรจะแบ่ง
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ละเอียดมากน้อยแค่ไหน ควรจะแบ่งอย่างไร หรือการออกแบบเพื่อให้มีขอบเขตที่
เหมาะสมนั้นทาอย่างไร
2) ปัญหาของการรวมกลุ่มงานเข้าเป็นแผนก จะเกิดจากการจัดกลุ่มงานโดยมีการ
แบ่ งกลุ่ มตามความถนัดแยกตามหน้าที่ ซึ่งอาจทาให้ แต่ล ะกลุ่ มประกอบด้ว ย
คนทางานแบบเดียวกันที่เหมือนกันหมด การประสานงานและการสัมพันธ์กันในกลุ่ม
อาจไม่จูงใจก็ได้
3) ปัญหาของการมอบหมายงาน อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ หากผู้บริหาร
มอบหมายงานไม่สมบูรณ์ หรือให้อานาจหน้าที่ไม่พอเพียงกับความรับผิดชอบ จะทา
ให้โครงสร้างที่จัดขึ้นเป็นกลไกที่ไม่สมบูรณ์สาหรับผู้ทางานฝ่ายต่างๆ ที่จะต้องมาอยู่
ในโครงสร้างนั้น
4) ปัญหาของการจัดความสัมพันธ์ โดยสายการบังคับบัญชาที่กาหนดขึ้นเป็นประโยชน์
ในการให้มีระเบียบของการอยู่ร่วมกันและการติดต่อกันให้ทุกส่วนโยงเข้าเป็นกลุ่ม
เดียวกัน แต่บางครั้งสายการบังคับบัญชานี้เองอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการติดต่อ
ประสานงานกันได้ เช่น บุคคลที่อยู่ระหว่างส้นทางการติดต่อขาดงานไป จะทาให้
การสื่อสารติดต่อต้องล่าช้าลง
5) ปัญหาการจัดความสั มพันธ์ในโครงสร้างขององค์การขนาดใหญ่ ซึ่งมักเกิดจาก
2 กรณี คือ ปัญหาของการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือให้คาปรึกษา (Staff
Units) และปัญหาของการจัดให้มีความสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษในรูปคณะกรรมการ
(Committee) เพื่อช่วยเหลืองานด้านตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทุก
ส่วนขององค์การและเพื่อการประสานงาน
สรุปได้ว่าในงานวิจัยนี้ การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การวางโครงสร้างและ
กาหนดบทบาทให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โดยการพิจารณางานตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ แล้วนามาจัดกลุ่มงาน พร้อมกับมอบหมาย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากร ตลอดจนกาหนดความสัมพันธ์ของตาแหน่งงานต่างๆให้
เกิดการประสานงานที่เหมาะสม เพื่อให้ส ถานศึกษาสามารถดาเนินโครงการได้บรรลุ เป้าหมายที่
กาหนดไว้
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3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
3.1 ความหมายของการจัดคนเข้าทางาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 36, 199) กล่าวว่า การจัดคนเข้าทางาน หมายถึง ภารกิจของ
ผู้บริหารในการดาเนินกิจกรรมทางการจัดการที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์การมีกาลังคนที่มีประสิทธิภาพพร้อมในการทางานในทุกตาแหน่งงาน
โดยยึดถือหลัก “put the right man on the right job” ทั้งนี้การจัดคนเข้าทางาน
ประกอบด้วยงาน 3 ด้านคือ (1) การจัดหาบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายที่สามารถได้คนดีมี
คุณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ งาน (2) การพั ฒ นาพนั กงาน โดยมี จุ ด มุ่ง หมายที่ จะเสริ ม สร้า งให้
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์การ (3) การบารุงรักษาพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่
จะพยายามทาให้พนักงานมีความพอใจในหน้าที่งานที่ทาอยู่
Koontz และ Weihrich (2010: 211) กล่าวว่า การจัดคนเข้าทางาน หมายถึง
การจัดหาบุคคลมาดารงตาแหน่งตามโครงสร้างให้ครบถ้วนไม่ว่างเว้น ซึ่งทาได้โดยระบุความ
ต้องการของหน่วยงาน ทาบัญชีรายชื่อบุคคลากรที่มี สรรหา คัดเลือก บรรจุ เลื่อนขั้น ชมเชย
วางแผนอาชีพ ค่าตอบแทน อบรมหรือพัฒนาผู้ที่ดารงหรือมีโอกาสจะดารงตาแหน่งดังกล่าว
เพื่อที่พวกเขาจะได้ทางานสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 187-189) กล่าวว่า การจัดคนเข้าทางาน ในปัจจุบันนิยม
ใช้คาว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการสรรหา กระบวนการ
ดูแลรักษา และกระบวนการออกจากงาน
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 267) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆที่จาเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่
เพียงพอทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนสามารถดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนด ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้ วย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การจัดคนเข้าทางาน การฝึกอบอรมและการพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การรักษาความสัมพันธ์
สรุปได้ว่า การจัดคนเข้าทางาน หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ อัน
ประกอบด้วยการจัดหาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ตลอดจนการบารุงรักษาบุคลากร
เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมมาสนับสนุนให้การปฏิบัติงานต่างๆขององค์การสาเร็จบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.1. งานของการจัดคนเข้าทางาน
การจัดคนเข้าทางานประกอบด้วยงานหลัก 3 ประการ ดังนี้
1.1.1. การจัดหาบุคลากร
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 200-205) กล่าวว่า การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงาน เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3 ประการ คือ (1) การสรรหา
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บริหารได้ออกแบบงาน ซึ่งเป็นกาหนดสิ่งที่คนใด
คนหนึ่งจะต้องทาในการปฏิบัติงาน และรวมถึงผลงานที่คาดว่าจะได้รับ โดยในการ
สรรหาตัวบุคคลนั้น สามารถสรรหาได้ทั้งจากแหล่งภายใน โดยวิธีการเลื่อนขั้น หรือ
สรรหาจากแหล่งภายนอกโดยวิธีการประกาศหรือใช้คนไปค้นหา (2) การคัดเลือก
เป็นกิจกรรมที่จะทาให้ได้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยผู้บริหารจะต้อง
ดาเนินการดูประวัติส่วนตัว สัมภาษณ์ ทดสอบ ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว ไม่มีวิธี
ใดวิธีหนึ่งที่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง แต่จะต้องใช้คละกันไปตามความเหมาะสม (3) การ
บรรจุ
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 271-274) ได้กล่าวถึงการสรรหาบุคลากร และ
การคัดเลือกบุคลากรไว้ ดังนี้
- การสรรหา หมายถึง การทาให้บุคคลที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดของตาแหน่งงานนั้นๆ สนใจสมัครเพื่อดารงตาแหน่งงานที่
สรรหา โดยก่อนการสรรหานั้นองค์การต้องจัดทารายละเอียดต่างๆทั้ง
คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ข้อกาหนดตาแหน่งงาน
(Job Specification) อัตราจ้างงาน เงินเดือน ผลตอบแทนในรูปแบบ
อื่น และจานวนตาแหน่งที่เปิดรับสมัครในการสรรหาให้ชัดเจน จากนั้น
องค์การจึงสรรหาโดยมีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ (1) แหล่ง
บุ ค คลภายใน การสรรหาจากบุค คลภายในองค์ก าร อาจทาได้โ ดย
ประกาศรับเป็นการภายในองค์การ เพื่อให้สมาชิกขององค์การสนใจ
สมัครเข้าทางานในตาแหน่งดังกล่าว องค์การบางแห่งใช้วิธีสรรหาจาก
ระบบข้อมูลบุคลากรภายใน และเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตลอดจน
คุณสมบัติที่ต้องการจากระบบข้อมู ล ดังกล่ าว องค์ การบางแห่ งอาจ
จัดทาระบบทดแทนในแต่ละตาแหน่งหน้าที่ ซึ่งระบุชัดเจนว่าในกรณีที่
ตาแหน่งงานหนึ่งๆว่างลง จะบรรจุใครเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว ซึ่ง
การสรรหาบุคคลภายในองค์การมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ เป็นวิธี
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ที่ ส ะดวก เสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากรขององค์ ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่เป็นการเลื่อนตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเป็นที่ประจักษ์ชัด และบุคลากรมีความรู้จักคุ้นเคยกับ
เพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์การเป็นอย่างดีแล้วจึงสามารถเริ่มทา
หน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการปฐมนิเทศตลอดจนการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียและข้อจากัด
หลายประการ เช่น มีจานวนบุคคลให้คัดเลือกจากัด ขาดโอกาสในการ
ได้ รั บ ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายจากบุ ค คลภายนอก
องค์การ อาจเกิดการแย่งชิงตาแหน่งและนาไปสู่ความแตกแยกของ
สมาชิกภายในองค์การ เป็นต้น (2) แหล่งบุคคลภายนอก การสรรหา
บุ ค คลจากแหล่ ง ภายนอกท าได้ ห ลายวิ ธี เ ช่ น พนั ก งานบางเวลา
พนักงานชั่วคราว การจ้างจากหน่ วยงานภายนอก การจ้างพนักงาน
ตามปกติ ซึ่งการจัดหาบุคคลจากแหล่งภายนอกมีข้อดีหลายประการ
คื อ องค์ ก ารมี โ อกาสคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสมจากทางเลื อ กที่
กว้างขวาง มีโอกาสได้รับความรู้ความชานาญที่แตกต่างออกไป ป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงตาแหน่งของบุคลากรภายในองค์การ และใน
การณีที่พนักงานที่รับมาใหม่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
องค์ ก ารอาจพิ จ ารณาเลิ ก จ้ า งและสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมต่ อ ไป
นอกจากนี้หากบุคคลดังกล่าวเคยทางานกับคู่แข่งขององค์การย่อมทา
ให้คู่แข่งขาดกาลังคนในขณะที่องค์การสามารถเรียนรู้กลวิธีของคู่แข่ง
จากบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดหาบุคคลจากแหล่งภายนอกมี
ข้อเสียเช่น ทาให้พนักงานภายในองค์การหมดขวัญและกาลังใจจาก
โอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าในองค์การ มีค่าใช้จ่ายสูงจากการ
โฆษณารั บ สมั ค ร ขาดความแน่ น อนว่ า พนั ก งานใหม่ จ ะมี ค วามรู้
ความสามารถจริงและทาหน้าที่ได้ตามที่หวั ง ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กับ องค์ การ ตลอดจนอาจเกิ ดความขัด แย้ ง กับ บุค คล
ภายในองค์การ
- การคั ด เลื อ ก เป็น ขั้ นตอนที่ ต่อ จากการสรรหาบุ คคลให้ ม าสมั ครใน
ตาแหน่งหน้าที่งานที่ประสงค์แล้ว โดยการคัดเลือกสามารถทาได้หลาย
วิ ธี ดั ง นี้ (1) การคั ด เลื อ กจากใบสมั ค รเป็ น การตรวจใบสมั ค รเพื่ อ
คัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเพื่อดาเนินการคัดเลือกใน
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ขั้นตอนต่อไป บางองค์การอาจทาการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครจาก
บุคคลอ้างอิงสถาบันการศึกษา และนายจ้างเดิมว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อมูลที่ระบุในใบสมัครหรือไม่ (2) การสัมภาษณ์ ผู้ ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากการพิจารณาใบสมัครมักจะได้รับการสัมภาษณ์จากบุคคล
ในส่วนต่างๆขององค์การ โดยในบางองค์การอาจแบ่งการสั มภาษณ์
ออกเป็ นหลายรอบเพื่ อกรองให้ ได้ บุค คลที่พึ งประสงค์ มากที่ สุ ด ซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์หลักในการสัมภาษณ์ได้แก่ การพิจารณาถึง
บุคลิกลักษณะ ความสามารถในการสื่ อสาร ทัศนคติ ค่านิยม ความ
มั่ น คงทางอารมณ์ การแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ตลอดจนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ โ ดยทั่ ว ไปของผู้ ส มั ค ร (3) การทดสอบ เมื่ อ ผู้ บ ริ ห าร
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ไหวพริบ และทัศนคติของแต่ล ะ
บุคคลแล้ว เพื่อให้องค์การได้บุคลากรที่มีค วามรู้ความสามารถตามที่
ต้องการ ผู้สมัครงานอาจจะต้องทดสอบทักษะผ่านแบบทดสอบในด้าน
ต่างๆตามความจาเป็นของลั กษณะงาน เช่นการทดสอบความสามารถ
การทดสอบบุคลิ กภาพ เป็นต้น (4) การตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง
สามารถทาได้โดยการสอบถามจากบุคคลต่างๆที่รุ้จักกับผู้สมัคร ทั้งที่
เป็นครู อาจารย์ หรือหัวหน้างานเดิม เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งที่เป็นทัศนคติ
ของบุคคลรอบข้างที่มีต่อผู้สมัคร ตลอดจนประวัติและความสามารถใน
การทางาน (5) การตรวจสุ ขภาพ ผู้ ส มัครอาจจะต้องผ่านการตรวจ
สุขภาพหลั งจากที่ได้รับการพิจารณาจากผู้คัดเลื อกแล้ ว ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
Koontz และ Weihrich (2010: 222,227-232) ได้กล่าวถึงการสรรหา
บุคลากร และการคัดเลือกบุคลากรไว้ ดังนี้
- การสรรหาบุคลากร คือการดึงดูดผู้มีคุณสมบัติมาดารงตาแหน่งให้ครบ
ตามโครงสร้างที่ว างไว้ ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มกระบวนการนั้นได้จะต้องระบุ
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้ชัดเจน โดยมีแหล่งที่มาได้สอง
ทางด้วยกัน คือ (1) การเลื่อนขั้นหรือการโยกย้ายพนักงานในองค์การ
ทั้งนี้ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจช่วยเฟ้นหาว่าใครมีคุณสมบัติเข้าข่าย
อาจใช้ ค วบคู่ กั บ แผนโดยรวมของแผนกทรั พ ยากรบุ ค คล และยั ง อาจ
นาไปใช้ในการตระเตรียมคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ ตาแหน่งใหม่
หรือการลดพนักงานได้อีกด้วย (2) การจ้างจากแหล่งภายนอก อาทิเช่น
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สรรหาจากบริษัทจัดหางาน สถาบันการศึกษา สมาคมอาชีพ การอ้างอิง
จากบุคลากรในองค์การ รวมถึงใบสมัครจากผู้ที่สนใจร่วมงาน
- การคัดเลือก คือกระบวนการเลือกบุคคลที่เหมาะจะดารงตาแหน่งที่สุดใน
ขณะนั้นหรือในอนาคต โดยอาจทาการคัดเลือกเมื่อมีตาแหน่งว่าง หรือทา
เผื่ อ ไว้ส าหรับ อนาคตก็ ไ ด้ โดยกระบวนการคั ด เลื อ กนั้ นมี ห ลากหลาย
กระบวนการดังนี้ (1) การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ที่ดีนั้ น ผู้สัมภาษณ์ควร
ผ่านการอบรม เพื่อจะได้รู้ว่าต้องถามหาข้อมูลอะไรบ้าง และผู้สัมภาษณ์
ควรเตรี ย มค าถามให้ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ ก ารสั ม ภาษณ์ ห ลายครั้ ง โดยใช้ ผู้
สัมภาษณ์หลายคนจะได้นาผลการประเมินและมุมมองของแต่ละคนมา
เปรี ย บเที ย บ โดยผู้ บ ริ ห ารจะน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ส มั ค ร
อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์เป็นเพียงด้านหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก ที่
ควรได้ รั บ ข้ อ มู ล จากใบสมั ค ร ผลการทดสอบ และบุ ค คลอ้ า งอิ ง
ประกอบด้ว ย (2) การทดสอบ โดยการทดสอบที่ มักใช้ไ ด้แก่ ทดสอบ
สติปัญญา ทดสอบความถนัดและความคล่องแคล่ว ทดสอบความถนัดทาง
อาชีพ ทดสอบบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้คนที่เหมาะกับงานที่สุด อย่างไรก็
ตามการทดสอบมีข้อจากัดหลายประการเช่น แบบทดสอบอาจไม่แม่นยา
พอที่ จ ะใช้ เ ป็ น ตั ว วั ด บุ ค ลิ ก ของผู้ ส มั ค รเพี ย งอย่ า งเดี ย ว จะต้ อ งมี ก าร
ตีความโดยพิจารณาจากประวัติทั้งหมดของผู้สมัครแต่ละคน อีกทั้งก่อน
จะเริ่มนาแบบทดสอบไปใช้ ควรทดลองก่อนว่าแบบทดสอบจะใช้ได้ผล
จริ งหรื อไม่ และจ าเป็ น ต้อ งให้ ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขานั้ น ๆหมั่ นดู แ ลและ
ตีความแบบทดสอบ (3) ศูนย์การประเมินความสามารถ เป็นเทคนิคที่ได้
นิ ย มใช้ ใ นการคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห าร หรื อ การเลื่ อ นต าแหน่ ง โดยจะมี ชุ ด
แบบทดสอบให้ผู้สมัครได้ลองแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ต้องพบเจอเป็น
ปกติ ในระหว่างนี้ จะมีนักจิตวิทยาหรือผู้บริหารที่มีประสบการณ์คอย
สังเกตและประเมินหลายคน เมื่อจบช่วงเวลาทดสอบ ผู้ประเมินแต่ละคน
จะสรุปผลงานของผู้สมัครและให้ผลลัพธ์ และนามาเปรียบเทียบในกลุ่มผู้
ประเมินจนได้บทสรุปว่าผู้ ส มัครแต่ล ะรายมีศัก ยภาพมากน้อยเพียงใด
และเขียนออกมาเป็นรายงาน ซึ่งรายงานนี้จะถูกส่งไปยังผู้บริหารที่ได้รับ
การแต่งตั้งเพื่อขอคาแนะนา
-
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1.1.2. การพัฒนาบุคลากร
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 200-201, 208-219) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร
มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์การ โดย
มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร 8 ประการ คือ 1.การดาเนินการให้บุคลากรเข้าได้
กับ องค์การ 2.การอบรมและให้การศึกษา 3.การโยกย้าย 4.การเลื่ อนขั้น 5.การ
ประเมินผลงาน 6.การประเมินเส้นทางอาชีพ
7.การจัดระบบแสดง
ความคิดเห็ น และเสนอแนะ และ 8.การสร้างขวัญกาลั งใจ ทั้งนี้ได้เสนอวิธีการ
ฝึกอบรมไว้ดังนี้ การอบรมในงาน การใช้วิธีการจัดประชุมถกปัญหาร่วมกัน การเข้า
ร่ ว มสั ม มนากั บ ภายนอก การอบรมในห้ อ งบรรยาย การเข้ า อบรมกั บ สถาบั น
ภายนอก การจัดแผนการศึกษานอกหน้าที่งาน การศึกษาด้วยตนเองโดยสื่อการสอน
ชนิดต่างๆ การศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยสอน
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 274-275) กล่าวว่า การฝึกอบรมและการพัฒนา
หมายถึงการดาเนินการใดๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมถึงงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และงานอื่นที่อาจได้รับมอบหมายในอนาคต
โดยมีกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
- การวิเคราะห์ หมายถึงการพิจารณาความจาเป็นและความต้องการที่
จะต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่บุคลากร โดยจาเป็นต้องกาหนด
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมและพัฒนาตลอดจนกาหนดเกณฑ์การวัดผล
สาเร็จของการฝึกอบรมและพัฒนาให้ชัดเจน
- การออกแบบและปฏิบัติ หมายถึงการการกาหนดวิธีการฝึกอบรม การ
จัดทาเอกสารและอุปกรณ์ที่จาเป็น และการดาเนินการฝึกอบรม โดย
การฝึกอบรมและพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ (1)การ
นาเสนอข้อมูล เช่นการบรรยายความรู้เพิ่มเติมให้ผู้รับการฝึกอบรมการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ซึ่งเป็นการให้ข้อมูบทั่วไปเกี่ยวกับงานองค์การ
เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่นที่ควรรู้ เป็นต้น (2)การจาลอง
สถานการณ์ เป็นการจาลองงานให้พนักงานทดลองปฏิบัติก่อนที่จะลง
มือทาในสภาพแวดล้อมจริง (3)การฝึกปฏิบัติจริง เป็นการให้พนักงานลง
มือปฏิบัติหน้าที่ในการทางานในสถานที่และสภาพแวดล้ อมที่แท้จริง
โดยหัวหน้างานอาจสาธิตการทางานจริงเป็นตัวอย่างแล้วจึงเปิดโอกาส
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ให้พนักงานลงมือปฏิบัติ ในระยะแรกอาจมอบหมายให้มีผู้ฝึก สอนคอย
ฝึกสอน แนะนา และให้คาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน
- การประเมิ น ผล หมายถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก าร
ฝึกอบรมว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใด วิทยากรสามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพเพี ยงใด สภาพแวดล้ อมวต่า งๆ อาทิ สถานที่ อุป กรณ์
มีความเหมาะสมหรือไม่ และได้รับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
มากน้อยเพียงใด โดยผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมอาจจัดทาแบบสอบถาม
เพื่อใช้ประกอบการประเมิน ในบางกรณีอาจจาเป็นต้องติดตามผลการ
ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานของพนักงานว่า การฝึกอบรมดังกล่าวทาให้
พนั ก งานมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะเพิ่ ม ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง มากน้ อ ย
เพียงใด หรือพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 165-167) กล่าวว่า การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นวิธี
เพิ่มความสามารถของพนักงานที่รับเข้ามา อีกทั้งช่วยเสริมแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี
แก่พนักงาน ทาให้พนักงานอยู่กับองค์การในระยะยาว โดยการฝึกอบรมคือความ
พยายามขององค์การที่ช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับงาน
ที่ทาอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการพัฒนาหมายถึง ความพยายามขององค์การที่ให้ความรู้
ทั ก ษะ และพฤติ ก รรมแก่ พ นั ก งานเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะรั บ งาน ความ
รับผิดชอบใหม่เพิ่มเติมในการเติบโตในอาชีพ
การฝึ ก อบรมอั น ดั บ แรกที่ พ นั ก งานควรได้ รั บ เมื่ อ เริ่ ม ท างานคื อ การ
ปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการช่วยให้ข้อมูล กฎระเบียบในการทางาน และช่วยให้พนักงาน
ปรับตัวเข้ากับที่ทางานใหม่ได้ นอกจากนั้นพนักงานยังควรได้นับการฝึกอบรมอื่นๆ
เพื่อเพิ่มความสามารถ โดยมีขั้นตอนการฝึกอบรมดังนี้
- ประเมิน ความต้อ งการในการฝึ ก อบรม เป็ นการระบุ สิ่ งที่ ต้อ งการ
สาหรับการฝึกอบรมโดยเป็นการวิเคราะห์องค์การ บุคคล และงานเป็น
พื้นฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ องค์การต้องพิจารณาว่าเพื่อให้การดาเนิน
เป็ น ไปตามกลยุ ทธ์ ที่ว างไว้นั้ น องค์ก ารต้อ งมีบุ คคลากรที่มี ความรู้
ความสามารถอะไร สาหรับการวิเคราะห์บุคคลนั้น ต้องวิเคราะห์ว่า
ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถอะไร ส่วนการวิเคราะห์งานเป็นการ
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วิเคราะห์ว่างานนั้นต้องใช้ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอะไรในการ
ทางาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากทั้ง 3 แหล่ง จะทาให้ทราบว่าบุคคลนั้นต้อง
ฝึกอบรมและพัฒนาด้านใด
- กาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม เพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดที่ต้องการจากการ
ฝึกอบรม โดยเป้าหมายที่ดีควรมีความชัดเจนและสามารถวัดได้
- ดาเนินการฝึกอบรม ทั้งนี้วิธีการฝึ กอบรมแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ
ดังนี้ (1) การฝึกอบรมในงาน เป็นการฝึกอบรมโดยการทางานนั้น
นับว่าเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยอาจมีหัวหน้าหรือเพื่อน
ร่วมงานที่มีประสบการณ์ช่วยดูแล ให้คาแนะนาในการทางานนั้น ผู้
ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้จากการทางานจริง จึงเป็นวิธีการฝึกอบรมที่ช่วย
ให้แน่ใจว่าผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้สิ่งที่จาเป็นในการทางาน และได้ลอง
ปฏิ บั ติ เรี ย นผิ ด เรี ย นถู กจากงาน โดยรู ปแบบการฝึ ก อบรมในงาน
ประกอบด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การสอนงาน การมีพี่เลี้ยง (2)
การฝึ ก อบรมนอกงาน เป็ นการฝึ กอบรมนอกที่ ทางาน มักเป็นการ
เรี ย นรู้ภ าคทฤษฏี เพื่อ ให้ ผู้ ฝึ กได้ความรู้ และหลั ก การเพื่อ นามาเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานจริง โดยรูปแบบของการฝึกอบรมนอกงาน
ประกอบด้วย การบรรยาย การสวมบทบาทสมมติ การใช้กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม การจาลองสถานการณ์
- การประเมิ น การฝึ ก อบรม โดยมี เ กณฑ์ ใ นการประเมิ น อย่ า งน้ อ ย
1 เกณฑ์ เช่นการเรียนรู้ หรือผลการทางาน เป็นต้น ซึ่งควรทาการ
ประเมินทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยการประเมินจะทาได้ง่ายถ้า
เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิทยากร สถานที่ ความรู้สึกต่อการฝึกอบรม
แต่สาหรับการประเมินผลสิ่งที่เรียนรู้ในการฝึกอบรมนับว่าเป็นสิ่งที่ทา
ได้ยากแต่มีความสาคัญ เนื่องจากพนักงานอาจประเมินว่าตนเองได้รับ
ความสนุ ก สนานและเรี ย นรู้ ม ากมายจากการฝึ ก อบรม แต่ ก ารที่
พนักงานเหล่านั้นได้รับความรู้เพิ่มเติมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ทางานจริงหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณา

