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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน 

โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย ประกอบดวยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 9 คน และการสอบถาม 

ผูเช่ียวชาญ 18 คน จํานวน 2 รอบ วิเคราะหความสําคัญและความสอดคลอง โดยพิจารณาจากคามัธยฐาน 

คาฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทล 

 ผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนนั้น บทบาทการบริหาร 

งานวิชาการเปนสิ่งที่จะตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก มีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ สงเสริมการเรียนรู 

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รักษาเอกลักษณของชาติ และการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ผูบริหาร

ตองสนใจความกาวหนาทางการศึกษาของประเทศอาเซียน มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับมาตรฐานทางวิชาการ 

ระดับสากล และสามารถจัดการศึกษาไดมาตรฐานสากล ตรงกับความตองการทางเศรษฐกิจ กําหนด

หลักสูตรสถานศึกษาตามศักยภาพของโรงเรียน และสรางชุมชนแหงการเรียนรูในโรงเรียนของตนเอง 

 บทบาทการพัฒนาครูผูสอน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูเก่ียวกับวิธีการสอน การจัดการเรียนรู 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําในลักษณะที่หลากหลาย ประกอบดวยความเปนผูนําทางดาน 

การศึกษา ดานวิชาการ เปนผูนําท่ีมีกระบวนทัศนใหม มีวิสัยทัศนบริหารจัดการเชิงรุกแบบมืออาชีพ เปนผูนํา 

ทางการเปล่ียนแปลงและประสานความรวมมือ 

 ผูบริหารสถานศึกษาควรท่ีจะมีความมุงม่ัน และต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

พัฒนาความรูทางดานวิชาการและภาษาอังกฤษ พัฒนาความสามารถดานการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ 

และดานการมีมนุษยสัมพันธ สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค และการเช่ือมโยง 

ผสมผสาน 

  
 
 
 

  

 

 



 

ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATOR IN ASEAN COMMUNITY ERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

SUMONTHAREE  PRACHUABMOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master of Education Degree in Educational Administration 

at Srinakharinwirot University 

May 2013 



 

Sumontharee  Prachuabmoh.   (2013).  The Roles of School Administrators in ASEAN Community Era.  

 Master Thesis,  M.Ed.  (Educational Administration).  Bangkok: Graduate  School,  

 Srinakharinwirot University.   Advisor Committee:  Asst. Prof. Lt.JG Dr.Paiboon Onmung,   

 Dr.Somchai Thepsaeng. 

 

 The purpose of this study was to study the roles of school administrator in ASEAN 

community era. Delphi technique was use as research methodology. To accomplish this, 9 

experts were interviewed, the interview content was analyzed. Then the instrument used for 

collecting the data was made, the five-point rating scale questionnaire.  The questionnaire 

was distributed to 18 experts in two rounds. The statistics used for analyzing the data were 

mean, mode, median and interquartile range.  

 The major finding, according to the highest consensus of the group of expert, 

revealed the 2 roles of school administrators; the roles officially stated and the behavioral 

roles as follows 

 Academic Administration is the most important role: Consider as a first step for 

school preparations in ASEAN era. The longed-term plans, the national quality framework, 

the economic requirement and school potentials are needed to be considering for school 

curriculum development. The basic qualification as an ASEAN citizen and volunteer spirit 

should be put on developing student to be skillful persons. The development of teaching 

English language must be effectively at the international level. Supporting in learning Thai 

and ASEAN cultural awareness is a concept. Student competency is the important issue. 

 Personnel Administration is the effectiveness of the teacher developments in ethic 

moral, knowledge management, method of teaching, English skill for communication and 

using Information technology. 

 Leadership are emphasis on variety optional based on the awareness of what is 

right, good, important and beautiful to achieve the goal.  Roles of school administrator are 

portrayed as an educational and academic leadership who has new paradigm of vision that 

could bring transformation to the school.  Proactive leadership, flexible leadership and risk 

leadership are also required when working in different and complicate situation. 



 

 Self developments are the intension of lifelong learning. Knowing ASEAN, both in 

economic pillar and socio-cultural pillar, is a concept. Academic knowledge, English 

language for communication, informational technology, human relationship, critical thinking, 

synthesis-type thinking, creative thinking and the integrative thinking need to be developed 

and improved.     
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธนี้สําเร็จสมบูรณลงไดเปนเพราะผูวิจยัไดรับความกรุณาเมตตาและความอนุเคราะห

จากบุคคลหลายทาน บุคคลทานแรกที่ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง คือ ผูชวยศาสตราจารย 

 เรือโท ดร. ไพบูลย ออนมัง่ ที่เมตตารับเปนประธานคณะกรรมการควบคุมการวิจยั ถายทอดความรู ให

กําลังใจ ใหคาํแนะนําชี้แนะและใหคําปรึกษาทีม่ีคุณคา ดวยความอดทนตอผลกระทบทีม่ีมาถึงตวัทาน

อยางเสียสละเปนอยางยิ่ง นับแตเร่ิมดําเนินการจนการวิจัยสาํเร็จลุลวงไปดวยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.สมชาย เทพแสง ที่ไดกรุณารับเปนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