68
1.1.3. การบารุงรักษาบุคลากร
สาคร สุ ข ศรี ว งศ์ (2554: 282) กล่ า วว่ า การรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ กั บ
พนั ก งานมี บ ทบาทและความส าคั ญ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ผู้ บ ริ ห ารที่ ส ามารถรั ก ษา
ความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานไว้ได้จะบริหารงานอย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือ
จากพนั ก งาน พนั ก งานมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก าร มี ข วั ญ และก าลั ง ใจดี ใ นการ
ปฏิบั ติงาน มีความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาและการทางานให้ บรรลุ เป้าหมายที่
กาหนด นอกจากนี้พนักงานมักไม่ก่อปัญหาหรือมีข้อเรียกร้องต่อรองที่นาไปสู่ภาระ
ขององค์การที่สูงเกินระดับที่เหมาะสม
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและพนักงานให้ดีได้นั้น ผู้บริหารจะ
เป็นต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆซึ่งนิยมใช้เป็นหลักในการรักษาความสัมพันธ์ ได้แก่
- การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
- การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสม่าเสมอกับพนักงาน
- การสร้างความท้าทายให้เกิดขึ้นในงานที่พนักงานทาอยู่
- การดูแลเอาใจใส่ โดยหากองค์การดูแลเอาใจใส่ลูกจ้าง เสมือนหนึ่งว่า
ดูแลผู้รับว่าจ้างเป็นลูกย่อมจะทาให้ความสัมพันธ์เป็นไปโดยราบรื่น
นอกจากประเด็นต่างๆข้างต้นแล้ว ผู้บริหารควรให้ความสนใจเพิ่มเติมกับ
ประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ ที่พนักงานให้ความสนใจมากขึ้น เช่น การป้องกันมิให้เกิดการ
คุกคามทางเพศ การคุ้มครองสิทธิส่วนตัวของพนักงาน เช่น การไม่ดักฟังโทรศัพท์
การไม่ไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวจนเกินไป ตลอดจนการให้ความสาคัญกับประเด็นทาง
ครอบครัว เช่นการจัดสถานที่ดูแลบุตรหลานของพนักงาน การเชิญให้สมาชิกใน
ครอบครั ว มาร่ ว มกิ จ กรรม เพราะจะท าให้ เ กิ ด ความใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น ระหว่ า ง
องค์การกับ สมาชิกในครอบครัว ของพนักงาน และช่ว ยให้ ความสั มพันธ์ระหว่าง
องค์การกับพนักงานแนบแน่นยิ่งขึ้น เป็นต้น
ธงชัย สันติวงษ์ (2545:216-217) กล่าวว่า การบารุงรักษาพนักงานเป็นการ
ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ทาอยู่ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพอใจ
ของคน รวมทั้งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของคน มีดังนี้
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- การต้องได้รับการจ่ายค่าตอบแทนที่พอเพียงและสมเหตุสมผล
- การประเมินค่างานเพื่อกาหนดค่างานและค่าตอบแทน จะต้องถูกต้อง
- สภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความปลอดภัย
ความสะอาดของสถานที่
- สวั ส ดิ การที่ใ ห้ พ นั กงาน ทั้ ง ห้ อ งอาหาร รถสวัส ดิก าร ห้ อ งน้า การ
รักษาพยาบาล การฝึกอบรม การประกันสุขภาพ และอุปกรณ์การ
พักผ่อนต่างๆ
- ความยุติธรรมในโอกาสเลื่อนชั้น โยกย้าย และการพัฒนา
- ความยุติธรรมในการสอบสวนข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียน
- การให้ระบบการตอบแทนแบบจูงใจโดยมีหลักเกณฑ์ และมีความเป็น
ธรรม
- คุณภาพของผู้นาที่เป็นผู้บังคับบัญชา
สรุ ป ได้ ว่ า ในงานวิ จั ย นี้ การจั ด คนเข้ า ท างาน (Staffing) หมายถึ ง
การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ อันประกอบด้วยการจัดหาบุคลากรทั้งจาก
แหล่ งภายในและภายนอกสถานศึก ษา จากนั้น ดาเนิ นการคั ดเลื อกและบรรจุ เข้ า
ทางานด้วยวิธีการที่เหมาะสม เมื่อบุคลากรเข้าทางานแล้วจัดให้มีการฝึกอบรมและ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนบารุงรักษาบุคลากร เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มาสนับสนุนให้การดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การนา (Leading)
4.1 ความหมายของการนา
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 155) กล่าวว่า การชี้นา หมายถึง การใช้ภาวะผู้นาของ
ผู้ บ ริ ห ารร่ ว มกับ การจู งใจในการทาให้ ส มาชิกขององค์ก รทางานของตนเองอย่ างเต็ม ที่
เพื่อให้องค์กรได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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นอกจากนี้ ยั ง กล่ า วไว้ ว่ า การชี้ น าประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลั ก 2 ส่ ว น ซึ่ ง
ผู้บริหารจาเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ ภาวะผู้นาและการจูงใจ
Koontz และ Weihrich (2010: 284) กล่าวว่า การนา คือกระบวนการที่จะ
กระตุ้นให้ทุกคนทุ่มเททางานเพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและขององค์การ
นอกจากนี้ยังกล่าวว่าการบริหารจาเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการจัด
สภาพแวดล้อมให้พนักงานทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายทั่วไปขององค์การ
โดยเน้นความสาคัญของการรับรู้และใช้ประโยชน์จากปัจจัยด้านบุคคลและการจูงใจ โดยรู้
ว่าอะไรที่จูงใจให้พนักงานทุ่มเททางาน
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 215) กล่าวว่า การชี้นา เป็นตัวสร้างความผูกพัน ธ์
และความกระตือรือร้นร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ที่จะใช้ศักยภาพตนอย่างเต็มที่ในการ
ช่วยให้แผนบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้การชี้นายังมีหน้าที่เปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือความฝันให้
เป็นการกระทาที่ให้ผลลัพธ์ออกมาบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ก ล่ า วว่ า การชี้ น าต้ อ งอาศั ย ความสามารถด้ า นความรู้ พื้ น ฐานทาง
พฤติกรรม ภาวะผู้ นาหรื อความเป็นผู้นา แรงจูงในใจการทางาน การประสานงาน การ
ติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจ อันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญให้การชี้นาของผู้บริหารใน
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปได้ว่า การนา หมายถึง การใช้ภาวะผู้นาของผู้บริหาร รวมถึงใช้การจูงใจ และ
การติดต่อสื่อสารที่กระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเททางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
4.2 องค์ประกอบของการนา
จากความหมายของการนา สามารถสรุปองค์ประกอบการนาได้ 3 ประการ คือ
ภาวะผู้นา การจูงใจ และการติดต่อสื่อสาร โดยสามารถอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้
ดังนี้
4.2.1 ภาวะผู้นา
สาคร สุ ข ศรี ว งศ์ (2554: 156-165) กล่ า วว่ าภาวะผู้ นา หมายถึ ง
ความสามารถของผู้นาในการทาให้บุคคลอื่นปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งนี้การที่ผู้ นาจะทาให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามดังที่ กล่าว
ได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ ดังนี้
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- อานาจ เป็น เครื่อ งมือส าคัญประการหนึ่งซึ่ งผู้ บริห ารสามารถใช้เพื่ อ
นาพาองค์การไปในทิศทางที่ตนต้องการ ซึ่งสามารถจัดแบ่งประเภทของ
อานาจตามแหล่งที่มาได้เป็น 6 ประเภท คือ (1)อานาจโดยธรรม เป็น
อานาจซึ่งผู้บริหารได้รับมาพร้อมกับตาแหน่งและหน้าที่ขององค์การ มี
ลั กษณะเป็นทางการ หรือถื อปฏิบัติต่อเนื่ องในองค์การจนเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติ (2)อานาจในการให้รางวัล เป็นอานาจซึ่งผู้บริหารมอบสิ่งที่
มีคุณค่าให้กับบุคคลในองค์การ เช่นการเพิ่มเงินเดือน การให้เงินโบนัส
การเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น (3)อานาจในการให้โทษ เป็นอานาจในการ
ลงโทษบุคคลในองค์การ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การพักงาน การไล่
ออก การย้ายออกจากตาแหน่งหน้าที่ที่พึงประสงค์ การลดหรืองดเงิน
โบนัส เป็นต้น (4)อานาจจากการชื่นชม เป็นอานาจซึ่งบุคคลได้รับจาก
การเป็นที่ชื่นชม หรือเป็นที่รัก ผู้ที่มีอานาจประเภทนี้หากพูดหรือกระทา
อะไรต่อบุคคลอื่นมักจะได้รับการยอมรับนับถือ หรือปฏิบัติตามอย่าง
(5)อ านาจจากความเชี่ ย วชาญ เป็น อ านาจซึ่ ง บุ ค คลได้ รั บ จากความ
เชี่ยวชาญหรือความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของตน จึงทาให้เป็นที่
ยอมรับ (6)อานาจจากข้อมูลข่าวสาร เป็นอานาจซึ่งบุคคลได้รับจากการ
เข้ า ถึง แหล่ ง ข้อ มู ล หรือ จากการควบคุ มการแพร่ก ระจายของข้ อ มู ล
ข่าวสาร ทั้งนี้การใช้อานาจแต่ละประเภทก็ยังส่งผลแตกต่างกันออกไป
อานาจบางประเภทท าให้ ส มาชิกยินยอมพร้ อมใจปฏิบัติตาม ขณะที่
อ านาจบางประเภทอาจท าให้ ส มาชิ ก ต่ อ ต้ า น ผู้ บ ริ ห ารควรเลื อ กใช้
อานาจแต่ละประเภทให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
- คุณลักษณะของผู้นา มี 6 ลักษณะ คือ (1) คุณลักษณะทางความคิดและ
สติ ปั ญ ญา หมายถึ ง ความฉลาดหลั ก แหลมของผู้ น า สามารถคิ ด
วิเคราะห์ และคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบ แม้ปัญหาที่มีความซับซ้อนก็
สามารถเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกาหนด
แนวทางตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม (2)
คุณลักษณะทางความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หมายถึง การมีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น มีทัศนคติที่ดีเป็น
ที่ย อมรับ และเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมโดยทั่ว ไป (3) คุณลั กษณะ
ทางด้านการทางาน หมายถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่เกิดขึ้น รู้จักวิธีในการถ่ายทอด
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และสอนงาน (4) คุณลักษณะส่วนตัว เช่น มั่นใจในตนเอง มั่นคงทาง
อารมณ์ สามารถเก็บความรู้สึกในโอกาสอันควร รักษาความลับ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบสู ง มี ค วามทะเยอทะยาน มี ค วามรอบคอบ มี ค วาม
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อ และมีความเสมอต้นเสมอ
ปลาย เป็ น ต้ น (5) คุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพ อาทิ อายุ ส่ ว นสู ง
พละกาลัง น้าหนัก และโหงวเฮ้ง เป็นต้น (6) คุณลักษณะทางพื้นฐาน
สั ง คม เช่ น ฐานะทางครอบครั ว ชื่ อ เสี ย งของวงศ์ ต ระกู ล ประวั ติ
การศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่มีพื้นฐานทางสังคมดีไม่จาเป็นต้องเป็นผู้นาที่
ดีเสมอไป แต่ผู้มีพื้นฐานทางสังคมที่ดีมักได้รับการยอมรับจากสังคม จึงมี
โอกาสได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ เ ป็ น ผู้ น า อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษา
คุณลักษณะเฉพาะทั้ง 6 ด้านดังกล่าว เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทาให้เข้าใจถึง
โอกาสและแนวโน้มของบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าวกับศักยภาพใน
การเป็นผู้นาที่ดี ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นาของตนเองจึงควรศึกษา
และเปรียบเทียบคุณลักษณะของตนกับคุณลักษณะตามทฤษฎีที่ระบุ
เพื่อให้เห็นถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองให้
เพิ่มมากขึ้น
- พฤติกรรมของผู้นา ได้มีทฤษฏีที่กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้นาไว้ สรุปได้
ดังนี้ (1)ภาวะผู้นา 3 ประเภทตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา
ซึ่งประเภทแรกคือ ผู้นาแบบอัตนิยม ซึ่งผู้นาจะตัดสินใจเองแต่ ผู้เดียว มี
การก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านเองแล้ ว แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ปฏิ บั ติ ต าม
จ ากั ด การแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ กั บ กลุ่ ม อี ก ทั้ ง ไม่ ค่ อ ยได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานผิดพลาด ผู้นาประเภทที่
สองคือ ผู้นาแบบประชานิยม ผู้นาประเภทนี้จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
อนุญาตให้กลุ่มเป็นผู้กาหนดวิธีปฏิบัติงาน มีการแจ้งให้กลุ่มทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น อีกทั้งใช้ข้อมูลย้อนกลับเป็นโอกาสในการฝึกฝน
สมาชิกกลุ่ม ผู้นาประเภทที่สามคือ ผู้นาแบบเสรีนิยม ซึ่งเป็นผู้นามอบ
อ านาจให้ ก ลุ่ ม ตั ด สิ น ใจได้ โ ดยเสรี ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติงาน แต่คอยดูแลอยู่ห่างๆ ไม่ค่อยติดต่อสื่อสารกับกลุ่มแต่จะเข้า
มาเกี่ ย วข้ อ งเฉพาะเพื่ อ ตอบข้ อ ซั ก ถาม และหลี ก เลี่ ย งการให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ (2) ทฤษฏีความต่อเนื่องของพฤติกรรมการใช้อานาจ เป็น
พฤติกรรมการใช้อานาจหน้าที่มากน้อยแตกต่างกันไป ถ้าผู้ บริห ารมี
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พฤติกรรมการใช้อานาจหน้าที่สูง จะส่งผลให้ผู้ได้บังคับบัญชามีอิสระใน
การคิด และการแสดงออกน้ อย แต่ถ้า ผู้ บ ริห ารมี พฤติก รรมในการใช้
อ านาจลดลง ก็ จ ะท าให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี อิ ส ระในการคิ ด และการ
แสดงออกเพิ่ ม ขึ้ น ตามล าดั บ โดยมี รู ป แบบการแสดงพฤติ ก รรม
เรี ย งล าดั บ จากการใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห ารจากมากไปน้ อ ยได้ ดั ง นี้
ผู้บริหารตัดสินใจและสั่งการ ผู้บริหารชักจูงให้ปฏิบัติตาม ผู้บริหารเสนอ
แนวคิดและรับฟังคาถาม ผู้บริหารเสนอทางเลือกให้ตัดสินใจ ผู้บริหาร
เสนอปัญหาให้กลุ่มและรับผลในการตัดสินใจ ผู้บริหารให้กลุ่มตัดสินใจ
ภายใต้ข้อจากั ดที่ กาหนด และผู้ บริ ห ารที่ให้ ตัดสิ นใจได้อย่างเสรี (3)
พฤติกรรม 2 ด้านของผู้นาตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ซึ่ง
ได้ แ ก่ พ ฤติ ก รรมเน้ น คน อั น หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความคิ ด และความ
ต้ อ งการของบุ ค คลอื่ น เป็ น อั น ดั บ แรก และพฤติ ก รรมเน้ น งาน ซึ่ ง
หมายถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ น าที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การท างานและ
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและความสาเร็จของงาน
- ผู้นาตามสถานการณ์ ซึ่งทฤษฏีว่าด้วยผู้นาตามสถานการณ์ ระบุว่าผู้นาที่
ประสบความสาเร็จได้นั้นไม่จาเป็นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะที่ตายตัว
หากแต่จะประสบความส าเร็จได้เมื่อเลื อ กใช้วิธีห รือการแสดงออกที่
เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้มีปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบ
ภาวะผู้นา 7 ประการ คือ (1)ความต้องการของพนักงาน (2)ลักษณะการ
ตั ด สิ น ใจของกลุ่ ม ( 3)ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ น าและสมาชิ ก
(4)แหล่งที่มาของอานาจ (5)ลักษณะงาน (6)คุณลักษณะเฉพาะ (7)วุฒิ
ภาวะของผู้ตาม
- Koontz และ Weihrich (2010: 310-312,314-319) กล่าวว่า ภาวะ
ผู้นา หมายถึงอิทธิพล การโน้มน้าว การจูงใจ ศิลปะหรือกระบวนการที่
กระตุ้นให้ผู้อื่นเต็มใจสู้ หรือมุ่งมั่นที่จะทาเป้าหมายของกลุ่มให้สาเร็จ
โดยภาวะผู้นามีส่วนประกอบ 4 ประการ คือ (1)ความสามารถในการใช้
อานาจอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ (2)ความสามารถในการเข้าใจว่า
มนุ ษ ย์ ควรได้รั บ แรงจู ง ใจต่ า งกั น ไปตามแต่ล ะเวลาและสถานการณ์
(3)ความสามาถที่จะให้กาลังใจ (4)ความสามารถที่จะสร้างบรรยากาศให้
เกิดการกระตุ้นและตอบสนองการจูงใจ
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4.2.2 การจูงใจ
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 245) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน คือ
พลังหรือแรงผลักดันทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล ซึ่ง กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใน
แนวทางที่สนองตอบต่อความต้องการของตน กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต้องการ แรงขับ และรางวัล รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นที่จะทาให้ บุคคลรักษา
พฤติกรรมเหล่านั้นไว้
Koontz และ Weihrich (2010: 287) กล่าวว่า แรงจูงใจ ใช้เรียกแรงขับ
แรงปรารถนา ความต้องการ ที่ผู้บริหารต้องการจูงใจให้พนักงานทาสิ่งที่หวังว่าจะ
สนองแรงขับเหล่านี้ และ ชักนาให้พนักงานทาในสิ่งที่ผู้บริหารต้องการ
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 176,188-189) กล่าวว่าการจูงใจหมายถึง การ
ผลักดันให้เกิดการกระทาในทิศทางใดๆ ด้วยใจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
ทิศทางของการกระทา การใช้แรงพยายาม และความต่อเนื่องในการกระทานั้น โดย
มีกลยุทธ์การจูงใจ ดังนี้
- การบริหารรางวัลและผลตอบแทน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (1)รางวัลภายใน ซึ่ง
การบริ ห ารรางวั ล ภายใน องค์ ก ารสามารถท าได้ โ ดยการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับคน นั่นคือให้พนักงานได้ทางานที่ตนเองชอบ หรือมีความเชี่ยวชาญ
อั น จะน ามาซึ่ ง ความสุ ข ในการท างาน อี ก ทั้ ง อาจมี ก ารโยกย้ า ยสั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนงาน เพื่อช่วยลดความน่าเบื่อหน่าย และช่วยสร้างความน่าสนใจในงาน
ตลอดจนยั ง เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะ ความสามารถ เพิ่ ม ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ
พนักงาน (2) รางวัลภายนอก ซึ่งการบริหารรางวัลภายนอกยึดหลักสาคัญ 3
ประการ อันได้แก่ ความแตกต่าง ความยุติธรรมและเท่าเทียม และรางวัลต้อง
เชื่อมโยงกับผลการทางาน
- การให้ อ านาจและการมี ส่ ว นร่ ว ม โดยการให้ อ านาจแก่ พ นั ก งานคื อ การให้
พนักงานมีอานาจในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในขอบเขตที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยทา
ให้ พ นั ก งานได้ เ ติ ม เต็ ม ความต้ อ งการ ได้ เ พิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบและได้ แ สดง
ศักยภาพของตนออกมาอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้พนักงานรู้สึกภูมิใจในตนเอง
และในงาน ส่วนการมีส่วนร่วมคือ การให้พนักงานได้ร่วมกาหนดเป้าหมาย เสนอ
แนวทางในการท างาน หรื อ ร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆซึ่ ง จะช่ ว ยให้ พ นั ก งานเกิ ด
แรงจูงใจ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในงานมากขึ้น
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- การทางานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึกยึดมั่น และผูกพันกับทีมใน
องค์การ อันจะนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์การ อีกทั้ง ในการทางานเป็นทีมยัง
เปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาและเกิดการยอมรับจากคนในทีม อันนามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจในตนเองและจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในที่สุด
- การสร้ างสมดุล ในชีวิต คื อการสร้างความสมดุล ระหว่างการทางานและชีวิ ต
ส่วนตัว เช่น การมีโปรแกรมการทางานแบบยืดหยุ่น ที่พนักงานมีอิสระในการ
เลือกเข้า-ออก จากงานตามความต้องการโดยอยู่บนพื้นฐานของการที่จะไม่ทาให้
เสียงาน หรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทาให้พนักงานทางานจากบ้าน ซึ่ง
ทาให้ มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น รวมทั้งอาจมีส ถานที่รับดูแลเด็กที่จะให้
พนักงานนาบุตรมาฝากไว้ได้ในระยะเวลาทางาน ซึ่งหากองค์การใดสามารถช่วย
พนักงานในการได้สมดุลของชีวิตก็จะได้ใจพนักงาน ทาให้พนักงานรักองค์การ มี
ความจงรักภักดีต่อองค์การ
- เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 119, 126-127) กล่าวว่า การจูงใจ เป็นการกระทาทุก
วิถีทางที่จะให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมในทางที่ต้องการ การจูงใจ
จึงเป็นเสมือนแรงขับภายในที่จะทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการทางานในทางที่
ถูกต้องและเป็นไปตามที่องค์การคาดหวังไว้ โดยมีปัจจัยจูงใจได้แก่ สัมฤทธิ์ผล
ของงาน การยอมรับ ความก้าวหน้า ความสนใจ ความรับผิดชอบ และการมีส่วน
ร่วมในการทางาน ทั้งนี้สามารถแบ่งประเภทของการจูงใจได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
- การจูงใจภายนอก เป็นการจู งใจโดยใช้สิ่งเร้าจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการให้
ผลตอบแทน รางวัล หรือการลงโทษเมื่อกระทาผิด การจูงใจภายนอกนี้เน้นที่การ
กาหนดระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานต่างๆ ให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนตาแหน่งหน้าที่ หรือความมั่นคงในการทางาน
เป็นต้น
- การจูงใจภายใน แม้ว่าเงินเดือนหรือความมั่นคงในการทางานจะเป็นสิ่งจูงใจ
ภายนอกที่มีความสาคัญ แต่คงไม่เสมอไปเพราะบางครั้งคนอาจเบื่องาน เกิด
ความคับข้องใจ หรือไม่อยากปฏิบัติงานให้เต็มตามความสามารถที่มีอยู่ ดังนั้น
การจู ง ใจภายในจึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการที่ จ ะสร้ างให้ ลู ก น้ อ งหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความสุข มีความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบั ติให้ เต็ม ความสามารถ การจูงใจภายในจึงเน้น ที่ว่า ทาอย่า งไรจึงจะให้
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ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถใช้ทักษะความสามารถในการทางานให้มาก
ที่สุด เช่น สัมฤทธิผลของงานการยอมรับ ความรับผิดชอบในการทางาน เป็นต้น
- เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 128-129) ยังได้กล่าวถึงหลักในการจูงใจไว้ดังนี้ (1)
ต้องพยายามทาความรู้จักกับผู้ ใต้บังคับบัญชาแต่ล ะบุคคล โดยมีประวัติการ
ทางานของแต่ละคนที่ทันสมัยอยู่เสมอ (2) ศึกษาความต้องการและความสนใจที่
จะมีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (3) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานที่มีความสาคัญหรือท้าท้ายความสามารถ แต่ต้องคอยสังเกตดูว่าเกิน
กาลังความสามารถของเขาหรือไม่ (4) พยายามวิเคราะห์หาจุดอ่อน และจุดเด่น
ในการปฏิบั ติงานของแต่ละคน และหาทางให้ เขามี โอกาสได้ใช้จุดเด่นในการ
ท างานให้ ม ากที่ สุ ด (5)
การสอนงานและแนะน าวิ ธี ท างานในส่ ว นที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติผิดหรือเป็นส่วนที่เป็นจุดอ่อนในการทางานของเขา (6)
หากผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดปฏิบัติงานได้ดีและถูกต้องควรรีบชมเชย หรือแสดง
พฤติกรรมการยอมรับในการทางานที่ดี ของเขาทันที (7) ต้องมีความมั่นใจว่า
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส หรือ
การเลื่อนตาแหน่ง (8) พยายามเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยผู้บริหารอาจมีส่วนร่วมในการสังเกตหรือ
ให้คาปรึกษา แนะนา (9) พยายามกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดที่มี
ต่อการทางาน วิธีทางาน หรือปัญหาต่างๆในการทางานให้มากที่สุด (10) ระบบ
ข้อมูลข่าวสารจะต้องทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดข่าวลือหรือความเข้าใจผิด (11) ช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้ได้บังคับบัญชาเท่าที่จะทาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน
ถ้าปัญหานั้นมีผลกระทบต่อองค์การ โดยต้องคานึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก (12)
การสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ทางาน ความปลอดภัย
ในการท างาน แสง เสี ย ง ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะมรส่ ว นเสริ ม ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเป็นการเสริมสร้างทัศนคติทางบวกในการทางาน
- ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 223,234) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึงความกระตือรือร้น
ในการทางาน โดยลักษณะของงานที่สามารถจูงใจผู้ปฏิบัติงานได้ ประกอบด้วย
(1) การขยายเนื้อหาของงาน คือ การทาให้เนื้อหาของงานมีขอบเขตงานกว้างขึ้น
มีความรับผิดชอบสูงขึ้น และท้าทายความต้องการของพนักงานให้ผูกพัน ตื่นเต้น
และสนใจทางานนั้น (2) การสับเปลี่ยนงาน คือ ให้หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเพื่อ
ลดความเบื่อหน่ายและแก้ไขปัญหาจาเจได้ (3) การใช้วิธีบริหารตามเป้าหมาย
จะช่วยให้พนักงานตื่นตัวสนใจและผูกพันกับเป้าหมายงานที่ตนมีส่วนร่วมตั้งขึ้น
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และจะมุ่งมั่นทาให้เสร็จด้วยดี (4) การให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีที่ตนได้รับการ ยกย่อง ซึ่งจะทาให้พนักงานอุทิศตนทุ่มเทกับงานที่
ตนได้มีส่วนร่วม (5) การทาให้พนักงานประสบผลสาเร็จ คือ การตั้งเป้าหมายที่
ท้าทายที่จะสามารถทาได้ รวมทั้งการจัดการให้มีคุณค่าความสาคัญเป็นที่สนใจใน
สายตาของผู้ปฏิบัติ และมีความภาคภูมิใจเมื่อปฏิบัติงานนั้นเสร็จ (6) การเติบโต
คือ การจัดและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ก้าวหน้าและเติบโตตามความสามารถที่
เพิ่ ม พู น เป็ น ล าดั บ ทั้ ง จากประสบการณ์ แ ละการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ดั ง นั้ น การ
จัดระบบการประเมินผลและเลื่อนชั้นให้เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมความก้าวหน้า
ของคนก็จะช่วยจูงใจได้ดี (7) การยกย่องและให้เกียรติ ให้เป็นไปตามความเป็น
จริงที่คนทุกคนต่างต้องการให้เป็นที่ยอมรับและยกย่องในความสาเร็จ โดยให้เป็น
ที่รับรู้ทั่วกัน (8) การกาหนดความรับผิดชอบ คือ เป็นความจริงที่ทุกคนปรารถนา
ที่จะทราบถึงขอบเขตงานในความรับผิดชอบของตนที่แจ้งชัด เพื่อที่จะสามารถ
และพิจารณาความสาเร็จของเขาได้ ปัญหางานกากวม ขอบเขตงานไม่ชัดเจน
ความรับผิดชอบไม่ระบุไว้ชัด ย่อมทาให้ผู้ปฏิบัติลังเลสับสนไม่แน่ใจ
4.2.3 การติดต่อสื่อสาร
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2554: 273) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึงการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร ข่าวสารที่แลกเปลี่ ยนอาจเป็นความคิด ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึกนึกคิด
ทัศนคติและค่านิยม โดยใช้วิธีพูด เขียน หรือใช้ สัญลักษณ์ในการสื่อสารต่างๆเพื่อ
ความเข้ า ใจที่ ต รงกั น ระหว่ า งบุ ค คล โดยองค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการสื่ อ สาร
ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสาร ข่าวสาร ช่องทาง ผู้รับข่าวสาร และการป้อนกลับของ
ข่าวสาร
ธงชัย สันติวงษ์ (2545 : 238,244) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง
กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลและความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง โดย
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการสื่อความประกอบด้วย
- ผังองค์การ ไว้ช่วยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานในองค์การ
- คณะกรรมการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานทางานร่วมกัน
- การถกปัญหาแบบกลุ่ม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์การ
- การใช้จดหมายหรือหนังสือบันทึกบอกให้ทราบความเป็นไปขององค์การ
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- การประชุมพนักงานทั้งหมด เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น
- การใช้วิธีติดต่อโดยส่วนตัว
- การใช้วิธีจัดปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบสิ่งต่างๆ ในองค์การ
- การใช้สารสิ่งพิมพ์
- การใช้ป้ายประกาศ เพื่อให้ทราบข่าวสารและข้อมูล
- การจัดงานพบปะสังสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้จักและคุ้นเคย
- การสารวจทัศนคติ เพื่อพนักงานได้บรรยายและมีความรู้สึกที่ดี
- การใช้ตู้รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อจะได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546: 139-143) ได้กล่าวถึงรูปแบบการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในองค์การไว้ 2 รูปแบบหลัก คือ การสื่อสารที่เป็นทางการ และการ
สื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
การสื่อสารที่เป็นทางการ หมายถึง การสื่อสารที่เป็นไปตามสายการบังคับ
บัญชา แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
- การสื่อสารจากบนลงล่าง หมายถึงการสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งที่อยู่ต่ากว่าในสายการบังคับบัญชา การสื่อสารชนิดนี้เกี่ยวกับการ
สั่งการและการควบคุมพนักงาน
- นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ์ (2545 : 245) ได้กล่าวถึงการติดต่อจากบน
ลงล่าง ไว้ว่า เป็นการติดต่อสื่อสารทางเดีย ว ทาให้การตีความหมาย
ของคาสั่ งอาจผิ ดไป โดยไม่มี โ อกาสซั กถาม จึงก่อให้ เกิดความไม่ มี
ประสิทธิภาพภายในระบบได้มาก
- การสื่ อ สารจากล่ า งขึ้ น บน หมายถึ ง การสื่ อ สารที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ การ
ประเมินผลการทางานของพนักงาน ปัญหาอุปสรรคในการทางาน
เทคนิคที่ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารจากล่างขึ้นบนคือการสื่อสารพูดคุย
กันอย่างไม่เป็นทางการกับพนักงาน การสารวจทัศนคติ การร้องทุกข์
ของพนักงาน การใช้ระบบข้อเสนอแนะและการใช้นโยบายเปิดประตู
เพื่อให้พนักงานเข้ามาพูดคุยได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้องค์การประสบ
ความสาเร็จมากขึ้นในอนาคต
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นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ์ (2545 : 245) ได้กล่าวถึงการติดต่อจากล่างขึ้น
บน ไว้ว่า เป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและความ
ร่วมมือระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น
- การสื่อสารตามแนวนอน หมายถึง การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ ง ตามแนวนอน ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก าร
ประสานงานดีขึ้น
- สาหรับการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือเรียกว่า เถาองุ่น หมายถึง การ
สื่อสารที่ไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา เป็นรูปแบบการสื่อสารโดย
อาศัยความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลของสมาชิกในองค์การ การสื่อการ
อย่างไม่เป็นทางการมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ (1) เกิดขึ้นอย่างไม่
เป็ น ทางการในองค์การ (2) ผู้ บริ ห ารไม่ส ามารถควบคุมได้ และไม่ มี
อิ ท ธิ พ ลที่ จ ะกระท าใดๆได้ กั บ เถาองุ่ น (3) กลุ่ ม ขยายใหญ่ ขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการ หรือผลประโยชน์ของแต่ละคน
เนตร์ พั ณ ณา ยาวิ ร าช (2546: 138) กล่ า วว่ า อุ ป สรรคของการ
ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ (1) ทัศนคติของผู้รับ เช่นการพูดคุยกับการคิดไม่เหมือนกัน ทา
ให้ผู้รับอาจไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้ส่งได้ดีพอ ผู้บริหารควรคานึงเสมอว่า ควรสื่อสาร
กับบุคคลอื่นด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ผู้รับข่าวสารเกิดทัศนคติในทางลบ (2)
การสื่อสารมีปัญหา หมายถึง การสื่ อสารที่มีอุปสรรคขัดขวางเช่ น การพูดคุยกับ
พนั กงานในขณะที่พนักงานกาลั งเหนื่อยอ่อน หรือกาลังมีงานยุ่งแต่ผู้ บริหารก็ยัง
พยายามยัดเยียดข้อมูลให้ ทั้งนี้ผู้บริหารควรสื่อสารในขณะที่พนักงานมีความตั้งใจที่
จะฟั ง (3) ทั ศนคติ ของผู้ รั บที่ มีต่อ ข่า วสาร เช่ น มีความน่า เชื่อ ถือ เพี ยงเล็ ก น้อ ย
เกี่ยวกับข่าวสารนั้น ผู้บริหารควรพยายามที่จะส่งข่าวสารที่มีคุณค่าต่อทัศนคติของ
พนักงาน (4) การรับรู้ของพนักงานในการตีความข่าวสาร พนักงานแต่ละคนมีการ
รับรู้ต่างกัน ทาให้การตีความต่างกันไปด้วยตามระดับการศึกษา และประสบการณ์
ของพนักงาน ผู้บริหารควรส่งข่าวสารที่กะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย (5) การ
ตีความหมายได้หลายอย่าง หมายถึง การตีความหมายของคาพูดนั้นได้หลายทาง
หลายแง่มุม ทาให้เกิดความเข้าใจต่างกัน ผู้บริหารไม่ควรคิดว่าพนักงานจะเข้าใจใน
เรื่องเดี่ยวกัน จึงควรเน้นย้าความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
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ธงชัย สั นติว งษ์ (2545: 251) กล่ าวว่า อุปสรรคของการติดต่อสื่ อสาร
ได้แก่ (1) โครงสร้างองค์การมีระดับชั้นมากเกินไป (2) โครงสร้างองค์การมิได้มีการ
ระบุจุดมุ่งหมายและหน้าที่งานไว้ชัด (3) หน่วยงานต่างๆ ในโครงสร้างอยู่ห่างไกลกัน
(4) การมองข้ามและไม่เห็นถึงความสาคัญของการติดต่อสื่อสาร (5) ผู้เชี่ยวชาญงาน
ตามหน้าที่งาน มักจะพูดภาษาที่ถนัดโดยไม่สนใจตัวผู้ฟัง (6) การใช้ภาษาย่อ หรือ
ศัพท์เฉพาะที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจ (7) การขาดการวางแผนและไม่ได้กาหนดหัวข้อ
สาคัญๆก่อนเจรจาสื่อความ (8) การใจลอย โดยมิได้ตั้งใจฟังสิ่งที่คนอื่นกาลังพูด
สรุปได้ว่าในงานวิจัยนี้ การนา (Leading) หมายถึง การใช้ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
รวมถึงใช้การจูงใจ และการติดต่อสื่อสารที่กระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเททางานเพื่อให้การดาเนินงาน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
5. การควบคุม (Controlling)
5.1 ความหมายของการควบคุม
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 37) กล่าวว่า การควบคุม คือ กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้น
เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทางานต่างๆ จะสาเร็จผลตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนการ
ควบคุมที่สาคัญนั้น จะต้องมีการวัดผลงานสิ่งที่ได้ มีการเปรียบเทียบผลงานกับเป้าที่ตั้งไว้
และการดาเนินการแก้ไขเมื่อมีสิ่งผิดปกติหรือที่มีเหตุการณ์ทาให้ผลงานคลาดเคลื่อนจากที่
กาหนดไว้ในแผน
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 216) กล่าวว่า การควบคุม คือกระบวนการที่ผู้บริหารติดตาม
ว่าองค์การ และพนักงานได้ดาเนินการในสิ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะนาไปใช้ใน
การปรับปรุง การวางแผน การจัดองค์การและการนาต่อไป
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 187) กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
การทางานในส่วนต่างๆขององค์การ เพื่อให้ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือเป้าหมายที่กาหนด โดยกระบวนการควบคุม ประกอบด้วยขั้นตอนการกาหนดขอบเขต
และสิ่งที่ต้องการควบคุม การกาหนดมาตรฐาน/เป้าหมาย การวัดผล การเปรียบเทียบผลกับ
มาตรฐาน/เป้าหมาย และการปรับปรุงแก้ไข
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 73) กล่าวว่า การควบคุม คือ กระบวนการในการกากับ
และติดตามการปฏิบั ติงาน เพื่อให้ แน่ใจหรือมั่นใจว่าผู้ ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์หรือได้มาตรฐานตามที่กาหนด
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Koontz และ Weihrich (2010: 25,376) กล่าวว่า การควบคุม คือการวัดผลและ
การปรับแก้ผลการทางาน ทั้งของพนักงานแต่ ละคนและขององค์การ เพื่อให้มั่นใจว่าทุก
อย่างเป็นไปตามแผน อาจกล่าวได้ว่าการควบคุมเกี่ยวกับการวัดผลงานโดยเทียบกับแผน
และเป้าหมาย
สรุปได้ว่า การควบคุม หมายถึง การกากับและติดตามการปฏิบัติงานในองค์การ
โดยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากนั้ นวัดผลงานเพื่อเปรียบเที ยบผลงานกั บ
มาตรฐานหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามที่ต้องการ
5.2 ประเภทของการควบคุม
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 191-192); พัชสิรี ชมภูคา (2552: 219-220) ได้กล่าวถึง
ประเภทของการควบคุม โดยแบ่งตามกระบวนการทางานออกเป็น 3 ประเภท สรุปได้ดังนี้
5.2.1 การควบคุมก่อนดาเนินงาน เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันก่อนการปฏิบัติงาน โดยส่วน
ใหญ่มักเป็นการควบคุมปัจจัยการผลิตก่อนนาปัจจัยเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานไม่
ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ การเงิน และข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐาน
ตามที่ต้องการ และจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อถูกนามาใช้
นอกจากนี้ Koontz และ Weihrich (2010: 384,386) กล่าวไว้ว่าต้องจับตา
มองปัจจัยที่ปกติแล้วตอนขาเข้ามักไม่ค่อยได้รับความสนใจ แต่อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบและผลลั พธ์ที่ พึงประสงค์ ได้ อี กทั้งได้ ระบุสิ่ งที่ต้อ งการเพื่อให้ การควบคุ ม
ล่วงหน้าทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้
- วิเคราะห์ระบบวางแผนและควบคุมอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวัง ระบุให้ได้
ว่าอะไรคือตัวแปรขาเข้าที่สาคัญกว่าตัวอื่น
- พัฒนารูปแบบระบบ
- คอยอัพเดทรูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ กล่าวคือรูปแบบดังกล่าวต้องได้รับ
การทบทวนเป็นประจา เพื่อตรวจสอบตัวแปรขาเข้า รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกันว่ายังคงแสดงค่าตามความเป็นจริงอยู่หรือไม่
- เก็บรวมรวมข้อมูลตัวแปรขาเข้าและป้อนเข้าระบบอย่างสม่าเสมอ
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- ประเมิ น ตั ว แปรของข้ อ มู ล ขาเข้ า และประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ลงมือทา
5.2.2 การควบคุมขณะปฏิบัติงาน เป็นการควบคุมว่า การทางานเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
แผนงานที่ ก าหนดหรื อ ไม่ โดยอาจก าหนดจุ ด ตรวจเป็ น ระยะๆตลอดสายการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันท่วงที ในการควบคุมขณะปฏิบัติงาน
อาจใช้การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎ และข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการ
ทากิจกรรมและพฤติกรรมของบุคคลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการ
ควบคุมประเภทนี้ อาจทาให้ผู้ ปฏิบัติงานรู้สึกไม่เป็นอิสระ เนื่องจากโดนจับตาอยู่
ตลอด ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
5.2.3 การควบคุมผลผลิต เป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลผลิตของกระบวนการ
เพื่อพิจารณาว่าผลผลิตขององค์การเป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กาหนด
หรือไม่ ผู้บริหารสามารถควบคุมผลผลิตได้โดยสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานผล
การปฏิบัติงาน สุ่มตรวจผลผลิต ให้ลูกค้าประเมินผลคุณภาพและความพึงพอใจใน
การใช้บริการ และการพิจารณาผลการดาเนินงานจากงบการเงินของกิจการเป็นต้น
ซึ่งภายหลังจากการควบคุมโดยการตรวจสอบ จาเป็นต้องจัดทารายงานผลเพื่อให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อบกพร่องและนาไปพิจารณาแก้ไขต่อไป
5.3 กระบวนการควบคุม
ในส่วนของ กระบวนการควบคุม นั้น มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงไว้ ดังนี้
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 289) กล่าวว่า กระบวนการควบคุม มี 5 ขั้นตอน คือการกาหนด
เป้าหมายในการควบคุม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดผลงานและเปรียบเทียบ
ผลงานกับมาตรฐาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการให้ความดีความชอบ
สาคร สุ ข ศรี ว งศ์ (2554: 187) กล่ า วว่ า กระบวนการควบคุ ม ประกอบด้ ว ย
5 ขั้นตอนคือ การกาหนดขอบเขตและสิ่งที่ต้องการควบคุม การกาหนดมาตรฐาน/เป้าหมาย
การวัดผลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผลกับมาตรฐาน/เป้าหมาย และการปรับปรุงแก้ไข
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 220-221) กล่าวว่ากระบวนการควบคุม มี 4 ขั้นตอน คือ
กาหนดมาตรฐาน วัดผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบผลจากการดาเนินงานกับมาตรฐาน
แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความสาเร็จ
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เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 73-75) กล่าวว่า กระบวนการควบคุม มี 3 ขั้นตอน คือ
การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่
กาหนด และการดาเนินการแก้ไข
Koontz และ Weihrich (2010: 25,376) กล่าวว่า กระบวนการควบคุมมี 3
ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดมาตรฐาน 2) การวัดผลตามมาตรฐานที่กาหนด 3) การแก้ไขปรัง
ปรุงสิ่งที่ผิดเพี้ยนไปจากแผนหรือเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปได้ว่า กระบวนการควบคุม สามารถจัดลาดับขั้นตอนหลักๆ ได้ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2) การวัดผลงานและเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน
3) การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอนหลัก ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการควบคุมได้ดังนี้
1) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 291-292, 310-311) กล่าวว่า มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ มาตรฐานที่วัดโดยรูปร่างและจานวน
จานวนเงิน และเวลา โดยระบุผลสาเร็จต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลขทางปริมาณที่
จะวัดได้ชัดเจน ทั้งนี้มาตรฐานผลงานที่เป็นที่ยอมรับกัน ควรมีดังนี้
- ควรต้องจัดทาขึ้นร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาแลผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยไม่ควร มีบุคคลฝ่ายอื่นมาร่วมกาหนด
- ควรระบุผลสาเร็จพื้นฐาน/ผลงานสาคัญที่จะเป็นผลจากการปฏิบัติ
ต่างๆ
- ควรใช้ถ้อยคารัดกุม กะทัดรัด และชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้มีการ
ตีความผิดหรือดิ้นไปในทางต่างๆ
- มีการกาหนดตัววัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณลักษณะ
- มาตรฐานผลงานควรจัดทาเป็นทางการในแบบฟอร์มเอกสารที่
กาหนด
- เป้าหมายผลงานหรือมาตรฐานต้องไม่สูงเกินไป และอยู่ในระดับท้า
ทายความสามารถที่จะทาให้สาเร็จได้ด้วยความพยายาม
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- การระบุเป้าหมายผลงานหรือมาตรฐานผลงานต้องเฉพาะเจาะจง
เพื่อป้องกันความสั บสน ไม่ชัดเจน และให้ ส อดคล้ องกับอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบในตัวผู้ปฏิบัติงานด้วย
เอกชัย กี่สุ ขพันธ์ (2538: 73-74) กล่ าวว่า ในการควบคุมงานนั้ น
จะต้องมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานที่ต้องการ การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ หั ว หน้ า งานต้ อ งการ โดยมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานได้แก่ มาตรฐานด้านปริมาณ มาตรฐานด้านคุณภาพ มาตรฐานด้าน
เวลา มาตรฐานด้านงบประมาณ
Koontz และ Weihrich (2010: 377) กล่ าวว่า มาตรฐาน คือ
หลักเกณฑ์ง่ายๆในการวัดผลการทางานเป็นระยะๆ ผู้บริหารจะได้เห็นสัญญาณ
ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งมาตรฐานที่ดีจะต้องสามารถวัดผล
ได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 188-189) กล่าวว่าการกาหนดมาตรฐาน
หรื อเป้าหมายของผลที่ประสงค์จะได้รับอย่างชัดเจนก่อนการปฏิบัติงานจะ
ก่อให้เกิดผลดีห ลายประการ อาทิ ทาให้ พนักงานทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดเจน ช่ว ยให้องค์การสามารถตรวจสอบผลการทางานได้ทันทีเมื่อมีความ
ผิดปกติ ทาให้องค์การรับทราบศักยภาพและข้อจากัดของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ทางาน
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการกาหนดมาตรฐานดาเนินงานว่าสามารถทา
ได้หลายวิธี อาทิ ผู้บริหารเป็นผู้กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานจริงจากดุลย
พินิจของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง หรือกาหนด
จากมาตรฐานทางสถิติ หรือมาตรฐานทางวิศวกรรม เป็นต้น
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 220-221) กล่าวว่าในจุดเริ่มต้นของการควบคุม
องค์การจะต้องตั้งมาตรฐานขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลจากการ
ดาเนินงานว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวจะเป็นความต้องการขององค์การที่ต้องการบรรลุผล ซึ่งโดยทั่วไปไม่
สามารถกาหนดมาตรฐานเพียงด้านเดียว เพราะจะไม่สามารถวัดผลดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรกาหนดมาตรฐานในหลายๆด้าน
เช่น การผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
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2) การวัดผลงานและเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน
พัชสิรี ชมภูคา (2552: 221) กล่าวว่า แหล่งที่มาของข้อมูลผลการ
ดาเนินงานมี 3 แหล่งหลัก ได้แก่
- รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรายงานในปัจุบันมักเป็นรายงาน
ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิว เตอร์ เนื่องจากคอมพิว เตอร์ส ามารถ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนสามารถเก็บ
สถิติไว้เพื่อการวัดผล และช่วยในการตัดสินใจ
- รายงานทางวาจาหรือการรายงานด้ว ยคาพูด เป็นการได้ผลการ
ทางานจากการบอกกล่าว
- การสังเกตการณ์ เป็นการสารวจเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเข้าไปใน
ที่ที่มีการดาเนินงานเกิดขึ้นและดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทาให้สามารถ
เห็นวิธีการทางานของพนักงาน และกระบวนการทั่วไป แต่ข้อเสีย
ของวิธีนี้คือ มักไม่ได้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน และการตีความจากสิ่งที่
เห็นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล รวมทั้งพนักงานอาจเข้าใจผิด
คิดว่ากาลังถูกจ้องจับผิดทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจ และขาดความ
เชื่อมั่นได้
ทั้งนี้เมื่อวัดผลการดาเนินงานแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการเปรียบเทียบผล
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งผลการดาเนินงานอาจสูงกว่า
ต่ากว่า หรือเท่ากับมาตรฐานที่ตั้งไว้ หากผลการดาเนินงานสูงกว่าที่คาดไว้อาจ
เกิดจากการที่ผู้ บริห ารตั้งเป้าหมายต่าไว้เกิ นไป ซึ่งอาจต้องเพิ่มเป้าหมายใน
อนาคตให้สูงขึ้น แต่ห ากผลการดาเนินงานต่ากว่าที่คาดไว้ ต้องรีบดาเนินการ
แก้ไข ซึ่งอาจเกิดจากการวางเป้าหมายไว้สูงเกินไป หรือมีปัญหาเกิดขึ้นที่ต้อง
ได้รับการจัดการ
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 292-293) กล่าวว่า เรื่องที่ควรพิจารณาในการ
วัดผล คือ
- จะวัดบ่อยแค่ไหน คือ วัดถี่ห่างเพียงใด เป็นชั่วโมง /วัน /สัปดาห์ /
ปี
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- วิธีวัดทาอย่างไร เช่น โดยการสารวจ โดยรายงานซึ่งอาจทาโดยการ
สัมภาษณ์ และการเขียนรายงาน โดยใช้มาตรวัด เช่นเครื่องบันทึก
จานวน เครื่องชั่ง เป็นต้น
- การวัดกระทาโดยใคร คือ ผู้บริหารวัดเอง/ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่ไปทา
การวัด
- เมื่อทาการวัดผลงานออกมาแล้ว จึงเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับ
มาตรฐานผลงานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าผลงานตรงกับมาตรฐาน
ที่ ตั้ ง ไว้ ห รื อ แตกต่ า งจากมาตรฐาน ในกรณี ที่ ผ ลงานต่ ากว่ า
มาตรฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้
เกิดปัญหาขึ้น
- สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 189) กล่ าวว่าผู้บริหารจาเป็นต้อง
กาหนดการวัดผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อให้
ได้รับผลที่เที่ยงตรง ถูกต้องและได้รับความเชื่อถือ หลั งจากวัดผล
การปฏิบัติงานแล้ว ผู้บริหารจาเป็นต้องนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบ
กั บ เป้ า หมายหรื อ มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ล่ า งหน้ า โดยแบ่ ง การ
เปรียบเทียบผลกับมาตรฐานไว้ 3 ประเภท ดังนี้
- การเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการด าเนิ น งานในอดี ต เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
แนวโน้มและทิศทางของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานในอดีต
- การเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือมาตรฐานของอุตสาหกรรม เพื่อให้
ทราบระดับความสามารถในการดาเนินงานขององค์การเมื่อเทียบ
กับผู้ดาเนินงานรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การเปรี ย บเที ยบกั บ เป้ า หมายหรื อ มาตรฐานที่ก าหนดโดยฝ่ า ย
บริห าร เพื่อ ให้ มองเห็ นระดับความสามารถขององค์การในการ
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ทั้งนี้ ผ ลลั พธ์ที่ได้ย่อมไม่ใช่ตัว บ่งชี้ที่ชัดเจนถึงระดับความส าเร็จของ
องค์การเสมอไป ผู้บริหารจาเป็นต้องให้ความสนใจหาสาเหตที่แท้จริงของผลที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าผลนั้นจะเป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่ก็ตาม
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Koontz และ Weihrich (2010: 377) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีการ
วัดผลงานตามเกณฑ์ล่วงหน้า เพื่อจะได้พบสิ่งผิดพลาดได้ทันท่วงที หรือทาสิ่งที่
จะเลี่ยงไม่ได้เกิดความคลาดเคลื่อน ผู้ บริห ารที่มีความกระตือรือร้นและมอง
การณ์ไกลอาจคาดเดาสิ่งที่กาลังจะออกนอกลู่นอกทางไปจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ผู้บริหารต้องหมั่นตรวจตราเพื่อให้พบสิ่งผิดปกติเร็วที่สุด
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 74) กล่าวว่า การกาหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบั ติงานนั้ นจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อนามา
เปรีย บเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในเรื่องปริมาณ
คุณภาพ เวลา หรืองบประมาณ
3) การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 293) กล่าวว่า การดาเนินการแก้ไขทาได้หลาย
ทาง เช่นถ้ามาตรฐานผลงานกาหนดสูงไปหรือต่าไป ก็จะต้องปรับแก้มาตรฐาน
ผลงานให้ ส มเหตุ ส มผล แต่ถ้ามาตรฐานถูกต้ องใช้ ได้แล้ ว ก็ต้องหาทางแก้ไ ข
ปรับปรุงการทางานเพื่อให้ได้ผลงานดีขึ้น
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554: 190) กล่าวว่า กรณีที่ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือเป้าหมายที่กาหนด ผู้บริหารควรเก็บบันทึกผล เพื่อใช้ประกอบใน
การพิจารณาพัฒนากระบวนการควบคุมต่อไป แต่ในกรณีที่ผลที่เกิดขึ้นน้อยกว่า
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ เป้าหมายที่คาดไว้ ควรมีการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
และแก้ไขที่ต้นเหตุนั้นอยู่เสมอ ผู้บริหารอาจจาเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน ปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย การผลิ ต ทดสอบความเที่ ย งตรงของวิ ธี ก ารวั ด ผล
นอกจากนี้ในกรณีที่จาเป็นและมีเหตุผลอันสมควรอาจต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
หรือเป้าหมายให้สอดคล้องกับระดับความสามารถที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน
นั้นๆ
เอกชัย กี่สุ ขพันธ์ (2538: 74-75) กล่ าวว่า การดาเนินการ เป็นขั้น
สุดท้ายของกระบวนการควบคุมงาน ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องตัดสินใจ
ดาเนิ น การแก้ ไขอย่ างใดอย่า งหนึ่ง ในกรณีที่ ผ ลการปฏิ บัติ งานแตกต่า งจาก
มาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งการดาเนินการแก้ไขมี 2 ประเภท คือ
(1) การดาเนินการแก้ไขแบบเร่งด่วน จะใช้ในกรณีที่เกิดผลเสียหายใน
การดาเนินงาน งานไม่เสร็ จตามก าหนดหรืองานไม่ได้ผ ลตามที่
ต้องการ ถ้าไม่รีบแก้ไขโดยด่วนจะเกิดผลเสียหายมาก
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(2) การดาเนินการแก้ไขกรณีปกติ จะใช้ต่อเมื่อมีเวลาในการดาเนินการ
แก้ไขอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะมีเวลาในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไมผู้ปฏิบัติงานจึงไม่
สามารถปฏิบัติได้ตามที่ต้องการ จากนั้นจึงดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขงาน
Koontz และ Weihrich (2010: 377) กล่าวว่า ผู้บริหารอาจแก้ไขสิ่งที่
คลาดเคลื่อนด้วยการวางแผนใหม่หรือแก้ไขเป้าหมาย หรืออาจแก้ไขด้วยการ
ปรับหน้าที่ในองค์การเสียใหม่ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือระบุหน้ าที่ให้ชัดเจนขึ้น
หรืออาจแก้ไขด้วยการจ้างพนักงานเพิ่ม หรือคัดคนที่เก่งกว่า หรือจัดกฝึกอบรม
ให้พนักงาน หรือจะใช้วิธีสุดท้ายคือไล่ออก ซึ่งวิธีการที่ดีที่ผู้บริหารสามารถทาได้
คือ เป็นผู้นาที่ดีขึ้น อธิบายงานให้ดีขึ้น หรือใช้เทคนิคการนาที่ได้ผลมากขึ้น
5.4 ปัญหาของการควบคุม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2546: 146-147) กล่าวว่า ปัญหาของการควบคุมนั้น
มีประเด็นสาคัญดังนี้
5.4.1 การต่อต้านการควบคุมของบุคลากร โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากขาดการสื่อสารที่
ดี ทาให้บุคลากรส่วนใหญ่มองภาพการประเมินผลว่า เป็นการจับผิดมากกว่าการ
ค้นหาปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
5.4.2 การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้บุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุม
และประเมินผล ทาให้ไม่เกิดการควบคุมและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงงานอย่างแท้จริง
5.4.3 ผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญของการควบคุม ทาให้ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ
5.4.4 องค์การส่วนใหญ่มีนโยบายในการนาเรื่องการควบคุมและประเมินผลไปผูกติดกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการให้รางวัลและเลื่อนขั้น แต่ไม่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
ระบบทาให้ไม่เห็ นคุณค่าของรายงานการประเมินผลที่จะนาไปใช้ในการปรับปรุง
แผนงาน
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5.4.5 ไม่สามารถเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ กับประสิทธิผลขององค์การ
หน่ ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ ง านไม่ เ ห็ น ภาพว่ า ผลผลิ ต และบริ ก ารที่ ไ ด้ ท าในระดั บ
ปฏิบัติการนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลตอบแทนแก่องค์การอย่า งไร รวมถึงการมอง
ว่าการวัดความสาเร็จขององค์การเป็นการวัดในระดับผู้บริหาร
5.4.6 ปัญหาด้านสารสนเทศ เช่น ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากความผิ ดพลาดในวิธีการ
จั ดเก็บ รวบรวมข้อมูล และข้อมู ล ขัดแย้ง กัน ซึ่ง เกิดจากความแตกต่างในวิธีการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่ต่างกัน
สรุปได้ว่าการวิจัยนี้ การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกากับและติดตามการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการ
ดาเนินงาน จากนั้นวัดผลงานเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งสามารถ
กระทาได้ทั้งก่อนดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน โดยต้องกาหนดบุคคลที่จะ
ทาการวัดผล และเลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสม จากนั้นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การดาเนินงาน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสาเร็จ
ตามที่ต้องการ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อนรรฆ สมพงษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการดาเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษานา
ร่องในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงานในด้านการ
บริ ห ารงาน ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ นคุ ณ ลั ก ษณะนั ก เรี ยน ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษานาร่องในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ ผู้ บ ริ ห าร ครูทุกกลุ่ มสาระ ครู กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรี ยน และนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษา จานวน 580 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสารวจ ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้
สภาพด้านการบริหารงานโครงการ ผู้บริหารส่วนใหญ่จัดให้มีการติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกันเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนส่วนใหญ่มีการประเมินผลการดาเนิน งาน และนาผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
การดาเนินงาน นอกจากนี้สานักคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
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สภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ครูส่วนใหญ่มีการค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม ใช้สื่อที่มีอยู่และจัดหามาเอง มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนในรายวิชาที่สอน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการบรรยาย ค้นคว้าจากเว็บไซด์และทางานกลุ่ม
ครูเป็นผู้ประเมินหลักจากแบบฝึกหัดและใบงาน ในสาหรับคุณลักษณะของนักเรียน ครูรับรู้ว่านักเรียน
มีความรู้ดี มีทักษะ/กระบวนการดี และมีเจตคติที่ดี ส่วนนักเรียนรับรู้ว่ามีความรู้ปานกลาง มีทักษะ/
กระบวนการดี และมีเจตคติที่ดี
นั กเรี ย นรั บ รู้ ว่า ตนเองมีปั ญหาด้านการเรี ยนน้อย ส่ ว นที่ ปัญหาที่ ส าคั ญของโรงเรีย นคื อ
งบประมาณและสื่อที่ได้รับการจัดสรรไม่เพี ยงพอ ครูและบุคลากรประจาศูนย์อาเซียนศึกษา ขาด
ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน และเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษายังไม่
ชัดเจน ขณะที่ปัญหาการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมมีปัญหาน้อย มีแนวทางแก้ปัญหาคือ การ
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การเสริมความรู้โดยการจัดอบรมสัมมนาให้กับครูและเจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ในการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรสู่ ค วามเป็ น ประชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยสาคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และ 2.เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซี ย นในปี 2558 วิ ธี วิ จั ย ที่ เ ลื อ กใช้ เ ป็ น ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยการศึกษาทางเอกสาร และทาการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในลักษณะวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) เครื่องมือวิจัยหลักที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์จานวน 3 แบบ สาหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก 3 กลุ่มที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนฯ ครู -อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาต่อการเข้าเป็ นประชาคมอาเซียนได้แก่
1) ปัจจัยด้านความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2)
ปัจจัยศักยภาพบุคลากร ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่เหมาะสม มีความชานาญการที่สอดคล้อง
กับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ได้รับการเพิ่มโอกาสในการหางานทา รวมทั้งมีการ
พิจารณาแผนผลิตกาลังคน 3) ปัจจัยคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและ
ครูอาจารย์ในอาเซียน ให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาขอปงระเทศสมาชิกอาเซียน 4) ปัจจัยการเปิดเสรีการศึกษา
ประกอบด้วย การจัดทาความตกลงยอมรับร่วมต้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์
ในสาขาวิ ช าชี พ ส าคั ญ ต่ า งๆ เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด เสรี ก ารศึ ก ษา ควบคู่ กั บ การเปิ ด เสรี ด้ า นการ
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เคลื่อนย้ายแรงงาน สุดท้ายงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ช่างฝีมือทหารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไป
ด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาความร่วมมือ
สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปเนประชา
คมอาเซียน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น และพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
สถาบั น อุ ดมศึก ษาไทยเพื่ อเตรี ย มความพร้อ มสู่ การเป็น ประชาคมอาเซี ยน วิธี การวิ จัย เป็ นแบบ
ผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา จานวน 148 แห่งโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและ
วิเคราะห์ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นด้วยเทคนิค PNI ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การศึกษาแนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความเป็นเลิศในเอเชีย โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความเป็นเลิศในเอเชีย จานวน 7 แห่ง และการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปั จจุบันของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ยุทธศาสตร์การ
บริห ารสถาบัน อุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนประกอบด้ว ย 4
ยุทธศาสตร์หลักคือ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตสู่ สากลตามบริบทที่เป็นจริงจากหลากหลาย
มุมมอง (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านอาเซียนเพื่อการจัดการความรู้และการบริการสังคม และ (4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ในอาเซียน
จากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า งานวิจัยของประเทศไทยทั้งสองเรื่องเป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษา
การเตรี ย มความพร้ อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ทั้งในระดับมัธ ยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยศึกษาประเด็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
สมใจ กงเดิม (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการเข้า
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของนั กศึ กษามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เพชรบูร ณ์ จาแนกตามความคิด เห็ นของ
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นั กศึกษาตามคณะต่างๆ จ านวน 15 คณะ กลุ่ มตัว อย่างได้แก่ นั กศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ จานวน 1,540 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพร้อมในการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซียนจาแนกเป็ น 3 ด้านได้แก่ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านทักษะ
กระบวนการ ความพร้อมด้านเจตคติ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยค่า ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบที่ แบบอิ ส ระ (t-test
independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOYA) ด้วยสถิติทดสอบเอฟ
(F-test) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 จาแนกตามคณะ
จาแนกวิชาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 22.14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อย
ละ 20.30 คณะครุศาสตร์ร้อยละ 20.13 คณะวิทยาการจัดการร้อยละ 18.90 และคณะเทคโนโลยี
เกษตร ร้ อยละ 18.51 ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้และด้าน
ทักษะกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมด้านเจตคติอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบความ
แตกต่างของนักศึกษาแต่ละคณะมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษาต่างคณะกันมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
ทักษะและกระบวนการ ด้านเจตคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัยที่นาเสนอในบทนี้ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและ
ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย
3.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียน Sister School ในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.2 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียน Buffer School ในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล
3.2.1 ประชากร
ประชากรในงานนี้ คื อ โรงเรี ย น ในโครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ซึ่งมีจานวน 54 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียน Sister School
กับโรงเรียน Buffer School โดยมีโรงเรียน Sister School จานวน 30 โรงเรียน
โรงเรียน Buffer School จานวน 24 โรงเรียน รวมทัง้ หมด 54 โรงเรียน
3.2.2 ผู้ให้ข้อมูล
ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษาของแต่ละโรงเรียน
ตาแหน่งละ 1 คน รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน จากจานวนโรงเรียนทั้งหมด 54
โรงเรียน จึงคิดเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 162 คน แบ่งออกเป็น
1.2.1.1 โรงเรียน Sister School จานวน 30 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลจานวน 90 คน
1.2.1.2 โรงเรียน Buffer School จานวน 24 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลจานวน 72 คน
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ตารางที่ 3. 1 แสดงจานวนผู้ให้ข้อมูล
จานวนผู้ให้ข้อมูล (คน)
ประชากร
โรงเรียน Sister