ที่ใหคําแนะนําและความคิดเห็นที่กอใหเกิดการทํางานไดอยางราบรื่น 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ทรงยศ แกวมงคล อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา อาจารย ดร.มารุต 

พัฒผล คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ท่ีกรุณาใหขอทวงติง คําแนะนําเพ่ิมเติม ในการทําปริญญานิพนธ 

ฉบับนี ้ใหสมบูรณ 

 ขอกราบขอบพระคุณ นายชินวรณ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาว 

จุไรรัตน แสงบุญนํา รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ดร.สุทธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา และรักษาการที่ปรึกษาดานนโยบาย

และแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นางเรืองรัตน วงศปราโมทย 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์ ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ใหความเมตตาเปนอยางยิ่งทั้งการใหขอมูลและเอกสารสนับสนุนการทําวิจัยใน

ฐานะผูเชี่ยวชาญอยางเต็มที่ 

 การวิจัยในครั้งนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดถาปราศจากความชวยเหลือของ นางวราภรณ 

พฤกษปญญากุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานกับริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหกําลังใจใหคาํปรึกษาชี้แนะแนวทาง สนับสนุน

ขอมูล ทั้งจากเอกสารตาํรา และประสบการณของทาน รวมทัง้ใหความชวยเหลือและอาํนวยความสะดวก

ในการเก็บขอมูล และผูชวยศาสตราจารย บังอร ทองพูนศักดิ์ อดีตผูอํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต สถาบัน

ราชภัฏสวนสนุนัทา กรรมการประเมนิคุณภาพภายนอก สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึกษา (มหาชน) และครอบครัวที่ใหทั้งความรู และกําลังใจในการทํางาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

ทั้งสองทานเปนอยางสูงมา ณ ที่นี ้



 

 สุดทายนี้ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณทานคณบดีและคณะผูบริหารของบัณฑิตวิทยาลัยที่ให

ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยฉบบันี้อยางเปนธรรมและมีเมตตา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การออนกําลังลงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยูทางซีกโลกตะวันตก ทําใหเกิดการกาวเขาสูยุคของ

บูรพาภิวัฒน (เอนก เหลาธรรมทัศน. 2555: 5 – 12) ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจของโลกครั้งสําคัญ 

โดยมีประเทศในซีกโลกตะวันออกและตะวันออกกลางเปนขั้วสําคัญทางเศรษฐกิจนั้น (เอนก เหลาธรรมทัศน. 

2555: ออนไลน) 

  ประเทศไทยในฐานะของสมาชิกประชาคมอาเซียน (Association of Southeast Asian Nation-ASEAN) 

จําเปนจะตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของโลกเชนกัน โดยเริม่จาก

การจัดการศึกษาทุกระดับใหพรอมรับความรวมมือทางการคาที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป (วิทวัส ศรีวิหค. 2553: 96) 

ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นอยางมีสวนรวมกันในอนาคตแหงยุคบูรพาภิวัฒน  

 ประเทศสมาชกิอาเซียนไดประกาศจะรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซยีนในปพทุธศักราช 2558 

จุดประสงคหลกัก็เพื่อจะนาํประเทศที่อยูในกลุมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไปสูความเปนหนึ่งเดียวกนัภายใต

ยุทธศาสตรวิสัยทัศนเดียว เอกลักษณเดียว และประชาคมเดียว โดยยึดหลักสําคัญ ในเรือ่งของการสรางสังคม

ภูมิภาคใหมใหกับประชาชนพลเมืองของประเทศสมาชกิทัง้ 10 ประเทศ อันไดแก ประเทศไทย อินโดนีเซยี 

มาเลเซยี ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพชูา เปนการ รวมพลงัเพื่อเพิ่มความสามารถ

และอํานาจในการตอรองทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนกับประชาคมอื่นๆ ในโลกได

อยางเปนหนึง่เดียวกันภายใตพื้นฐานของเสรีภาพและความเสมอภาค 

 การประชุมอาเซียนครั้งที่ 14 ที่จัดข้ึนระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2552 (2009)  ณ 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการประกาศใช กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อยางเปน

รูปธรรม หรือที่เรียกวาปฏิญญาชะอําหัวหิน (Cha-am Hua Hin Declaration) (วิทวัส  ศรีวิหค.  2553: 16) ใน

สาระสําคัญของปฏิญญา กลาวถึงการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุถึงการเปนประชาคม

อาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปน สงผลใหการจัดการศึกษาเพื่อการกาวสูประชาคมอาเซียนของไทยถือเปน

วาระแหงชาติ 

 การศึกษาในทกุระบบและทกุระดับจะมีบทบาทสาํคัญในการที่จะตองสรางคนไทยใหมีการศึกษา

ที่จะสามารถอยูในประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ โดยที่การเตรียมระบบการศึกษาของไทยนอกเหนือ 

ไปจากการสรางความตระหนกัแลว ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จะตองมีความรูในเรื่องของอาเซียน

ศึกษาที่จะตองครอบคลุมไปถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