รวม
(คน)

ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ประจา

ครูผู้รับผิดชอบ

สถานศึกษา

ศูนย์อาเซียนฯ

ศูนย์อาเซียนฯ

30

30

30

90

24

24

24

72

54

54

54

162

School 30 โรง
โรงเรียน Buffer
School 24 โรง
รวม 54 โรง

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบแนวคิดหน้าที่การบริหาร POSLC ของ Koontz และ Weihrich, 2010 มา
สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 2 ข้อ โดยถาม
เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย น และระยะเวลาที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จานวน 20 ข้อ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร ดังนี้
1) การวางแผน (Planning)
2) การจัดองค์การ (Organizing)
3) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
4) การนา (Leading)
5) การควบคุม (Controlling)

95

3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือ โดยวิธีการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆจากเอกสาร หนังสือ บทความ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
3.4.2 กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้ ห น้าที่การบริหาร POSLC ของ Koontz และ
Weihrich (2010) มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
3.4.3 ร่างเครื่องมือวิจัยตามกรอบแนวคิดที่ศึกษาด้วยตนเอง และตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.4.4 นาแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
แก้ไขปรับปรุง
3.4.5 นาเครื่องมือวิจัยที่ได้ปรับปรุงแล้วนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสม
และความถูกต้องการใช้ภาษา โดยใช้ตารางดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Item Objective Congruence Index) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา หรือ
2) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
3) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการวิจัย หรือทาการสอนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
การศึกษา
จากเกณฑ์การคัดเลือก ได้รายนามผู้ทรงคุณวุฒิมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
3) ดร.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์
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3.4.6 นาเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาสรุปและหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้
1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
หลังจากนั้นนาผลการตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิมาคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ โดยใช้สูตรดังนี้
IOC =
เมื่อ

คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้ทรงคุณวุฒิ
N คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมีเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ ดังนี้
IOC 0.5 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
IOC 0.5 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
จากนั้นนาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไข โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ผู้วิจัยจัดทาเอกสารคาชี้แจงจาแนกสีตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังนี้
สีฟ้า

ใช้กับแบบสอบถามสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา

สีส้ม

ใช้กับแบบสอบถามสาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา

สีเขียว

ใช้กับแบบสอบถามสาหรับครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา

3.4.7 นาเครื่องมือวิจัยที่ปรับปรุงแล้วและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อให้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมือ ในการตอบแบบสอบถาม และได้ข้ อมู ล ตามความเป็ นจริ ง ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
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3.5.1 ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยขอหนั ง สื อ จากส านั ก งานหลั ก สู ต รและการสอน
(บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา) คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท าหนั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยัง โรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย โดยส่งและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์
3.5.2 ผู้วิจัยจะจัดส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยไปยัง โรงเรียนในโครงการ
พัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซียน จานวน 54 โรงเรียนเพื่อให้ ผู้บริห าร ครูผู้รับผิ ดชอบศูนย์
อาเซียนศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัย
จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมแนบซองติดแสตมป์และจ่าหน้าซอง
สาหรับส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ โดยกาหนดเวลาในการส่งแบบสอบถามคืน
3.5.3 หลั งจากส่ งแบบสอบถามไปแล้ ว 14 วัน ผู้ วิจัยได้ติดตามขอรับแบบสอบถามคืนจาก
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสอบถามคืนทางโทรศัพท์ และติดตามรับคืน
3.5.4 แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย ส่ ง ไปทั้ ง หมด 159 ฉบั บ โดยส่ ง ให้ ป ระชากร โรงเรี ย น Sister
School จานวน 90 ฉบับ โรงเรียน Buffer School จานวน 69 ฉบับ ได้รับคืนมาทั้งสิ้น
117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.61 โดยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.61
ตารางที่ 3. 2 จานวนร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งไป และแบบสอบถามที่สมบูรณ์
แบบสอบถามที่ส่งไป

แบบสอบถามที่ได้รับคืน

แบบสอบถามที่สมบูรณ์

ประชากร

จานวน (ฉบับ)

จานวน
(ฉบับ)

ร้อยละ

จานวน
(ฉบับ)

ร้อยละ

โรงเรียน Sister
School 30 โรง

90

72

80.00

72

80.00

โรงเรียน Buffer
School 24 *โรง

69

45

65.22

45

65.22

รวม

159

117

72.61

117

72.61

*หมายเหตุ

ในระหว่างดาเนินการวิจัย มีการรวมโรงเรียนบ้านน้าแดง สพป.ระนอง เขต 1 ไปเรียน
รวมกับโรงเรียนบ้านน้าจืดน้อย ทาให้จานวนโรงเรียน Buffer School เหลือ 23 โรง
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for
Windows ของศูนย์การวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้
3.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
3.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริห ารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
3.6.3 ข้ อ มู ล จากค าถามปลายเปิ ด (Opened-end) ท าการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) แล้วนามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
3.6.4 นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบความเรียง
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
สูตร

ค่าร้อยละของแต่ละรายการ =

3.8 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าร้อยละของเอกชัย กี่สุขพันธ์ (2552: 113) ซึ่งกาหนดเกณฑ์ที่ใช้
ในการแปลความหมายค่าร้อยละ มีระดับการปฏิบัติดังนี้
ร้อยละ

ความหมาย

80 – 100

ระดับปฏิบัติมากที่สุด

60 – 79

ระดับปฏิบัติมาก

40 – 59

ระดับปฏิบัติน้อย

ต่ากว่า 40

ระดับปฏิบัติน้อยที่สุด

99

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4.1

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
1) การวางแผน (Planning)

ตารางที่ 4.2

2) การจัดองค์การ (Organizing)

ตารางที่ 4.3

3) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)

ตารางที่ 4.4

4) การนา (Leading)

ตารางที่ 4.5

5) การควบคุม (Controlling)

ตารางที่ 4.6

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4.7
หมายเหตุ ในส่ว นของข้อ มูล จากค าถามปลายเปิด (Opened-end) ไม่ส ามารถ
วิเคราะห์ผลการศึกษาได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามไม่เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล จึงไม่มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคาถามปลายเปิด (Opened-end)
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4. 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จาแนกตามกลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียน
- ไม่เกิน 3 ปี
22 30.56
- มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
14 19.44
- มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี
1 1.39
- มากกว่า 9 ปี
35 48.61
ระยะเวลารับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- ไม่เกิน 1 ปี
14 19.44
- มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
9 12.50
- มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
12 16.67
- มากกว่า 3 ปี
37 51.39

15
10
4
16

33.33
22.22
8.89
35.56

37
24
5
51

31.62
20.51
4.27
43.59

5
6
8
26

11.11
13.33
17.78
57.78

19
15
20
63

16.24
12.82
17.09
53.85

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 4.1 เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมส่ ว นใหญ่ มี ประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติง านใน
โรงเรียนมากกว่า 9 ปี (ร้อยละ 43.59) และมีระยะเวลารับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่า 3 ปี (ร้อยละ 53.85)
เมื่อพิจารณารายกลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่ามีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนมากกว่า 9 ปี (ร้อยละ 48.61) และมีระยะเวลารับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนมากกว่า 3 ปี (ร้อยละ 51.39)
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่ามีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียนมากกว่า 9
ปี (ร้ อยละ 35.56) และมีระยะเวลารับผิ ดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่า 3 ปี
(ร้อยละ 57.78)
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4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
4.2.1 การวางแผน (Planning)
ตารางที่ 4. 2 จานวนและร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง
1.ขั้นตอนในการจัดทาแผนการ
ดาเนินโครงการ
1.1) กาหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับ
1.1.1) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
1.1.2) หลักสูตรสถานศึกษา
1.1.3) คู่มือการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit
of ASEAN
1.2) จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาแผน
1.3) จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน
1.4) กาหนดแผนงาน กิจกรรมย่อย
และเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
ในช่วงระยะต่างๆ
1.5) กาหนดและระบุทรัพยากรที่
ต้องใช้แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน
1.6) กาหนดและระบุจานวน
ทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน

Sister school Buffer school
รวม
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

72 100.00

45 100.00

117 100.00

59

81.94

37

82.22

96

82.05

62
66

86.11
91.67

33
41

73.33
91.11

95
107

81.20
91.45

60
65

83.33
90.28

37
40

82.22
88.89

97
105

82.91
89.74

62

86.11

37

82.22

99

84.62

50

69.44

27

60.00

77

65.81

50

69.44

26

57.78

76

64.96
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง
1.7) ระบุวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากร
ที่ต้องใช้อย่างชัดเจน
1.8) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามแผน
1.9) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆ ของ
โครงการ
2.1) กาหนดบุคคลเพียงคนเดียวให้
รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆทุก
กิจกรรม
2.2) กาหนดบุคคลหลากหลายตาม
ความถนัดให้รับผิดชอบกิจกรรม
ย่อยๆ
3. ผู้รับผิดชอบในการกากับ
ติดตามเพื่อให้เกิดการทางาน
ตามแผน
3.1) ผู้อานวยการสถานศึกษา
3.2) บุคคลที่ผู้อานวยการ
สถานศึกษามอบหมาย
3.3) อื่นๆ
ระดับการกากับติดตามอย่างจริงจัง
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

Sister school Buffer school
รวม
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
45 62.50
25 55.56
70 59.83
67

93.06

35

77.78

102

87.18

49

68.06

25

55.56

74

63.25

8

11.11

5

11.11

13

11.11

64

88.89

40

88.89

104

88.89

26
45

36.11
62.50

13
32

28.89
71.11

39
77

33.33
65.81

1

1.39

0

0.00

1

0.85

26
43
3
0

36.11
59.72
4.17
0.00

15
28
2
0

33.33
62.22
4.44
0.00

41
71
5
0

35.04
60.68
4.27
0.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง
4. การวางแผนงบประมาณ และ
ทรัพยากร
4.1 การวางแผนงบประมาณ
4.1.1) เพียงพอ
4.1.2) ไม่เพียงพอ
4.2 แหล่งที่มาของงบประมาณ
4.2.1) โครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน ของสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา
4.2.2) หน่วยงานภาครัฐ
4.2.3) สมาคมผู้ปกครองและครูของ
โรงเรียน
4.2.4) สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน
4.2.5) บุคคล / หน่วยงาน /
องค์การเอกชน
4.2.6) การจัดกิจกรรมหารายได้
พิเศษของโรงเรียน
4.2.7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อบารุง
การศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน
4.3 การวางแผนทรัพยากร
4.3.1) เพียงพอ
4.3.2) ไม่เพียงพอ

Sister school Buffer school
รวม
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

50
22

69.44
30.56

16
29

35.56
64.44

66
51

56.41
43.59

70

97.22

44

97.78

114

97.44

24
6

33.33
8.33

13
0

28.89
0.00

37
6

31.62
5.13

7
10

9.72
13.89

0
7

0.00
15.56

7
17

5.98
14.53

0

0.00

5

11.11

5

4.27

14

19.44

4

8.89

18

15.38

43
29

59.72
40.28

15
30

33.33
66.67

58
59

49.57
50.43
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
Sister school Buffer school
รวม
เรื่อง
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4.4 แหล่งที่มาของทรัพยากร
4.4.1) โครงการพัฒนาสู่ประชาคม
30 41.67
11 24.44
41 35.04
อาเซียน ของสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา
4.4.2) หน่วยงานภาครัฐ
4.4.3) สมาคมผู้ปกครองและครูของ
โรงเรียน
4.4.4) สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน
4.4.5) บุคคล / หน่วยงาน /
องค์การเอกชน
4.4.6) การจัดกิจกรรมหารายได้
พิเศษของโรงเรียน
4.4.7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อบารุง
การศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน

15
10

20.83
13.89

4
2

8.89
4.44

19
12

16.24
10.26

11
12

15.28
16.67

0
4

0.00
8.89

11
16

9.40
13.68

3

4.17

1

2.22

4

3.42

10

13.89

0

0.00

10

8.55

กิจกรรมในการจัดทาแผน
จากตารางที่ 4.2 ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม พบว่า การกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเด็นนี้พบว่า การปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ กาหนด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับคู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
คิดเป็ น ร้ อยละ 91.45 กาหนดจุ ดมุ่งหมายและวัต ถุประสงค์ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับหลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คิดเป็นร้อยละ 82.05 กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.20 นอกจากนี้ขั้นตอนในการจัดทาแผนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คิดเป็นร้อยละ 89.74 กาหนดแผนงาน กิจกรรมย่อย คิดเป็นร้อยละ 88.03 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
คิดเป็นร้อยละ 87.18 กาหนดแผนงาน กิจกรรมย่อยและเป้าหมายของการปฏิบัติงานในช่วงระยะ
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 84.62 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาแผน คิดเป็นร้อยละ 82.91 ขั้นตอนในการ
จัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับมาก คือ กาหนดและ
ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 65.81 กาหนดและระบุจานวน
ทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 64.96 จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน คิด เป็นร้อยละ 63.25
สาหรับขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับ
น้อย คือ ระบุวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 59.83
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนิ น
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มี การปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ การกาหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเด็นนี้พบว่า การปฏิบัติใน
ระดับมากที่สุดคือ กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับคู่มือการดาเนิน งานโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 91.67 กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.11 กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คิดเป็นร้อยละ 81.94 นอกจากนี้ขั้นตอน
ในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ
จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 93.06 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 90.28 กาหนด
แผนงาน กิจกรรมย่อยและเป้ าหมายของการปฏิบัติงานในช่ว งระยะต่างๆ คิ ดเป็นร้อยละ 86.11
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาแผน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับมาก คือ กาหนดและระบุทรัพยากรที่ต้องใช้แบ่งแยก
ประเภทอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 69.44 กาหนดและระบุจานวนทรัพยากรที่ ต้องใช้อย่างชัดเจน
คิดเป็นร้อยละ 69.44 จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 68.06 ระบุวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากร
ที่ต้องใช้อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 62.50
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนที่มี การปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ การกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเด็นนี้พบว่า การปฏิบัติในระดับมากที่สุด
คื อ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ คู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 91.11 กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้ส อดคล้ องกับ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.22 ส่ ว นการ
กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
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คิดเป็นร้อยละ 73.33 นอกจากนี้ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 จัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อจัดทาแผน คิดเป็นร้อยละ 82.22 กาหนดแผนงาน กิจกรรมย่อยและเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานในช่วงระยะต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 82.22 ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับมากคือ จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ
77.78 ก าหนดและระบุ ทรั พ ยากรที่ต้อ งใช้แบ่งแยกประเภทอย่างชั ดเจน คิด เป็นร้อยละ 60.00
ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการปฏิบัติในระดับน้อย
คือ กาหนดและระบุจานวนทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 57.78 ระบุวิธีการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 55.56 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 55.56
ข้อ สัง เกต ขั้ น ตอนในการจั ดท าแผนการด าเนิน โครงการพั ฒ นาสู่ ประชาคมอาเซีย นที่
โรงเรียน Sister School และ โรงเรียน Buffer School ต่างเห็นสอดคล้องกันว่ามีการปฏิบัติใน
ระดับ มากที่สุด คือ การกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ให้ สอดคล้องกับคู่มือการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อจัดทาแผน การจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดแผนงาน กิจกรรมย่อยและเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานในช่วงระยะต่างๆ
การกาหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆ
จากตารางที่ 4.2 การก าหนดบุ ค คลผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมย่ อ ยๆของโครงการพั ฒ นาสู่
ประชาคมอาเซียนในภาพรวม พบว่า การกาหนดบุคคลหลากหลายตามความถนัด มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.89 ส่วนการกาหนดบุคคลเพียงคนเดียวให้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆ
ทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.11
เมื่อพิจารณารายกลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่าการกาหนดบุคคลหลากหลายตาม
ความถนัดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 88.89 ส่วนการกาหนดบุคคลเพียงคน
เดียวให้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.1
รายกลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่าการกาหนดบุคคลหลากหลายตามความถนัด
มีการปฏิบั ติอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด คิดเป็น ร้อยละ 88.89 ส่ ว นการกาหนดบุคคลเพียงคนเดียวให้
รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆ ทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.11
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ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School เห็นสอดคล้องกันว่า
การกาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆ ของโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนนั้น การกาหนด
บุคคลหลากหลายตามความถนัดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้รับผิดชอบในการกากับ ติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผน
จากตารางที่ 4.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ติ ด ตามเพื่ อ ให้ เ กิ ด การท างานตามแผน
ในภาพรวม พบว่า การปฏิบัติที่อยู่ในระดับมาก คือ บุคคลที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้
กากับ ติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 65.81 และการปฏิบัติที่อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด คือ ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็น ผู้กากับติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การปฏิบัติที่อยู่ในระดับมาก คือ บุคคล
ที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้กากับติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผน คิดเป็นร้อยละ
62.50 และการปฏิบัติที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้กากับติดตามเพื่อให้
เกิดการทางานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 36.11
กลุ่มโรงเรี ยน Buffer School พบว่า การปฏิบัติที่อยู่ในระดับมาก คือ บุคคลที่
ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้กากับติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผน คิดเป็นร้อยละ
71.11 และการปฏิบัติที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้กากับติดตามเพื่อ ให้
เกิดการทางานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 28.89
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School เห็นสอดคล้องกันว่า
บุคคลที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้กากับติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
การวางแผนงบประมาณ
จากตารางที่ 4.2 การวางแผนงบประมาณในภาพรวม พบว่า การวางแผนงบประมาณอย่าง
เพียงพอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คิดเป็น ร้อยละ 56.41 ทั้งนี้ แหล่งที่มาของงบประมาณมาจาก
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 97.44 แหล่งที่มาของงบประมาณที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ จากหน่วยงานภาครัฐ
คิดเป็นร้อยละ 31.62 จากค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อบารุงการศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน คิดเป็นร้อยละ
15.38 จากบุคคล หน่วยงาน องค์การเอกชน คิดเป็นร้อยละ 14.53 จากสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน
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คิดเป็นร้อยละ 5.98 จากสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.13 และจากการ
จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.27
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การวางแผนงบประมาณอย่างเพียงพอ
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 69.44 ทั้งนี้แหล่งที่มาของงบประมาณมาจากโครงการ
พัฒนาสู่ ประชาคมอาเซีย น ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในระดับมากที่สุ ด คิดเป็น
ร้อยละ 97.22 แหล่งที่มาของงบประมาณที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ จากหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อบารุงการศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.44
จากบุคคล หน่วยงาน องค์การเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.89 จากสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 9.72 และจากสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.33
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า การวางแผนงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 35.56 ทั้งนี้ แหล่งที่มาของงบประมาณมาจากโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ
97.78 แหล่งที่มาของงบประมาณที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ จากหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ
28.89 จากบุคคล หน่วยงาน องค์การเอกชน คิดเป็นร้อยละ 15.56 จากการจัดกิจกรรมหารายได้
พิเศษของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และจากค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อบารุงการศึกษาที่จัดเก็บจาก
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.89
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School เห็นว่า การวางแผนงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.44 ซึ่งต่างจากโรงเรียน Buffer School ที่เห็นว่าการ
วางแผนงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.56
ทั้งนี้โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า
แหล่ ง ที่ ม าของงบประมาณมาจากโครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ของส านั ก วิ ช าการและ
มาตรฐานการศึกษา ในระดับมากที่สุด
การวางแผนทรัพยากร
จากตารางที่ 4.2 การวางแผนทรัพ ยากรอื่น นอกเหนื องบประมาณในภาพรวม พบว่ า
การวางแผนทรัพยากรอื่นนอกเหนืองบประมาณอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 49.57 ทั้ง นี้ แหล่ ง ที่ มาของทรั พ ยากรอื่ นนอกเหนื องบประมาณมี ก ารปฏิ บั ติอ ยู่ใ นระดั บ
น้อยที่สุด คือ จากโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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คิดเป็นร้อยละ 35.04 จากหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 16.24 จากบุคคล/หน่วยงาน/องค์การ
เอกชน คิดเป็ น ร้อยละ 13.68 จากสมาคมผู้ ปกครองและครูของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.26
จากสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.40 จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อบารุงการศึกษา
ที่จั ดเก็บ จากนั กเรีย น คิดเป็ นร้ อยละ 8.55 และจากการจัดกิจกรรมหารายได้พิเศษของโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 3.42
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การวางแผนทรัพยากรอื่นนอกเหนือ
งบประมาณอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดั บน้อย คิดเป็น ร้อยละ 59.72 ทั้งนี้แหล่งที่มาของ
ทรัพยากรอื่นนอกเหนืองบประมาณมาจากโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ของสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 41.67 แหล่งที่มาของทรัพยากรอื่นนอกเหนือ
งบประมาณที่อยู่ในระดับน้ อยที่สุด คือ จากหน่ว ยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 20.83 จากบุคคล/
หน่วยงาน/องค์การเอกชน คิดเป็นร้อยละ 16.67 จากสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
15.28 จากสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.89 จากค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อ
บารุงการศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน คิดเป็นร้อ ยละ 13.89 และจากการจัดกิจกรรมหารายได้พิเศษ
ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.17
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า การวางแผนทรัพยากรอื่นนอกเหนืองบประมาณ
อย่างเพียงพอมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 33.33 ทั้งนี้แหล่งที่มาของทรัพยากร
อื่น นอกเหนื องบประมาณมีการปฏิบัติ อยู่ ในระดั บน้ อยที่ สุ ด คือ จากโครงการพัฒ นาสู่ ประชาคม
อาเซียน ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.44 จากหน่วยงานภาครัฐ
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 8.89 จากบุ ค คล/หน่ ว ยงาน/องค์ ก ารเอกชน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.89 จากสมาคม
ผู้ปกครองและครูของโรงเรีย น คิดเป็นร้อยละ 4.44 และจากการจัดกิจกรรมหารายได้พิเศษของ
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.22
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School เห็นว่า การวางแผนทรัพยากรอย่างเพียงพอ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คิดเป็น ร้อยละ 59.72 ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียน Buffer School ที่เห็นว่า
การวางแผนทรัพยากรอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33
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การจัดองค์การ (Organizing)
ตารางที่ 4. 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดองค์ก าร จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง
1.กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
1.1) จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

Sister school Buffer school
รวม
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
60

83.33

37 82.22

97 82.91

1.2) จัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่เพื่อ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนให้แก่คนในชุมชน

58

80.56

37 82.22

95 81.20

1.3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT

40

55.56

24 53.33

64 54.70

1.4) พัฒนาครูด้าน ภาษาอังกฤษ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
และการใช้ ICT

45

62.50

20 44.44

65 55.56

1.5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์
อาเซียนศึกษาเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ
1.6) บริการสื่อการเรียนรู้และข้อมูล
แก่ผู้ที่สนใจ
1.7) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ
สื่อที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

62

86.11

37 82.22

99 84.62

61

84.72

34 75.56

95 81.20

62

86.11

35 77.78

97 82.91
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดองค์การ จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง
1.8) ร่วมกิจกรรมกับบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีคุณภาพและนาไปสู่การ
เตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน

Sister school Buffer school
รวม
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
62 86.11
35 77.78
97 82.91

1.9) ประสานงาน กากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
และครูสอนภาษาอาเซียน

56

77.78

36 80.00

92 78.63

1.10) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.11) ประสานสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่โรงเรียนเลือกเรียน
ภาษาอาเซียนเพิ่มเติม/ที่มีชายแดน
ติดกับที่ตั้งโรงเรียน
12) สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.13) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้น
การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT

60

83.33

36 80.00

96 82.05

28

38.89

21 46.67

49 41.88

55

76.39

28 62.22

83 70.94

54

75.00

22 48.89

76 64.96

2. บุคลากรมีอานาจในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1 มากที่สุด
16 22.22
9 20.00
2.2 มาก
48 66.67
32 71.11
2.3 น้อย
8 11.11
3 6.67
2.4 น้อยที่สุด
0
0.00
1 2.22

25 21.37
80 68.38
11 9.40
1 0.85

112

จากตารางที่ 4.3 การจัดองค์การในภาพรวม พบว่า การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่
แก่ผู้ที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 84.62 จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับ
ศูน ย์อาเซีย นศึกษา คิดเป็ น ร้อยละ 82.91 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และสื่ อเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน คิดเป็นร้อยละ 82.91 ร่วมกิจกรรมกับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
มีคุณภาพและน าไปสู่ การเตรี ย มคนสู่ ประชาคมอาเซียน คิดเป็น ร้อยละ 82.91 จัดกิจกรรมค่า ย
วิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 82.05 จัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่เพื่อสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่คนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.20 บริการสื่อการเรียนรู้และ
ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 81.20 การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คื อ
ประสานงาน กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษาและครูสอนภาษา
อาเซียน คิดเป็นร้อยละ 78.63 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 70.94 จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 64.96
การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 55.56 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 54.70 ประสาน
สัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่โรงเรียนเลือกเรียนภาษาอาเซียนเพิ่มเติม/ที่มีชายแดนติดกับ
ที่ตั้งโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.88
นอกจากนี้ จากตาราง 4.3 ในภาพรวมพบว่า บุคลากรมีอานาจมากในการตัดสินใจเรื่องที่
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับปฏิบัติมาก คิดเป็นร้อยละ 68.38
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุ ด คือ จั ดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่แก่ผู้ ที่ส นใจ คิดเป็น
ร้อยละ 86.11 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และสื่อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 86.11
ร่ ว มกิจ กรรมกับ บุ คลากรในโรงเรี ยน เพื่อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ ผู้ เรี ยนมี คุณ ภาพและนาไปสู่ การ
เตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 86.11 บริการสื่อการเรียนรู้และข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ
คิดเป็นร้อยละ 84.72 จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับศูนย์อาเซียน
ศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 จั ดกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ
83.33 จัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่คนใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.56 การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ประสานงาน
ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาและครู ส อนภาษาอาเซี ย น
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คิดเป็นร้อยละ 77.78 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 76.39 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 75.00 พัฒนา
ครูด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 62.50 การ
มอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 55.56 การมอบหมายกิจกรรมที่มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่โรงเรียนเลือกเรียน
ภาษาอาเซียนเพิ่มเติมหรือที่มีชายแดนติดกับที่ตั้งโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.89
นอกจากนี้ จากตาราง 4.3 เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า บุคลากรมี
อานาจมากในการตัดสิ น ใจเรื่ องที่เกี่ ยวกับภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับ ปฏิบัติมาก
คิดเป็นร้อยละ 66.67
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับศูนย์อาเซียน
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.22 จัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซีย นให้ แ ก่คนในชุมชน คิดเป็ นร้อ ยละ 82.22 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อ าเซี ยนศึกษา
เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ คิดเป็ นร้อยละ 82.22 ประสานงาน กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประจ าศู น ย์ แ ละครู ส อนภาษาอาเซี ยน คิด เป็ นร้ อ ยละ 80.00 จั ดกิ จ กรรมค่า ยวิช าการเกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 80.00 การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสื่อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ร่วมกิจกรรมกับ
บุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพและนาไปสู่การเตรียมคนสู่ประชาคม
อาเซียน คิดเป็นร้อยละ 77.78 บริการสื่อการเรียนรู้และข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 75.56
สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 62.22 การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อย คือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 53.33 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็นร้อยละ 48.89 ประสานสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่โรงเรียนเลือกเรีย นภาษาอาเซียนเพิ่มเติม/ที่มีชายแดนติดกับที่ตั้งโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 46.67 พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT คิดเป็น
ร้อยละ 44.44
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นอกจากนี้ จากตาราง 4.3 เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า บุคลากรมี
อานาจมากในการตัดสิน ใจในเรื่องที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
คิดเป็นร้อยละ 71.11
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School มีความเห็นสอดคล้องกับโรงเรียน Buffer School
ว่า การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT และการประสานสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นที่ โ รงเรี ย นเลื อ กเรี ย นภาษาอาเซี ย นเพิ่ ม เติ ม /ที่ มี ช ายแดนติ ด กั บ ที่ ตั้ ง โรงเรี ย น
ซึ่งประเด็นนี้ โรงเรียน Sister School เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนโรงเรียน
Buffer School เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
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การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
ตารางที่ 4. 4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดคนเข้าทางาน จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. การสรรหาบุคลากร
1.1 สรรหาจากแหล่งภายใน
1.1.1) เลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ใน
เรื่องอาเซียน
1.1.2) เลือกผู้ที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอาเซียน
1.1.3) เลือกผู้ที่สมัครใจเอง
1.1.4) ผู้บริหารเลือกโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม
1.2 สรรหาจากแหล่งภายนอก
1.2.1) คาแนะนาของบุคลากรใน
โรงเรียน
1.2.2) คาแนะนาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.2.3) ใช้สื่อสิ่งพิมพ์
1.2.4) ใช้สื่อ ICT
2. การคัดเลือกบุคลากร
2.1) ผู้บริหารคัดเลือกตามความ
เหมาะสม ไม่มีเกณฑ์ใดๆ

50 69.44

29 64.44

79 67.52

43 59.72

30 66.67

73 62.39

16 22.22
56 77.78

7 15.56
30 66.67

23 19.66
86 73.50

47 65.28

21 46.67

68 58.12

10 13.89

12 26.67

22 18.80

17 23.61
34 47.22

14 31.11
20 44.44

31 26.50
54 46.15

10 13.89

9 20.00

19 16.24
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ตารางที่ 4.4 (ต่ อ ) จ านวนและร้อ ยละของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดคนเข้าทางาน
จาแนกตามกลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง
2.2) ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณา
จากคุณสมบัติตามที่คู่มือการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนกาหนด
2.3) ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณา
จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
53 73.61
40 88.89
93 79.49

38 52.78

20 44.44

58 49.57

2.4) ผู้บริหารพิจารณาร่วมกับ
18 25.00
16 35.56
34 29.06
คณะกรรมการสถานศึกษา
2.5) ผู้บริหารพิจารณาร่วมกับ
2 2.78
5 11.11
7 5.98
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.6) บุคลากรในโรงเรียนประชุม
25 34.72
12 26.67
37 31.62
ร่วมกัน แล้วมีมติที่ประชุม
3. การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
3.1 ไม่มีการพัฒนาบุคลากร
2 2.78
7 15.56
9 7.69
3.2 มีการพัฒนาบุคลากร โดย
70 97.22
38 84.44
108 92.31
(n=70)

3.2.1) การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
เช่น การประชุม การบรรยาย
3.2.2) การศึกษาดูงานตามโรงเรียนอื่น
3.2.3) การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์

(n=38)

(n=108)

58 82.86

31 81.58

89 82.41

52 74.29
66 94.29

32 84.21
30 78.95

84 77.78
96 88.89

117

ตารางที่ 4.4 (ต่ อ ) จ านวนและร้อ ยละของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดคนเข้าทางาน
จาแนกตามกลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n=70)

(n=38)

(n=108)

3.2.4) การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
54 77.14
27 71.05
81
ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดหาให้
3.2.5) การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยน
55 78.57
30 78.95
85
คาแนะนาระหว่างเพื่อนครู
3.2.6) การเข้าร่วมงานสัมมนา
61 87.14
34 89.47
95
งานแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ระดับการอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็น ASEAN Ambassador
4.1) มากที่สุด
8 11.11
8 17.78
16
4.2) มาก
48 66.67
29 64.44
77
4.3) น้อย
15 20.83
7 15.56
22
4.4) น้อยที่สุด
1 1.39
1 2.22
2
5. การต่อยอดความรู้หลังการอบรม
5.1) จัดแสดงผลงาน
30 41.67
26 57.78
56
5.2) จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอด
64 88.89
36 80.00
100
ความรู้สู่บุคลากรอื่นในโรงเรียน
5.3) นาผลที่ได้จากกิจกรรมพัฒนา
57 79.17
33 73.33
90
บุคลากรมาจัดทาเป็นกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
5.4) รายงานผลที่ได้รับจากการพัฒนา
ให้ผู้บริหารทราบ
5.5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่
เกิดจากการพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น
แผ่นพับ เว็บไซต์

75.00
78.70
87.96

13.68
65.81
18.80
1.71
47.86
85.47
76.92

58 80.56

37 82.22

95 81.20

60 83.33

34 75.56

94 80.34
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การสรรหาบุคลากร
จากตารางที่ 4.4 การสรรหาบุคลากรในภาพรวม พบว่า การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดั บ มาก คื อ การสรรหาจากแหล่ ง ภายใน โดยผู้ บ ริ ห ารเลื อ กตามความเหมาะสม คิ ด เป็ น
ร้อยละ 73.50 การสรรหาจากแหล่งภายใน โดยเลือกผู้ที่มี พื้นฐานความรู้ในเรื่องอาเซียน คิดเป็น
ร้อยละ 67.52 การสรรหาจากแหล่งภายในโดยเลือกผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอาเซียน
คิดเป็นร้อยละ 62.39 การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ สรรหาจากแหล่งภายนอก โดย
คาแนะนาของบุคลากรในโรงเรียน คิ ดเป็นร้อยละ 58.12 สรรหาจากแหล่งภายนอก โดยใช้สื่อ ICT
คิดเป็น ร้อยละ 46.15 การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ สรรหาจากแหล่งภายนอก
โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 26.50 สรรหาจากแหล่งภายใน โดยเลือกผู้ที่สมัครใจเอง คิดเป็น
ร้อยละ 19.66 และสรรหาจากแหล่งภายนอก โดยคาแนะนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 18.80
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดั บ มาก คื อ การสรรหาจากแหล่ ง ภายใน โดยผู้ บ ริ ห ารเลื อ กตามความเหมาะสม คิ ด เป็ น
ร้อยละ 77.78 การสรรหาจากแหล่งภายใน โดยเลือกผู้ที่มี พื้นฐานความรู้ในเรื่องอาเซียน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 69.44 การสรรหาจากแหล่ ง ภายนอก โดยค าแนะน าของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 65.28 การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ การสรรหาจากแหล่งภายใน โดยเลือก
ผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอาเซียน คิดเป็น ร้อยละ 59.72 สรรหาจากแหล่งภายนอก
โดยใช้สื่อ ICT คิดเป็นร้อยละ 47.22 การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ สรรหาจาก
แหล่งภายนอกโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 23.61 สรรหาจากแหล่งภายใน โดยเลือกผู้ที่สมัครใจ
เอง คิดเป็ น ร้ อยละ 22.22 และสรรหาจากแหล่ งภายนอกโดยคาแนะนาของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.89
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก คือ การสรรหาจากแหล่งภายใน โดยผู้บริหารเลือกตามความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ
66.67 การสรรหาจากแหล่งภายใน โดยเลือกผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอาเซียน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67การสรรหาจากแหล่ งภายใน โดยเลือกผู้ที่มี พื้นฐานความรู้ในเรื่องอาเซียน คิดเป็น
ร้อยละ 64.44 การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ สรรหาจากแหล่งภายนอก โดยคาแนะนา
ของบุคลากรในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.67 สรรหาจากแหล่งภายนอก โดยใช้สื่อ ICT คิดเป็น
ร้อยละ 44.44
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การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การสรรหาจากแหล่งภายนอก โดยใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 31.11 การสรรหาจากแหล่งภายนอก โดยคาแนะนาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 26.67 การสรรหาจากแหล่ งภายในโดยเลื อ กผู้ ที่ ส มัค รใจเอง คิด เป็ น
ร้อยละ 15.56
ข้อสังเกต กลุ่มโรงเรี ยน Sister School และ กลุ่มโรงเรียน Buffer School
เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า วิ ธี ก ารสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากคื อ การสรรหาจาก
แหล่ งภายใน โดยผู้ บ ริ ห ารเลื อกพิจารณาตามความเหมาะสม และการสรรหาจากแหล่ งภายใน
โดยเลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องอาเซียน
การคัดเลือกบุคลากร
จากตารางที่ 4.4 การคั ดเลื อกบุ คลากรในภาพรวม พบว่า การคัด เลื อ กที่มี การปฏิบั ติ
อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่คู่มือการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนกาหนด คิดเป็นร้อยละ 79.49 การคัดเลือกที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
คือ ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากประสบการณที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการพัฒนา
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น คิดเป็ น ร้ อยละ 49.57 การคั ดเลื อกที่ มีการปฏิ บัติอยู่ในระดับน้อ ยที่สุ ด คื อ
บุคลากรในโรงเรียนประชุมร่วมกันแล้วมีมติที่ประชุม คิดเป็นร้อยละ 31.62 ผู้บริหารพิจารณาร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.06 ผู้บริหารคัดเลือกตามความเหมาะสม ไม่มีเกณฑ์ใดๆ
คิดเป็นร้อยละ 16.24 ผู้บริหารพิจารณาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.98
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การคัดเลือกที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก คือ ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่คู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนกาหนด คิดเป็นร้อยละ 73.61 การคัดเลือกที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ
ผู้ บ ริ ห ารคั ด เลื อ กโดยพิ จ ารณาจากประสบการณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นา
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น คิดเป็ น ร้ อยละ 52.78 การคั ดเลื อกที่ มีการปฏิ บัติอยู่ในระดับน้อ ยที่สุ ด คื อ
บุคลากรในโรงเรียนประชุมร่วมกันแล้วมีมติที่ประชุม คิดเป็นร้อยละ 34.72 ผู้บริหารพิจารณาร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้บริหารคัดเลือกตามความเหมาะสม ไม่มีเกณฑ์ใดๆ
คิดเป็นร้อยละ 13.89 ผู้บริหารพิจารณาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.78
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เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า การคัดเลือกที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห ารคั ด เลื อ กโดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ คู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนกาหนด คิดเป็นร้อยละ 88.89 การคัดเลือกที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
คือ ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากประสบการณที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการพัฒนา
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น คิดเป็ น ร้ อยละ 44.44 การคั ดเลื อกที่ มีการปฏิ บัติอยู่ในระดับน้อ ยที่สุ ด คื อ
ผู้บ ริ ห ารพิจ ารณาร่ว มกับคณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.56 บุคลากรในโรงเรียน
ประชุมร่วมกันแล้วมีมติที่ประชุม คิดเป็นร้อยละ 26.67 ผู้บริหารคัดเลือกตามความเหมาะสม
ไม่ มี เ กณฑ์ ใ ดๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.00 ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
คิดเป็นร้อยละ 11.11
ข้อสังเกต กลุ่มโรงเรียน Sister School เห็นว่า วิธีการคัดเลือกที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก คือ ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่คู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนกาหนด คิดเป็นร้อยละ 73.61 ส่วนกลุ่มโรงเรียน Buffer School เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.89
การพัฒนาบุคลากร
จากตารางที่ 4.4 การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม พบว่า การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อ
การดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.31
เมื่อพิจารณาในรายละเอีย ด พบว่า วิธีการพัฒ นาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุ ด คือ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 88.89 การเข้าร่วมงานสัมมนา
งานแสดงนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 87.96 การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่น
การประชุม การบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 82.41 วิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
คือ การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนคาแนะนาระหว่างเพื่อนครู คิดเป็นร้อยละ 78.70 การศึกษาดูงาน
ตามโรงเรียนอื่น คิดเป็นร้อยละ 77.78 การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆที่โรงเรียนจัดหาให้ คิดเป็น
ร้อยละ 75.00
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ทั้ ง นี้ ใ นภาพรวม พบว่ า การอบรม พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ส ามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ASEAN Ambassador (ผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน) มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.81
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อ
การดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.22
เมื่อพิจารณาในรายละเอีย ด พบว่า วิธีการพัฒ นาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุ ด คือ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 94.29 การเข้าร่วมงานสัมมนา
งานแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 87.14 การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่น
การประชุม การบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 82.86 วิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
คือ การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนคาแนะนาระหว่างเพื่อนครู คิดเป็นร้อยละ 78.57 การเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากสื่ อต่ า งๆ ที่โ รงเรี ย นจั ดหาให้ คิดเป็น ร้อยละ 77.14 การศึกษาดูงานตามโรงเรียนอื่ น
คิดเป็นร้อยละ 74.29
ทั้งนี้ในกลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า การอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถ
ทาหน้าที่เป็น ASEAN Ambassador (ผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่ างๆ เกี่ยวกับ
อาเซียน) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อ
การดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.44
เมื่อพิจารณาในรายละเอีย ด พบว่า วิธีการพัฒ นาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุ ด คือ
การเข้าร่วมงานสัมมนา งานแสดงนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 89.47 การศึกษาดูงาน
ตามโรงเรียนอื่น คิดเป็นร้อยละ 84.21 การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม การบรรยาย
คิดเป็นร้อยละ 81.58 วิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ การศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 78.95 การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนคาแนะนา
ระหว่า งเพื่อนครู คิ ดเป็ น ร้ อยละ 78.95 การเรียนรู้ด้ว ยตนเองจากสื่ อ ต่างๆ ที่โ รงเรียนจั ดหาให้
คิดเป็นร้อยละ 71.05
ทั้งนี้ในกลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า การอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถ
ทาหน้าที่เป็น ASEAN Ambassador (ผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
อาเซียน) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.44
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ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า
การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด โดยวิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ทั้ ง สองกลุ่ ม เห็ น สอดคล้ องกั น ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ
มากที่สุด คือ การเข้าร่วมงานสัมนา งานแสดงนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการประชุม การบรรยาย
การต่อยอดความรู้หลังการอบรม
จากตารางที่ 4.4 การต่อยอดความรู้หลังการอบรม ในภาพรวม พบว่า วิธีการที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอื่นในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
85.47 รายงานผลที่ได้ รับจากการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ คิดเป็นร้อยละ 81.20 ประชาสั มพันธ์
เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 80.34 วิธีการ
ต่อยอดความรู้หลังการอบรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ นาผลที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
มาจั ด ทาเป็ น กิจ กรรมอย่ า งต่อเนื่ อง คิดเป็นร้ อยละ 76.92 วิธี ก ารต่อ ยอดความรู้ห ลั งการอบรม
ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ จัดแสดงผลงานที่ได้จากการอบรม คิดเป็นร้อยละ 47.86
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า วิธีการต่อยอดความรู้หลังการอบรม
ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอื่นในโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 88.89 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ
เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 83.33 รายงานผลที่ได้รับจากการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ คิดเป็นร้อยละ
80.56 วิธีการต่อยอดความรู้หลังการอบรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ นาผลที่ได้จากกิจกรรม
พัฒ นาบุ คลากรมาจั ดทาเป็ นกิจ กรรมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.17 วิธีการต่อยอดความรู้
หลังการอบรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ จัดแสดงผลงานที่ได้จากการอบรม คิดเป็น ร้อยละ
41.67
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า วิธีการต่อยอดความรู้หลังการอบรม
ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ รายงานผลที่ได้รับจากการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ คิดเป็น
ร้อยละ 82.22 จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอื่นในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00
วิธีการต่อยอดความรู้หลังการอบรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน
ที่เกิดจากการพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 75.56 นาผลที่ได้จากกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรมาจัดทาเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็ นร้อยละ 73.33 วิธีการต่อยอดความรู้หลัง
การอบรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ จัดแสดงผลงานที่ได้จากการอบรม คิดเป็นร้อยละ 57.78
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ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า
วิธีการต่อยอดความรู้หลังการอบรมที่มีการปฏิบั ติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดให้มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอื่นในโรงเรียน และการรายงานผลที่ได้รับจากการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ
ด้านการนา (Leading)
ตารางที่ 4. 5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นา จาแนกตามกลุ่มโรงเรียน
และในภาพรวม
Sister school Buffer school
รวม
เรื่อง
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. ผู้ที่แสดงบทบาทภาวะผู้นามากที่สุด ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
1.1) ผู้อานวยการสถานศึกษา
32 44.44
23 51.11
55 47.01
1.2) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
3
4.17
1
2.22
4
3.42
1.3) ครูผู้รับผิดชอบศูนย์
24 33.33
5 11.11
29 24.79
อาเซียนศึกษา
1.4) ที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1.5) เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
13 18.06
16 35.56
29 24.79
อาเซียนศึกษา
1.6) ครูสอนภาษาอาเซียน
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นา จาแนกตามกลุ่ม
โรงเรียนและในภาพรวม
Sister school Buffer school
รวม
เรื่อง
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
2. การส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสม่าเสมอ
2.1) จัดให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เรื่อง
70 97.22
45 100.00
115 98.29
อาเซียนในโรงเรียน
2.2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
30 41.67
19 42.22
49 41.88
ตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายการอบรม
2.3) จัดให้มีการยกย่อง ให้เกียรติ และ
28 38.89
17 37.78
45 38.46
ให้รางวัลการปฏิบัติงาน
2.4) ส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
26 36.11
20 44.44
46 39.32
ทางานเมื่อมีโอกาส
2.5) จัดให้มีระบบการพิจารณา
9 12.50
5 11.11
14 11.97
ความดีความชอบเป็นพิเศษ
2.6) จัดให้มีการนิเทศ การดาเนินงาน
45 62.50
28 62.22
73 62.39
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างสม่าเสมอ
2.7) ส่งเสริม สนับสนุนการทา
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

68

94.44

39

86.67

107

91.45

3.ระดับการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
3.1) มากที่สุด
14 19.44
3.2) มาก
50 69.44
3.3) น้อย
8 11.11
3.4) น้อยที่สุด
0
0.00

20
22
3
0

44.44
48.89
6.67
0.00

34
72
11
0

29.06
61.54
9.40
0.00
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นา จาแนกตามกลุ่ม
โรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง
4.การติดต่อสื่อสารในการดาเนินงาน
4.1) ใช้เอกสารแบบเป็นทางการ
4.2) ติดประกาศที่กระดานข่าว
ของโรงเรียน
4.3) สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4.4) สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
4.5) ผ่านที่ประชุม
4.6) จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
4.7) จัดทาเป็นเอกสารรายงานต่างๆ
4.8) สนทนากลุ่มย่อย
4.9) ทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
4.10) พบปะสังสรรค์ ทากิจกรรม
ร่วมกัน

Sister school Buffer school
รวม
(n=72)
(n=45)
(n=117)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
59
33

81.94
45.83

39
19

86.67
42.22

98
52

83.76
44.44

43
46
49
22
48
22
60

59.72
63.89
68.06
30.56
66.67
30.56
83.33

33
23
30
15
26
15
29

73.33
51.11
66.67
33.33
57.78
33.33
64.44

76
69
79
37
74
37
89

64.96
58.97
67.52
31.62
63.25
31.62
76.07

36

50.00

15

33.33

51

43.59

ภาวะผู้นา
จากตารางที่ 4.5 บทบาทภาวะผู้นาในภาพรวม พบว่า ผู้ที่แสดงบทบาทภาวะผู้นามากที่สุด
คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ คิดเป็นร้อยละ 47.01 รองลงมาคือ
ครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษาเท่ากัน โดยมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.79 และรองผู้อานวยการสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 3.4
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เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า ผู้ที่แสดงบทบาทภาวะผู้นามากที่สุด คือ
ผู้ อานวยการสถานศึกษา โดยมีก ารปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมา คื อ
ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา และรองผู้ อ านวยการ
สถานศึ ก ษา โดยแสดงบทบาทภาวะผู้ น าอยู่ ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ น้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33
ร้อยละ 18.06 และร้อยละ 4.17 ตามลาดับ
กลุ่มโรงเรี ยน Buffer School พบว่ า ผู้ ที่ แสดงบทบาทภาวะผู้ น ามากที่ สุ ด คื อ
ผู้ อานวยการสถานศึกษา โดยมีก ารปฏิ บัติอยู่ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 51.11 รองลงมา คื อ
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา และรองผู้ อ านวยการ
สถานศึก ษา โดยแสดงบทบาทภาวะผู้ น าอยู่ ในระดับ ปฏิ บัติ น้อ ยที่ สุ ด คิด เป็ นร้ อยละ 35.56
ร้อยละ 11.11 และร้อยละ 2.22 ตามลาดับ
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School ต่างไม่มีผู้ที่แสดง
บทบาทภาวะผู้นาในระดับปฏิบัติมาก และมากที่สุด โดยต่างเห็นสอดคล้องกันว่าผู้ที่มีบทบาทภาวะ
ผู้นามากที่สุด คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
การส่งเสริม จูงใจ
จากตารางที่ 4.5 การส่ ง เสริ ม จู ง ใจให้ บุ ค ลากรยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งสม่ าเสมอ
ในภาพรวม พบว่า วิธีการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียน
ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.29 ส่งเสริม สนับสนุนการทากิจกรรมต่า งๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 91.45 วิธีการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่
อย่างสม่าเสมอที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ จัดให้มีการนิเทศการดาเนินงานโครงการพัฒนา
สู่ป ระชาคมอาเซีย นอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 62.39 วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายการอบรม คิดเป็นร้อยละ 41.88 และวิธี การ
ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอที่มีระดับการปฏิบัติ น้อยที่สุด คือ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการทางานเมื่ อมีโอกาส คิดเป็นร้อยละ 39.32 จัดให้มีการยกย่อง ให้เกียรติและให้
รางวั ล การปฏิ บั ติ ง าน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.46 และจั ด ให้ มี ร ะบบการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
เป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 11.97
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เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า วิธีการการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากร
ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เรื่อง
อาเซียนในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.22 ส่งเสริม สนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 94.44 วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ จัดให้
มีการนิเทศการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 62.50
วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 41.67 และวิธีการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอที่มีระดับ
การปฏิบัติน้อยที่สุด คือ จัดให้มีการยกย่อง ให้เกียรติและให้รางวัลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ
38.89 ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทางานเมื่อมีโอกาส คิดเป็นร้อยละ 36.11 และจัดให้มีระบบการ
พิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 12.50
กลุ่มโรงเรี ยน Buffer School พบว่า วิธีการการส่ งเสริม จูงใจให้ บุคลากรยังคง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งสม่ าเสมอที่ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ จั ด ให้ มี สื่ อ /แหล่ ง เรี ย นรู้
เรื่องอาเซียนในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่งเสริม สนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 86.67 วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ
จัดให้มีการนิเทศการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ
62.22 วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทางานเมื่อมีโอกาส คิดเป็น
ร้อยละ 44.44 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายการอบรม คิดเป็นร้อยละ 42.22
และวิธีการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอที่มีระดับการปฏิบั ติน้อยที่สุด
คือ จัดให้มีการยกย่อง ให้เกียรติและให้รางวัลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 37.78 และจัดให้มีระบบ
การพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 11.11
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School เห็นสอดคล้องกันว่า
กิจกรรมการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
คือ จัดให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียนใน และส่งเสริม สนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
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นอกจากนี้โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School เห็นสอดคล้องกันว่า
กิจกรรมการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด
คือ การจัดให้มีการยกย่อง ให้เกียรติและให้รางวัลการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีระบบการพิจารณา
ความดีความชอบเป็นพิเศษ
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
จากตารางที่ 4.5 การให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆในภาพรวม พบว่า ระดับการ
ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ การให้ความร่วมมือมาก
คิดเป็นร้อยละ 61.54 และระดับการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด คือ การให้ความร่วมมือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.06 และการให้ความร่วมมือน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 9.40
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า ระดับการให้ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรมต่างๆที่มีการปฏิ บัติอยู่ในระดับมาก คือ การให้ความร่วมมือมาก คิดเป็นร้อยละ 69.44
และระดับการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การให้
ความร่วมมือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.44 และการให้ความร่วมมือน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.11
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า ระดับการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ การให้ความร่วมมือมาก คิดเป็นร้อยละ 48.89 และการให้ความ
ร่วมมือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.44 และระดับการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆที่มีการ
ปฏิบัติอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด คือ การให้ความร่วมมือน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.67
การติดต่อสื่อสาร
จากตารางที่ 4.5 การติดต่อสื่อสารในการดาเนินงานในภาพรวม พบว่า วิธีการติดต่อสื่อสาร
ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุ ด คือ ใช้เอกสารแบบเป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ 83.76 วิ ธีการ
ติดต่อสื่อสารที่มี การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ
76.07 ผ่ านที่ประชุม คิดเป็น ร้ อยละ 67.52 สื่อสารผ่ านระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 64.96
จัดทาเป็นเอกสารรายงาน คิดเป็นร้อยละ 63.25 วิธีการติดต่อสื่อสารที่มี การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
คือ สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.97 ติดประกาศที่กระดานข่าวของโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 44.44 พบปะสังสรรค์ ทากิจกรรมร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 43.59 วิธีการติดต่อสื่อสาร

129

ที่มีก ารปฏิบั ติ อยู่ ในระดับ น้ อ ยที่สุ ด คื อ
คิดเป็นร้อยละ 31.62 เท่ากัน

จัด ทาเป็นคู่ มื อ การปฏิบั ติง าน และสนทนากลุ่ ม ย่อ ย

เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า วิธีการติดต่อสื่อสารที่มี การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ใช้เอกสารแบบ
เป็ น ทางการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.94 วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ
ผ่านที่ประชุม คิดเป็นร้อยละ 68.06 จัดทาเป็นเอกสารรายงาน คิดเป็นร้อยละ 66.67 สื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.89 วิ ธีการติดต่อสื่อสารที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ
สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 59.72 พบปะสังสรรค์ ทากิจกรรมร่วมกัน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ติดประกาศที่กระดานข่าวของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.83 วิ ธีการติดต่อสื่อสารที่มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และสนทนากลุ่มย่อย คิดเป็น
ร้อยละ 30.56 เท่ากัน
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า วิธีการติดต่อสื่อสารที่มี การปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุดคือ ใช้เอกสารแบบเป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ 86.67 วิธีการติดต่อสื่อสารที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก คือ สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 73.33 ผ่านที่ประชุม คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 ทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 64.44 วิ ธีการติดต่อสื่อสารที่มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ จัดทาเป็นเอกสารรายงาน คิดเป็นร้อยละ 57.78 สื่อสารผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.11 ติดประกาศที่กระดานข่าวของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.22
วิธีการติดต่อสื่อสารที่มี การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ พบปะสังสรรค์ ทากิจกรรมร่วมกัน
จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และสนทนากลุ่มย่อย คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากัน
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า
วิธีการติดต่อสื่อสารที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ใช้เอกสารแบบเป็นทางการ
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ตารางที่ 4. 6 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง
ของการดาเนินงาน จาแนกกลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1) ผู้บริหารหาทางปรับปรุงแก้ไขด้วย
11 15.28
7 15.56
18 15.38
ตนเอง
2) ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
52 72.22
20 44.44
72 61.54
หาทางปรับปรุงแก้ไข
3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
37 51.39
23 51.11
60 51.28
ดาเนินการหาทางปรับปรุงแก้ไข
4) ประชุมปรึกษาหารือทุกฝ่ายที่
67 93.06
38 84.44
105 89.74
เกี่ยวข้องเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
5) นาเสนอผลให้สานักงาน
18 25.00
17 37.78
35 29.91
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบเพื่อขอคาแนะนาในการ
ปรับปรุงแก้ไข
6) นาเสนอผลให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบเพื่อขอคาแนะนาใน
การปรับปรุงแก้ไข

20 27.78

21 46.67

41 35.04

จากตารางที่ 4.6 ในภาพรวม พบว่า วิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงาน
ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประชุมปรึกษาหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางปรับปรุง
แก้ไข คิดเป็นร้อยละ 89.74 วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
หาทางปรั บปรุงแก้ไข คิดเป็ นร้ อยละ 61.54 วิธีการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย คือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาดาเนินการหาทางปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 51.28 วิธี ที่มีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับ น้ อยที่สุ ด คือ น าเสนอผลให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อขอคาแนะนา
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข คิ ด เป็ น ร้ อยละ 35.04 นาเสนอผลให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
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ขั้น พื้ น ฐานทราบเพื่อ ขอคาแนะน าในการปรับ ปรุ งแก้ ไข คิ ดเป็น ร้อยละ 29.91 ผู้ บ ริห ารหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 15.38
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า วิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของ
การด าเนิ น งานที่ มีก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 93.06 วิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงาน
ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหาทางปรับปรุงแก้ไข คิดเป็น
ร้อยละ 72.22 วิธีการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการ
หาทางปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 51.39 วิธีปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงานที่มี
การปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ น าเสนอผลให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทราบเพื่ อ
ขอคาแนะนาในการปรั บปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 27.78 นาเสนอผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อขอคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้บริหาร
หาทางปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 15.28
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประชุม
ปรึกษาหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 84.44 วิธีที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อย คือ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการหาทางปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ
51.11 น าเสนอผลให้ ส านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาทราบเพื่อขอคาแนะนาในการปรั บปรุง แก้ไ ข
คิดเป็นร้อยละ 46.67 ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหาทางปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 44.44
วิธีการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ นาเสนอผลให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานทราบเพื่อ ขอคาแนะน าในการปรับ ปรุ งแก้ ไข คิ ดเป็น ร้อยละ 37.78 ผู้ บ ริห ารหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 15.56
ข้อสังเกต โรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าวิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประชุมปรึกษาหารือ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้มีประเด็นที่เห็นต่าง คือ กลุ่ม Sister School
เห็นว่าวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงานโดยผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
หาทางปรับปรุงแก้ไขมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่กลุ่ม Buffer School เห็นว่ามีการปฏิบัติ
ในระดับน้อย
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4. 7 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม

เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.ปัญหาการวางแผนงบประมาณและทรัพยากร
1.1) การวางแผนงบประมาณ
1.1.1) เพียงพอ
50 69.44
16 35.56
66 56.41
1.1.2) ไม่เพียงพอ
22 30.56
29 64.44
51 43.59
1.2) การวางแผนทรัพยากร
1.2.1) เพียงพอ
43 59.72
15 33.33
58 49.57
1.2.2) ไม่เพียงพอ
29 40.28
30 66.67
59 50.43
2.ปัญหาการกาหนดบุคลากร
2.1) ไม่มีปัญหา
37 51.39
18 40.00
55 47.01
2.2) มีปัญหา
35 48.61
27 60.00
62 52.99
ประเด็นปัญหา

2.2.1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตามที่คู่มือกาหนด
2.2.2) ขาดงบประมาณในการสรร
หาบุคลากร
2.2.3) ขาดการสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2.4) ขาดการสนับสนุนจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.5) บุคลากรไม่สมัครใจ
รับผิดชอบงาน

(n=35)

(n=27)

(n=62)

18 51.43

13 48.15

31 50.00

19 54.29

24 88.89

43 69.35

9 25.71

9 33.33

18 29.03

8 22.86

14 51.85

22 35.48

5 14.29

1

3.70

6

9.68

133

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n=35)

2.2.6) วิธีการที่ใช้ในการกาหนด
บุคลากรมารับผิดชอบไม่เหมาะสม
3.ปัญหาการพัฒนาบุคลากร
3.1) ไม่มีปัญหา
3.2) มีปัญหา
ประเด็นปัญหา

2

(n=27)

(n=62)

5.71

10 37.04

12 19.35

33 45.83
39 54.17

16 35.56
29 64.44

49 41.88
68 58.12

(n=39)

(n=29)

(n=68)

3.2.1) ขาดสื่อประเภทต่างๆ เพื่อ
การเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
3.2.2) ขาดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน

12 30.77

13 44.83

25 36.76

12 30.77

9 31.03

21 30.88

3.2.3) บุคลากรขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน
3.2.4) โปรแกรมการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนให้พร้อมต่อ
การดาเนินโครงการขาดความ
ต่อเนื่อง
3.2.5) บุคลากรไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากสิ่งที่ได้จากการพัฒนาอย่าง
เต็มที่

27 69.23

11 37.93

38 55.88

10 25.64

6 20.69

16 23.53

15 38.46

7 24.14

22 32.35
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ประเด็นปัญหา

3.2.6) ขาดการขยายผลสิ่งที่ได้จาก
การพัฒนาสู่ผู้ร่วมงานในโรงเรียน
3.2.7) งบประมาณที่จัดสรรสาหรับ
การพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ
3.2.8) โปรแกรมการพัฒนา
บุคลากร จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน
3.2.9) ขาดการสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.2.10) ขาดการสนับสนุนจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.ปัญหาด้านการสื่อสาร
4.1) ไม่มีปัญหา
4.2) มีปัญหา
ประเด็นปัญหา

4.2.1) เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่
เลือกใช้ไม่เหมาะสม
4.2.2) โรงเรียนให้ความสาคัญกับ
การติดต่อสื่อสารจากบุคลากรไปยัง
ผู้บริหารน้อยเกินไป

(n=39)

(n=29)

(n=68)

9 23.08

8 27.59

17 25.00

34 87.18

22 75.86

56 82.35

3

7.69

3 10.34

11 28.21

12 41.38

23 33.82

11 28.21

12 41.38

23 33.82

50 69.44
22 30.56

26 57.78
19 42.22

76 64.96
41 35.04

(n=22)

(n=19)

6

8.82

(n=41)

6 27.27

8 42.11

3 13.64

1

5.26

14 34.15
4

9.76
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n=22)

4.2.3) ข่าวสารด้านการดาเนินงาน
โครงการที่แจ้งไปไม่ได้รับความ
สนใจจากบุคลากร
4.2.4) สาระของข่าวสารไม่ชัดเจน
4.2.5) การแจ้งข่าวสารล่าช้า
5.ปัญหาด้านการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
5.1) ไม่มีปัญหา
5.2) มีปัญหา
ประเด็นปัญหา

(n=19)

(n=41)

16 72.73

8 42.11

24 58.54

4 18.18
11 50.00

4 21.05
16 84.21

8 19.51
27 65.85

45 62.50
27 37.50

27 60.00
18 40.00

72 61.54
45 38.46

(n=27)

(n=18)

5.2.1) บุคลากรส่วนใหญ่ของ
โรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นประกอบการ
ดาเนินการติดตามผล
5.2.2) โรงเรียนไม่มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนในการติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินโครงการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน

15 55.56

5.2.3) ผู้รับผิดชอบขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

(n=45)

5 27.78

20 44.44

3.70

5 27.78

6 13.33

7 25.93

4 22.22

11 24.44

1
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n=27)

(n=18)

(n=45)

5.2.4) ช่วงระยะเวลาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนิน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนไม่เหมาะสม
5.2.5) วิธีการที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนไม่
เหมาะสม
5.2.6) ผลการติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินโครงการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน ไม่สอดคล้องกับ
สภาพจริง
5.2.7) ไม่ได้นาผลการติดตาม การ
ดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนมาใช้ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่อง

3 11.11

4 22.22

7 15.56

3 11.11

2 11.11

5 11.11

6 22.22

3 16.67

9 20.00

4 14.81

4 22.22

8 17.78

5.2.8) ขาดผู้เชี่ยวชาญให้
คาแนะนาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง
5.2.9) บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
5.2.10) การดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องล่าช้า

11 40.74

9 50.00

20 44.44

7 25.93

1

5.56

8 17.78

4 14.81

4 22.22

8 17.78
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จาแนกตาม
กลุ่มโรงเรียนและในภาพรวม
เรื่อง

Sister school

Buffer school

รวม

(n=72)

(n=45)

(n=117)

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n=27)

5.2.11) ขาดการสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5.2.12) ขาดการสนับสนุนจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(n=18)

(n=45)

10 37.04

7 38.89

17 37.78

12 44.44

5 27.78

17 37.78

ปัญหาด้านการวางแผน เรื่องความเพียงพอในการวางแผนงบประมาณ / ทรัพยากร
จากตารางที่ 4.7 ในการพิจารณาภาพรวม พบว่า การวางแผนงบประมาณไม่เพียงพออยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 43.59 โดยเมื่อพิจารณารายกลุ่ม Sister School พบว่า การวางแผน
งบประมาณไม่เพียงพออยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.56 และกลุ่ม Buffer School พบว่า
การวางแผนงบประมาณไม่เพียงพออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.44
ข้อสังเกต กลุ่ม Sister School พบว่าการวางแผนงบประมาณไม่เพียงพออยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ซึง่ ต่างจากกลุม่ Buffer School ที่พบว่าอยู่ในระดับมาก
จากตารางที่ 4.7 ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การวางแผนทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณไม่ เ พี ย งพออยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.43 โดยเมื่ อ พิ จ ารณารายกลุ่ ม
Sister School พบว่า การวางแผนทรัพยากรอื่นนอกเหนือจากงบประมาณไม่เพียงพออยู่ในระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 40.28 และกลุ่ม Buffer School พบว่า การวางแผนทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณไม่เพียงพออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67
ข้อสังเกต กลุ่ ม Sister School พบว่า การวางแผนทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณไม่เพียงพออยู่ในระดับน้อย ซึ่งต่างจากกลุ่ม Buffer School ที่พบว่าการวางแผน
ทรัพยากรไม่เพียงพออยู่ในระดับมาก
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ปัญหาด้านการจัดองค์การ เรื่อง การกาหนดบทบาทให้กับบุคลากร
จากตารางที่ 4.7 ปั ญ หาในการก าหนดบุ ค ลากรในบทบาทหน้ า ที่ ต่ า งๆ เมื่ อ พิ จ ารณา
ภาพรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 52.99 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมาก คือ ขาดงบประมาณในการสรรหาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 69.35
ปัญหาที่พบในระดับน้อย คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่คู่มือกาหนด คิดเป็นร้อยละ
50.00 ปัญหาที่พบในระดับน้อยที่สุด คือ ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็น
ร้ อ ยละ 35.48 ขาดการสนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 29.03 วิธีการที่ใช้ในการกาหนดบุคลากรมารับผิดชอบไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 19.35
บุคลากรไม่สมัครใจรับผิดชอบงาน คิดเป็นร้อยละ 9.68
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า มีปัญหาการกาหนดบุคลากรในบทบาท
หน้าที่ต่างๆอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 48.61 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหา
ที่พบอยู่ในระดับน้อย และน้อยที่สุด โดยปัญหาที่พบในระดับน้อย คือ ขาดงบประมาณในการสรรหา
บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 54.29 และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่คู่มือกาหนด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 51.43 ประเด็ น ปั ญ หาที่ พ บในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ขาดการสนั บ สนุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 25.71 ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คิดเป็ น ร้ อยละ 22.86 และบุคลากรไม่ส มัครใจรับผิ ดชอบงาน คิดเป็นร้อยละ 14.29
วิธีการที่ใช้ในการกาหนดบุคลากรมารับผิดชอบไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 5.71
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่ามีปัญหาการกาหนดบุคลากรในบทบาทหน้าที่ต่างๆ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.00 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับ
มากที่สุด คือ ขาดงบประมาณในการสรรหาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 88.89 ปัญหาที่พบในระดับน้อย
คือ ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.85 ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตามที่คู่มือกาหนด คิดเป็นร้อยละ 48.15 ปัญหาที่พบในระดับน้อยที่สุด คือ วิธีการที่ใช้
ในการก าหนดบุ ค ลากรมารั บ ผิ ดชอบไม่เหมาะสม คิ ดเป็นร้อ ยละ 37.04 ขาดการสนั บสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 33.33 บุคลากรไม่สมัครใจรับผิ ดชอบ
งาน คิดเป็นร้อยละ 3.70
ข้อสังเกต กลุ่ม Sister School พบว่า ปัญหาการกาหนดบุคลากรในบทบาทหน้าที่ต่างๆ
อยู่ในระดับน้อย ซึง่ ต่างจากกลุ่ม Buffer School ทีพ่ บว่าปัญหาการกาหนดบุคลากรในบทบาทหน้าที่
ต่างๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมากที่สุด คือ
ขาดงบประมาณในการสรรหาบุคลากร
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ปัญหาด้านการจัดคนเข้าทางาน เรื่องการพัฒนาบุคลากร
จากตารางที่ 4.7 ปั ญหาการพัฒ นาบุคลากร ภาพรวมพบว่ า มีปั ญหาอยู่ ในระดับ น้อ ย
คิดเป็นร้อยละ 58.12 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมากที่สุด คือ
งบประมาณที่จัดสรรสาหรับการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 82.35 ประเด็นปัญหา
ที่พบในระดั บ น้ อย คือ บุ คลากรขาดความกระตือ รือร้ นในการพั ฒ นาตนเองเกี่ยวกับ การดาเนิ น
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 55.88 และประเด็นปัญหาที่พบในระดับน้อยที่สุด
คือ ขาดสื่ อประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒ นาสู่ประชาคมอาเซียน
คิดเป็นร้อยละ 36.76 ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขาดการสนับสนุนจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 33.82 เท่ า กั น บุ ค ลากรไม่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์จากสิ่งที่ได้จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ คิดเป็นร้อยละ 32.35 ขาดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 30.88 ขาดการขยายผลสิ่งที่ได้
จากการพั ฒ นาสู่ ผู้ ร่ ว มงานในโรงเรี ย น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.00 โปรแกรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ของโรงเรียนให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.53 และโปรแกรม
การพัฒ นาบุ คลากรจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ส อดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 8.82
เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า ปัญหาการพัฒนาบุคลากรอยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 54.17 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับ
มากที่สุ ด คือ งบประมาณที่จั ดสรรส าหรับการพัฒ นาบุคลากรไม่เพียงพอ คิดเป็นร้ อยละ 87.18
ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมากคือ บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการ
ดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 69.23 และประเด็นปัญหาที่พบในระดับ
น้อยที่สุด คือ บุคลากรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ คิ ดเป็นร้อยละ 38.46
ขาดสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และขาด
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 30.77
เท่ากัน ขาดการสนับสนุ นจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขาดการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.21 เท่ากัน โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.64 ขาดการขยาย
ผลสิ่ งที่ได้จากการพัฒ นาสู่ ผู้ ร่ว มงานในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และโปรแกรมการพัฒ นา
บุ ค ลากรจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของโรงเรี ย น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 7.69
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กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า ปัญหาการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 64.44 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมาก คือ งบประมาณที่
จัดสรรสาหรับการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 75.86 ประเด็นปัญหาที่พบในระดับน้อย
คือ ขาดสื่ อประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒ นาสู่ประชาคมอาเซียน
คิดเป็นร้อยละ 44.83 ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขาดการสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 41.38 เท่ากัน ประเด็นปัญหาที่พบใน
ระดับน้อยที่สุด คือ บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 37.93 ขาดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ขาดการขยายผลสิ่งที่ได้จากการพัฒนา
สู่ผู้ร่วมงานในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.59 บุคลากรไม่ ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้จากการพัฒนา
อย่างเต็มที่ คิดเป็นร้อยละ 24.14 โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้พร้อมต่อการดาเนิน
โครงการขาดความต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.69 และโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.34
ข้อสังเกต หากพิจาณากลุ่มโรงเรียน Sister School และโรงเรียน Buffer School พบว่า
มีความเห็นแตกต่างกัน โดยกลุ่มโรงเรียน Sister School พบปัญหาการพัฒนาบุคลากรอยู่ใน
ระดับน้อย แต่กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบปัญหาการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจ ารณาในรายละเอียดพบว่า งบประมาณที่จัดสรรส าหรับการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพออยู่ใน
ระดับมาก
ปัญหาด้านการนา เรื่องการสื่อสาร
จากตารางที่ 4.7 ปั ญหาการสื่ อสาร เมื่อ พิจารณาภาพรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.04 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมาก
คือ การแจ้งข่าวสารล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 65.85 ประเด็นปัญหาที่พบในระดับน้อย คือ ข่าวสารด้าน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่แจ้งไปไม่ได้ รับความสนใจจากบุคลากร คิดเป็น
ร้ อยละ 58.54 ประเด็น ปั ญหาที่พบในระดับน้ อยที่ สุ ด คือ เครื่ องมือ การติดต่ อสื่ อ สารที่เลื อกใช้
ไม่เหมาะสม คิดเป็ น ร้อยละ 34.15 สาระของข่าวสารไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 19.51 โรงเรียน
ให้ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้บริหารน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 9.76
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เมื่อพิจารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า มีปัญหาการสื่อสารอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คิดเป็ น ร้ อยละ 30.56 เมื่อพิ จ ารณาในรายละเอี ยดพบว่า ประเด็นปั ญหาที่พบในระดับ มาก คื อ
ข่าวสารด้านการดาเนิ น งานโครงการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียนที่แจ้งไปไม่ได้รับความสนใจจาก
บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 72.73 ประเด็นปัญหาที่พบในระดับน้อย คือ การแจ้งข่าวสารล่าช้า คิดเป็น
ร้ อยละ 50.00 ประเด็น ปั ญหาที่พบในระดับน้ อยที่ สุ ด คือ เครื่ องมือ การติดต่ อสื่ อ สารที่เลื อกใช้
ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 27.27 สาระของข่าวสารไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 18.18 โรงเรียนให้
ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้บริหารน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 13.64
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า มีปัญหาการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 42.22 เมื่อพิจารณาในรายละเอี ยดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมากที่สุด คือ การแจ้ง
ข่าวสารล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 84.21 ประเด็นปัญหาที่พบในระดับน้อย คือ เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร
ที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 42.11 ข่าวสารด้านการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนที่แจ้งไปไม่ได้รับความสนใจจากบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 42.11 ประเด็นปัญหาที่พบในระดับ
น้อยที่สุ ด คือ สาระของข่าวสารไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 21.05 โรงเรียนให้ ความส าคัญกับการ
ติดต่อสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้บริหารน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 5.26
ข้อสังเกต กลุ่ม Sister School พบว่า มีปัญหาการสื่อสารอยู่ในระดับน้อยที่สุด และกลุ่ม
Buffer School พบว่ามีปัญหาการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย
ปัญหาด้านการควบคุม เรื่องการติดตามตรวจสอบการดาเนินโครงการ
จากตารางที่ 4.7 ปั ญหาการติ ด ตามตรวจสอบการดาเนิ น โครงการพัฒ นาสู่ ประชาคม
อาเซี ย น เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวม พบว่ า มี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.46
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาพบในระดับน้อย คือ บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียน
ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประกอบการดาเนินการติดตามผล และขาดผู้เชี่ยวชาญให้
คาแนะนาวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง คิดเป็นร้อยละ 44.44 เท่ากัน ประเด็นปัญหาการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ พ บในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ขาดการ
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขาดการสนับสนุนจากสานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา คิดเป็ น ร้ อ ยละ 37.78 เท่า กัน ผู้ รับผิ ดชอบขาดความรู้ค วามเข้าใจที่ถู กต้อ ง
ในการติดตาม ตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 24.44 ผลการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนไม่ส อดคล้องกับสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่ได้นาผลการติดตามการ
ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นมาใช้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง บุ ค ลากรไม่ ใ ห้
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ความร่วมมือในการปรังปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องล่าช้า
คิดเป็นร้อยละ 17.78 เท่ากัน ช่วงระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซีย นไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 15.56 โรงเรียนไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และวิธีการ
ที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียนไม่เหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ 11.11
เมื่อพิจ ารณากลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า มีปัญหาการติดตามตรวจสอบ
การดาเนิ น โครงการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อยที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 37.50 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาพบในระดับน้อย คือ บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนไม่มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประกอบการดาเนินการติดตามผล คิดเป็นร้อยละ 55.56 ขาดการ
สนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.44 ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง คิดเป็นร้อยละ 40.74 ประเด็นปัญหาการติดตามตรวจสอบการดาเนิน
โครงการพัฒ นาสู่ ประชาคมอาเซีย นที่พบในระดับน้อยที่สุ ด คือ ขาดการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 37.04 ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการติดตาม ตรวจสอบ และบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการปรังปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
คิดเป็ น ร้ อยละ 25.93 เท่ากัน ผลการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการพัฒ นาสู่ ป ระชาคม
อาเซียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 22.22 ไม่ได้นาผลการติดตามการดาเนินโครงการ
พัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นมาใช้ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง และการด าเนิ น การปรั บ ปรุง แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 14.81 เท่ากัน ช่วงระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนิน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนไม่เหมาะสม และวิธีการที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนิน
โครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นไม่ เ หมาะสม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.11 เท่ า กั น โรงเรี ย นไม่ มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน คิดเป็น
ร้อยละ 3.70
กลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า มีปัญหาการติดตามตรวจสอบการดาเนินโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 40.00 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ประเด็นปัญหาพบในระดับน้อย คือ ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประเด็นปัญหาการติดตามตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนที่พบในระดับ น้อยที่สุ ด คือ ขาดการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 38.89 บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นประกอบการดาเนินการติดตามผล โรงเรียนไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และขาดการสนั บ สนุ น จากส านั ก งานเขตพื้ น ที่
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การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.78 เท่ากัน ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการติดตาม
ตรวจสอบ ช่วงระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่เหมาะสม ไม่ได้นาผลการติดตามการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมาใช้ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง และการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 22.22 เท่ากัน
ผลการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
คิดเป็นร้อยละ 16.67 วิธีการที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนไม่เหมาะสม คิดเป็ นร้ อยละ 11.11 และบุคลากรไม่ให้ ความร่ว มมือในการปรังปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง คิดเป็นร้อยละ 15.56
ข้อสังเกต กลุ่มโรงเรียน Sister School พบว่า มีปัญหาการติดตามตรวจสอบการดาเนิน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด และกลุ่มโรงเรียน Buffer School พบว่า
มีปัญหาการติดตามตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียนมากกว่า 9 ปี และมีระยะเวลา
รับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่า 3 ปี
5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
5.1.2.1 ด้านการวางแผน (Planning)
ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า กิจกรรมที่
มีการปฏิบั ติในระดับ มากที่สุ ด คือ กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ จัดประชุมผู้ ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแผนงาน/กิจกรรมย่อย จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน กาหนดแผนงาน/กิจกรรมย่อย/เป้าหมายของ
การปฏิบัติงานในช่วงระยะต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาแผน กิจกรรมที่มีการปฏิบัติในระดับ
น้อย คือ ระบุวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน
การกาหนดบุ คคลผู้รับ ผิดชอบกิจกรรมย่อยๆของโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่า การกาหนดบุคคลหลากหลายตามความถนัดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และการกาหนด
บุคคลเพียงคนเดียวให้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผู้รับผิดชอบในการกากับ ติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผนในภาพรวม พบว่า บุคคลที่มี
การปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ บุ ค คลที่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษามอบหมาย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
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การวางแผนงบประมาณในภาพรวม พบว่า การวางแผนงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยแหล่งที่มาของงบประมาณมาจากโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในระดับมากที่สุด แหล่งที่มาของงบประมาณที่อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด คือ จากหน่วยงานภาครัฐ จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อบารุงการศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน
จากบุคคล/หน่วยงาน/องค์การเอกชน จากสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน จากสมาคมผู้ปกครองและครู
ของโรงเรียน และจากการจัดกิจกรรมหารายได้พิเศษของโรงเรียน
การวางแผนทรั พ ยากรอื่ น นอกเหนื อ งบประมาณในภาพรวม พบว่ า การวางแผน
ทรัพยากรอื่นนอกเหนืองบประมาณอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยแหล่งที่มาของ
ทรั พ ยากรอื่ น นอกเหนื องบประมาณมี การปฏิ บัติ อยู่ ในระดั บน้อ ยที่ สุ ด คือ จากโครงการพัฒ นาสู่
ประชาคมอาเซียน ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐ จากบุคคล/
หน่วยงาน/องค์การเอกชน จากสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน จากสมาคมศิษย์เก่าของ
โรงเรียน จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อบารุงการศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน และจากการจัดกิจกรรมหา
รายได้พิเศษของโรงเรียน
5.1.2.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing)
การจัดองค์การในภาพรวม พบว่า การมอบหมายกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ มีการมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ จัดหา
และพัฒนาสื่อ หนั งสือเกี่ย วกับประชาคมอาเซียนสาหรับศูนย์อาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้และสื่อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ร่วมกิจกรรมกับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและนาไปสู่การเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซีย น
จัดกิจ กรรมบริการเคลื่ อนที่เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนให้แก่คนในชุมชน บริการสื่อการเรียนรู้และข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ การมอบหมายกิจกรรมที่มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้
ICT พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้
ICT ประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่โรงเรียนเลือกเรียนภาษาอาเซียนเพิ่มเติม/ที่มี
ชายแดนติดกับที่ตั้งโรงเรียน
อานาจในการตัดสินใจของบุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พบว่า
อยู่ในระดับมาก
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5.1.2.3 ด้านการจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
การสรรหาบุคลากร พบว่า การสรรหาที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ การสรรหาจาก
แหล่งภายในโดยผู้บริหารเลือกตามความเหมาะสม การสรรหาจากแหล่งภายในโดยเลือกผู้ที่มี พื้น
ฐานความรู้ ในเรื่องอาเซียน การสรรหาจากแหล่งภายในโดยเลือกผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอาเซียน
การคัดเลือกบุคลากรในภาพรวม พบว่า การคัดเลือกที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ
ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณ สมบัติตามที่คู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนกาหนด
การพัฒนาบุคลากร พบว่า การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการดาเนิ นโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซีย นมีการปฏิบั ติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า วิธีการ
พัฒนาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อ
ออนไลน์ การเข้าร่วมงานสัมมนา งานแสดงนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
เช่น การประชุม การบรรยาย ทั้งนี้ การอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็น ASEAN
Ambassador (ผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน) มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก
การต่อยอดความรู้หลังการอบรม พบว่า วิธีการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัด
ให้ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ สู่ บุคลากรอื่นในโรงเรี ยน รายงานผลที่ได้ รับ จากการพั ฒ นาให้
ผู้บริหารทราบ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์
ด้านการนา (Leading)
บทบาทภาวะผู้ น า พบว่ า ผู้ ที่ แ สดงบทบาทภาวะผู้ น ามากที่ สุ ด คื อ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา
เท่ากัน
การส่งเสริม จูงใจให้บุ คลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ พบว่า วิธีการที่มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียนในโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน
การทากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒ นาสู่ประชาคมอาเซียน วิธี การส่งเสริม จูงใจให้
บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอที่มีระดับการปฏิบัติ น้อยที่สุด คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
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การทางานเมื่อมีโอกาส จัดให้มีการยกย่อง ให้เกียรติและให้รางวัลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีระบบ
การพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ
การให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ พบว่า ระดับการให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมต่างๆที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
การติดต่อสื่อสารในการดาเนินงาน พบว่า วิธีการติดต่อสื่อสารที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุดคือ ใช้เอกสารแบบเป็นทางการ วิ ธีการติดต่อสื่อสารที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ทา
เอกสารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นที่ ป ระชุ ม สื่ อ สารผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต จั ด ท าเป็ น
เอกสารรายงาน
ด้านการควบคุม (Controlling)
การปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ
ประชุมปรึกษาหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข วิธีที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ
ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหาทางปรับปรุงแก้ไข

5.3.3 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกั บ ปัญ หาการบริ หารจัด การของสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การวางแผนงบประมาณและทรัพยากรอื่นนอกเหนือจากงบประมาณไม่เพียงพออยู่ใน
ระดับน้อย
ปัญหาในการกาหนดบุคลากรในบทบาทหน้าที่ต่างๆ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมาก คือ ขาดงบประมาณในการสรร
หาบุคลากร ปัญหาที่พบในระดับน้อยที่สุด คือ ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขาดการสนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน วิธี ก ารที่ใ ช้ ในการก าหนด
บุคลากร
มารับผิดชอบไม่เหมาะสม บุคลากรไม่สมัครใจรับผิดชอบงาน
ปัญหาการพัฒนาบุคลากร พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมากที่สุด คือ งบประมาณที่จัดสรรสาหรับการพัฒนาบุคลากรไม่
เพียงพอ ประเด็นปัญหาที่พบในระดับน้อยที่สุด คือ ขาดสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขาด
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การสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้
จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ขาดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน ขาดการขยายผลสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสู่ผู้ร่วมงานในโรงเรียน โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง และโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ปัญหาการสื่อสาร พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ประเด็นปัญหาที่พบในระดับมาก คือ การแจ้งข่าวสารล่าช้า ประเด็นปัญหาที่พบในระดับน้อยที่สุด
คื อ เครื่ อ งมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ ลื อ กใช้ ไ ม่ เ หมาะสม สาระของข่ า วสารไม่ ชั ด เจน โรงเรี ย นให้
ความสาคัญ กับการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้บริหารน้อยเกินไป
ปัญหาการติดตามตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน พบว่า มี
ปัญหา อยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็นปัญหาพบในระดับน้อย คือ
บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประกอบการดาเนิน การติดตาม
ผล และขาดผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ ยวกับ สภาพและปัญหาการบริห ารจัดการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้นาประเด็นสาคัญ
ที่พบ
มาอภิปรายดังนี้
5.2.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรในโครงการส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ การ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมากกว่า 9 ปี และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมากกว่า
3 ปี ผู้วิจัยเห็นว่า การที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเป็น
เพราะโครงการนี้เป้นโครงการใหม่ และเป็นโครงการสาคัญ เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนชองประเทศไทย ผู้บริหารจึง
เลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถดูแลรับผิดชอบงานให้สาเร็จได้
ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ Koontz และ Weihrich (2010) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์การ
ทางานเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทางานได้สาเร็จลุล่วงไปได้
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5.2.2 สภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ ประชาคม
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
5.2.2.1 ด้านการวางแผน
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน คือ
กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับธงชัย สันติ
วงษ์ (2545: 113-114) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือจุดหมาย
ปลายทางของการดาเนินงาน ควรมีการกาหนดไว้ให้ชัดแจ้งและเป็นลายลักษณ์
อั ก ษร ทั้ ง นี้ ก ารก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ นั้ น มี ก ารก าหนดให้
สอดคล้องกับคู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด
ผู้วิจั ยเห็ นว่าการระบุเ ป้าหมายอย่างชัดเจนในคู่มือ การดาเนินงาน ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 5-11) ทาให้โรงเรียนสามารถนามาเป็น
แนวทางในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสถานศึกษาได้ ซึ่งเป็นไปตามทึ่
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 57) ให้แนวทางไว้ว่าการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆของโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนให้สาเร็จนั้น สถานศึกษา
จ าเป็ น ต้อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึก ษาที่ เ น้น อาเซี ยนโดยต้อ งการวิเ คราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อาเซี ย น ซี่ งก็ คือ การก าหนดวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ าหมายในแผนอย่ างชัด เจน
นั่นเอง
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติในระดับน้อย คือ การระบุวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากร
ที่ต้องใช้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหาเดี่ยวกับผลการวิจัยด้านปัญหาการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการที่พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ งบประมาณสาหรับการ
พัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ นั่นแสดงถึงปัญหาทางทรพยากร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการ
ที่โรงเรียนมีการระบุวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ชัดเจนในระดับปฏิบัติ
น้อยนั้น ส่งผลให้ทรัพยากรไม่เพียงพอเมื่อมีการดาเนินงานจริง เรื่องการวางแผน
ด้านการได้มาซึ่งทรัพยากรนี้ยังเป็นปัญหาของสถานศึกษาซึ่งผู้บริหารมักมองข้าม
ดังทีเ่ อกชัย กี่สุขพันธ์ (2552) ได้กล่าวไว้เช่นกัน
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5.2.2.2 ด้านการจัดองค์การ
จากผลการวิจัย พบว่า การมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์
อาเซียนศึกษาเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ มีการปฏิบัติอยู่ในระดั บมากที่สุด ซึ่งเป็นไป
ตามบทบาทหน้าที่ที่สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากาหนด (2555: 15)
ซึ่งกล่าวว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมีบทบาทใน
การต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ (1) จัดตั้งศูนย์อาเซียน
ศึกษา ประกอบด้ว ยการแต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือคณะทางานประจ าศูน ย์
อาเซียนศึกษา การจัดห้องเฉพาะสาหรับเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา การจัดทาป้าย
ศูนย์อาเซียนศึกษา การจัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
การจัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ให้กับประชาชน (2) จัดจ้างเหมาบริการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
อาเซี ย น (3) จั ด จ้ า งเหมาบริ ก ารการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งความตระหนั ก รู้ ต าม
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (4) จัดจ้างเหมาบริการทาการสอนภาษาของ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น (5) แต่ ง ตั้ ง ครู ใ นสถานศึ ก ษา เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ครู
ผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา (6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน (7)
บริการสื่อการเรียนรู้ (8) บริการจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนเครือข่าย
อาเซียน (9) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (10) ประสาน
สัมพัน ธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน (11) สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการมอบหมายมีการมอบหมายให้จัดการเรื่อง
ประสานสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศสมาชิ ก อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย เป็ น กิ จ กรรมประสาน
สัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่โรงเรียนเลือกเรียนภาษาอาเซียนเพิ่มเติม
หรือที่มีชายแดนติดกับที่ตั้งโรงเรียน แม้ว่าสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2555: 76-78) จะมีการส่งเสริมโดยการจัดทาโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่าง
โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกเช่น ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียก็ตาม ที่เป็นดังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาอาจจะยังไม่พร้อมในการ
ประสานสัมพันธ์ซึ่งต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ต้องใช้ความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพราะสื่ อสารระหว่างกัน อีกทั้งการสร้างสัมพันธ์ในการร่ว มจัด
กิจกรรมใดๆก็ต้องใช้งบประมาณจานวนมากจึงพบว่ามีการปฏิบัติด้านนี้น้อย
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ด้านอานาจในการตัดสินใจของบุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวกั บภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
กระจายอานาจ ซึง่ พัชสิรี ชมภูคา (2552: 127) กล่าวว่า การกระจายอานาจ คือ
การกระจายอานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้อยู่ระดับล่าง ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
5.2.2.3 ด้านการจัดคนเข้าทางาน
จากผลการวิจัย พบว่า ในการสรรหาบุคลากร มีการสรรหาจากแหล่ ง
ภายในโดยผู้บริหารเลือกตามความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สาคร สุ ขศรี วงศ์ (2554: 271-274) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการสรรหาบุคคลภายใน
องค์การ มีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ เป็นวิธีที่สะดวก เสริมสร้างขวัญและ
ก าลั ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากร อี ก ทั้ ง ความรู้ ค วามสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลเป็ น ที่
ประจักษ์ชัด นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า มีการสรรหาจากแหล่งภายนอกอยู่
ในระดับน้อย โดยวิธีการสรรหาจากแหล่งภายนอกที่พบมากที่สุด คือ สรรหาตาม
คาแนะนาของบุคลากร ผู้วิจัยเห็นว่าในบางครั้งความสามารถของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา อาจยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจาก ข้อจากัดด้านเวลาการปฏิบัติห น้า ที่ ดังเช่น
ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานในศูนย์
อาเซียนศึกษาในเวลาราชการ ซึ่งหากเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บุคลากรอาจไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
โดยตรง แต่ส ามารถปรับเปลี่ ยนเรียนรู้ ให้ ทางานได้ร่ว มกันกับบุคลากรทั้งใน
โรงเรียนและโรงเรียน
เรื่ องการคั ด เลื อกบุค ลากร พบว่า ผู้ บ ริห ารคั ดเลื อ กโดยพิ จารณาจาก
คุณสมบัติตามที่คู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนกาหนด
มีการปฏิบั ติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องตามที่สานักวิช าการและมาตรฐาน
การศึกษา (2255: 19-20) ได้กาหนดให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา ครูสอนภาษาอาเซียน
และแต่งตั้งครู
ในสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึ กษา
โดยกาหนดคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตาแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังที่มีผู้กล่าวว่า
“Put the right man on the right job” อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานศึกษา
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จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ศักยภาพเฉพาะบุคคลของบุคลากร เพื่อให้สามารถจัดวาง
ตาแหน่งของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
เรื่ องการพัฒ นาบุคลากร พบว่า มี การพัฒ นาบุคลากรให้ พร้อมต่อการ
ดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550: 103) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการอบรมและการพัฒนา
เป็นแนวทางสาคัญในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดีขึ้นตามที่
องค์การคาดหวัง ทั้งนี้วิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์ เพราะการเรียนรู้ใน
ยุคปัจจุบัน ไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็ นทางการ กล่าวคือ สามารถ
เรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ผ่านสื่อการเรียนรู้ หรื อแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่มากมาย
ความตื่นตัวของบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ นอกจากจะทา
ให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังแสดงให้เห้นถึงความก้าวทันเทคโนโลยีอีกด้วย
เรื่องการต่อยอดความรู้หลังการอบรม พบว่า วิธีการที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอื่นในโรงเรียน
ซึ่ ง เป็ น การจั ด การความรู้ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ไม่ ใ ห้ อ งค์ ค วามรู้ ต่ า งๆสู ญ หายไป
กระบวนการถ่ายทอดดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง
กับ บริ บ ทของโรงเรียนในสั งคมไทยที่ ผู้ มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่ า
สามารถให้คาแนะนากับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ทั้งนี้อาจถ่ายทอดในรูปแบบ
องค์ความรู้ หรือการ ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร ะ แ ส ก า ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ( Knowledge
management) ที่หน่วยงานต่างๆทางการศึกษากาลังตื่นตัวในการจัดทา (เอกชัย
กี่สุขพันธ์, 2552)
5.2.2.4 ด้านการนา
จากผลการวิจัย เรื่องภาวะผู้นา พบว่า ผู้ที่แสดงบทบาทภาวะผู้นามาก
ที่สุ ดคือ ผู้ อานวยการสถานศึกษา ผู้ วิจัยเห็ นว่าการแสดงบทบาทผู้ นาเป็นสิ่ ง
สาคัญอีกทั้งเป็นไปตามหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ จึงทาให้ผลการวิจัยที่ออกมามี
ค่าใกล้เคียงกันระหว่างบทบาทความเป็นผู้ นาของผู้บริหารกับบทบาทภาวะผู้นา
ของครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารยังคงเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นผู้อนุมัติ
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หลักการ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ความ
เป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้
ประสบความส าเร็ จ และสามารถด าเนิ น โครงการนั้ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับที่ Lunenburg and Ornstein ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นาเป็นผู้ที่สาคัญ
ที่สุดในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Lunenburg
and
Ornstein, 2008)
ในด้านของการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
พบว่า วิธีการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จัดให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เรื่อง
อาเซียนในโรงเรียน ซึ่งหมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีสื่ออุ ปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นทาให้เกิดบรรยากาศของการทางานที่ดี สอดคล้องกับ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 128-129) ซึ่งกล่าวถึงหลักในการจูงใจไว้ประการหนึ่ง
คือ การสร้ างบรรยากาศในการทางานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ทางาน ความ
ปลอดภัยในการทางาน แสง เสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมี ส่วนเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเป็นการเสริมสร้างทัศนคติทางบวกในการทางาน
อี ก ทั้ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ค วามผสมกลมกลื น กั บ แนวคิ ด หลั ก ในการพั ฒ นา
สถานศึกษาย่อมทาให้ทุกภาคส่วนในสถานศึกษามีค วามรักในองค์กร และพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างแท้จริง
5.2.2.5 ด้านการควบคุม
จากผลการวิ จัย พบว่ า วิ ธี การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของการ
ดาเนินงาน ที่มกี ารปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประชุมปรึกษาหารือทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับธงชัย สันติวงษ์ (2545:
299-300) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของการควบคุมที่ดีไว้ว่าต้องเป็นที่ยอบรัม ซึ่ง
การดาเนินการโดยการจัดประชุมนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร และทา
ความเข้าใจร่วมกัน จึงเกิดการยอมรับและนาไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน และผู้วิจัย
เห็นว่าการสร้างค่านิยมร่วมให้กับ คนในองค์การจะทาให้ทุกคนตระหนักใน
ความสาคัญ ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และมีใจให้กับงานเหล่านั้น ทาให้ผลงาน
ที่ออกมามีคุณภาพและยังเป็ นการสร้างความสามัคคีให้ เกิดขึ้นระหว่างคนใน
องค์การอีกด้วย
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5.2.3 ปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่ ว นของปั ญ หาการบริ ห ารจัด การของสถานศึ กษาขั้ น พื้น ฐานในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ผู้วิจัยพบว่าทั้ง 5 ด้า น ที่ผู้วิจัย
สารวจ คือ 1. ด้านการวางแผน (Planning) 2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 3.
ด้ า นการจั ด คนเข้ า ท างาน (Staffing) 4. ด้ า นการน า (Leading) 5. ด้ า นการควบคุ ม
(Controlling) นั้ น
ผู้ วิ จั ย พบว่ า มี ปั ญ หาน้ อ ยในทุ ก ด้ า นซึ่ ง อาจเป็ น ไปได้ ว่ า
เนื่องจากโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการนี้เป็นโครงการใหม่
พึ่งดาเนินการมาได้เพียง 3 ปี ซึ่งยังไม่พบปัญหาใดมากนั้น อีกทั้งการดาเนินการยังมีคู่มือ
ซึ่งเป็นแนวทางให้สถานศึกษาปฏิบัติด้วย และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
จึ งทาให้ ล ดปั ญหาอุ ป สรรคต่ างๆ ไปได้มากจนพบว่า ปั ญหาต่างๆ มีอยู่ในระดับน้อ ย
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าบุคลากรที่เกี่ยงข้องควรจะทาการสารวจและทารายการปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นไว้ เพื่อใช้ในลักษณะการป้องกันดีกว่าการแก้ไข และควร
ทาการระบุสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของโครงการ จากผลการประเมินโครงการทุกครั้ง
ด้วย ดังที่ Lunenburg และ Ornstein ได้กล่าวไว้ในเรื่องการปฏิบัติเพื่อระบุปัญหาและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทางการบริหารการศึกษา (Lunenburg and Ornstein, 2008)
5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและ 2.
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในส่วนของเสนอแนะเชิงปฏิบัตินั้นผู้วิจัยขอแยกเป็น ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายซึ่งผู้บริหารสามารถนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาเป็นนโยบายต่อไป กับข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติซึ่งเป็นนข้อเสนอแนะที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรอเป็นนโยบายหรือคาสั่ง
ใดๆ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
5.3.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- จากการวิจัยพบว่าในเรื่องงบประมาณนั้นไม่มีการระบุที่มาของงบประมาณอย่าง
ชัดเจน
ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย เช่น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะกาหนดเป็นนโยบาย ในการจัดทาแผน
งบประมาณของโครงการนี้ให้มีการระบุที่มาของงบประมาณอย่างชัดเจน
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- จากการวิ จั ย พบว่ า งบประมาณหลั ก ของโครงการนี้ ม าจาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ วิจั ย จึ งขอเสนอว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้ นพื้นฐานควร
ก าหนดเป็ น นโยบายอย่ า งชั ด แจ้ ง ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โครงการนี้ โดยระบุ
ระยะเวลาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องจ้าง
มาจากภายนอก จะได้รู้สึกว่ามีความมั่นคงในงานมากยิ่งขึ้น
5.3.1.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
- จากการวิจัยพบว่า การจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยและใช้วิธีการจูง
ใจที่ไม่หลากหลาย
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สถานศึ กษาควรใช้ วิธีก ารจูง ใจที่ห ลากหลายขึ้น เช่น การให้ ร างวัล การให้ การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรม การยกย่องให้เกียรติ การจัดให้มีระบบพิจารณาความ
ดีความชอบให้พิเศษ เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่จากงานประจา
- จากงานวิจัยพบว่า บทบาทการเป็นผู้นาในโครงการนี้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีใกล้เคียงกัน
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ผู้ บริหารสถานศึกษาโดยตาแหน่งเป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน ควรจะเพิ่มบทบาทของตนในโครงการนี้ให้เด่นชัดขึ้น เพื่อเป็นหลักเป็น
กาลังใจของผู้ปฏิบัติ
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
- จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใด้ใช้วิธีการสารวจโดยใช้เครื่องมือสารวจเป็นแบบสอบถามแม้ว่าจะ
มีคาถามปลายเปิด แต่ก็ได้รับคาตอบมาน้อยมาก
ในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและลึกขึ้น ผู้วิจัยเสนอให้ใช้วิธีการวิจัย
แบบคุณภาพ หรือวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งอาจใช้วิธีการไปสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเพิ่มเติม
- จากการวิจัยครั้งนี้ในส่วนการกาหนดของโครงการ ผู้วิจัยเป็นผู้กาหนดประเด็นปัญหาขึ้น
เพื่อให้ผู้ตอบได้ยืนยันและให้ระดับสภาพของปัญหา ซึ่งอาจทาให้รับรู้ปัญหาเฉพาะที่ผู้วิจัย
กาหนดไว้เท่านั้น
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ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอให้ใช้วิธีการวิจัยอื่นๆ ในการหาข้อมูลในด้านปัญหา
เช่น การสัมภาษณ์, การจัดประชากลุ่ม เป็นต้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
1) ไม่เกิน 3 ปี
2) มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
3) มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี
4) มากกว่า 9 ปี

2.ระยะเวลาที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
1) ไม่เกิน 1 ปี
2) มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
3) มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
4) มากกว่า 3 ปี

ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / และกรอกข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีขั้นตอนอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) กาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับ
1.1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2) หลักสูตรสถานศึกษา
1.3) คู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN
2) จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทาแผน
3) จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
4) กาหนดแผนงาน กิจกรรมย่อย และเป้าหมายของการปฏิบัติงานในช่วงระยะต่างๆ ซึ่งแสดงวิธีการดาเนินงาน
ที่คาดว่าเหมาะสมที่สุด ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5) กาหนดและระบุทรัพยากรที่ต้องใช้แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน
6) กาหนดและระบุจานวนทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน
7) ระบุวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างชัดเจน
8) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน
9) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ในแผน มีการกาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆของโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร (เลือกเพียงคาตอบ
เดียว)
1) กาหนดบุคคลเพียงคนเดียวให้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆทุกกิจกรรม
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2) กาหนดบุคคลหลากหลายตามความถนัดให้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยๆ
3. เมื่อผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ โรงเรียนดาเนินการ
อย่างไรในการแสวงหาวิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ผู้บริหารหาทางปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง
2) ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหาทางปรับปรุงแก้ไข
3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการหาทางปรับปรุงแก้ไข
4) ประชุมปรึกษาหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
5) นาเสนอผลให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อขอคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข
6) นาเสนอผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อขอคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข
7) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
4. หลังจากการอบรม บุคลากรได้นาเอาความรู้มาต่อยอดอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) จัดแสดงผลงานที่ได้จากการอบรม
2) จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอื่นในโรงเรียน
3) นาผลที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาบุคลากรมาจัดทาเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4) รายงานผลที่ได้รับจากการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ
5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์
6) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
5. ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ใครแสดงบทบาทภาวะผู้นามากที่สุด (เลือกเพียงคาตอบเดียว)
1) ผู้อานวยการสถานศึกษา
2) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
3) ครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา
4) ที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา
5) เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อาเซียนศึกษา
6) ครูสอนภาษาอาเซียน
7) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) จัดให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียนในโรงเรียน
2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายการอบรม
3) จัดให้มีการยกย่อง ให้เกียรติ และให้รางวัลการปฏิบัติงาน
4) ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทางานเมื่อมีโอกาส
5) จัดให้มีระบบการพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ
6) จัดให้มีการนิเทศ การดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสม่าเสมอ
7) ส่งเสริม สนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................
7. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับ ติดตามเพื่อให้เกิดการทางานตามแผน (เลือกเพียงคาตอบเดียว)
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1) ผู้อานวยการสถานศึกษา
2) บุคคลที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมาย
3) อื่นๆ (โปรด
ระบุ)...........................................................................................................................................................
บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับ ติดตามอย่างจริงจังมากน้อยเพียงไร
1) มากที่สุด
2) มาก
3) น้อย

4) น้อยที่สุด

8. บุคลากรมีอานาจในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด
1) มากที่สุด
2) มาก
3) น้อย
4) น้อยที่สุด
9. โรงเรียนมีการอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็น ASEAN Ambassador (ผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน) อย่างทั่วถึง มากน้อยเพียงใด
1) มากที่สุด
2) มาก
3) น้อย
4) น้อยที่สุด
10. บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง
มากน้อยเพียงใด
1) มากที่สุด
2) มาก
3) น้อย
4) น้อยที่สุด
11. โรงเรียนมีการวางแผนงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเพียงพอหรือไม่
งบประมาณ

ทรัพยากรอื่นๆ

1) เพียงพอ
2) ไม่เพียงพอ
แหล่งที่มาของงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งบประมาณ

ทรัพยากรอื่นๆ

1) โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ของสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา
2) หน่วยงานภาครัฐ
3) สมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน
4) สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน
5) บุคคล / หน่วยงาน / องค์การเอกชน
6) การจัดกิจกรรมหารายได้พิเศษของโรงเรียน
7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อบารุงการศึกษาที่จัดเก็บจากนักเรียน
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................

12. โรงเรียนดาเนินการอย่างไร ในการคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่างๆ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
1) ผู้บริหารคัดเลือกตามความเหมาะสม ไม่มีเกณฑ์ใดๆ
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2) ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่คู่มือการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
กาหนด
3) ผู้บริหารคัดเลือกโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
4) ผู้บริหารพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
5) ผูบ้ ริหารพิจารณาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) บุคลากรในโรงเรียนประชุมร่วมกัน แล้วมีมติที่ประชุม
7) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
13. โรงเรียนใช้วิธีการใด ในการสรรหาบุคลากรมารับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่างๆ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
สรรหาจากแหล่งภายใน โดย
1) เลือกผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องอาเซียน
2) เลือกผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอาเซียน
3) เลือกผู้ที่สมัครใจเอง
4) ผู้บริหารเลือกโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
5) อื่นๆ (ระบุ)..........................................................
สรรหาจากแหล่งภายนอก โดย
1) คาแนะนาของบุคลากรในโรงเรียน
2) คาแนะนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ใช้สื่อสิ่งพิมพ์
4) ใช้สื่อ ICT
5) อื่นๆ (ระบุ)...........................................................
14. ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
1) จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับศูนย์อาเซียนศึกษา
2) จัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่เพื่อสร้างความตระหนักเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนให้แก่คนในชุมชน
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT
4) พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ
6) บริการสื่อการเรียนรู้และข้อมูลแก่ผู้ทสี่ นใจ
7) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสือ่ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
8) ร่วมกิจกรรมกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพและนาไปสู่การเตรียมคนสู่ประชาคม
อาเซียน
9) ประสานงาน กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์และครูสอนภาษาอาเซียน
10)จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
11)ประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่โรงเรียนเลือกเรียนภาษาอาเซียนเพิ่มเติม/ที่มีชายแดนติดกับที่ตั้งโรงเรียน
12)สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
13)จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการใช้ ICT
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15. โรงเรียนมีปัญหาในการกาหนดบุคลากรในบทบาทหน้าที่ต่างๆ หรือไม่
ไม่มี
มี (ถ้ามี) ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องปัญหาที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามที่คู่มือกาหนด
2) ขาดงบประมาณในการสรรหาบุคลากร
3) ขาดการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) บุคลากรไม่สมัครใจรับผิดชอบงาน
6) วิธีการที่ใช้ในการกาหนดบุคลากรมารับผิดชอบไม่เหมาะสม
7) อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
.

16. โรงเรียนมีปัญหาในการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการติดต่อสื่อสาร หรือไม่
ไม่มี
มี (ถ้ามี) ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องปัญหาที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม
2) โรงเรียนให้ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้บริหารน้อยเกินไป
3) ข่าวสารด้านการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนที่แจ้งไปไม่ได้รับความสนใจจากบุคลากร
4) สาระของข่าวสารไม่ชัดเจน
5) การแจ้งข่าวสารล่าช้า
6) อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................
17. การติดต่อสื่อสารในการดาเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนใช้วิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ใช้เอกสารแบบเป็นทางการ
2) ติดประกาศที่กระดานข่าวของโรงเรียน
3) สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4) สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
5) ผ่านที่ประชุม
6) จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
7) จัดทาเป็นเอกสารรายงานต่างๆ
8) สนทนากลุ่มย่อย
9) ทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
10) พบปะสังสรรค์ ทากิจกรรมร่วมกัน
11) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................
18. โรงเรียนมีปัญหาในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่
ไม่มี
มี (ถ้ามี) ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องปัญหาที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประกอบการดาเนินการติดตามผล
2) โรงเรียนไม่มีผู้รับผิดชอบทีช่ ัดเจนในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
3) ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
4) ช่วงระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนไม่เหมาะสม
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5) วิธีการที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนไม่เหมาะสม
6) ผลการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
7) ไม่ได้นาผลการติดตาม การดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมาใช้ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง
8) ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
9) บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
10) การดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องล่าช้า
11) ขาดการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12) ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
19. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่
ไม่มี
มี (ถ้ามี) โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องวิธีที่ใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม การบรรยาย
2) การศึกษาดูงานตามโรงเรียนอื่น
3) การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์
4) การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ที่โรงเรียนจัดหาให้
5) การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนคาแนะนาระหว่างเพื่อนครู
6) การเข้าร่วมงานสัมมนา งานแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
20. โรงเรียนมีปัญหาในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่
ไม่มี
มี (ถ้ามี) ทาเครื่องหมาย / ลงในช่องปัญหาที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ขาดสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2) ขาดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
3) บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
4) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้พร้อมต่อการดาเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง
5) บุคลากรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งทีไ่ ด้จากการพัฒนาอย่างเต็มที่
6) ขาดการขยายผลสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสู่ผู้ร่วมงานในโรงเรียน
7) งบประมาณที่จัดสรรสาหรับการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ
8) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
9) ขาดการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) ขาดการสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวธิติยา ไชยศร เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดตรัง ในปีการศึกษา
2548 สาเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าทางานที่โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 3 ปี ในปี
การศึกษา 2553 ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา นโยบาย
การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านคานวณ
วิชาการ

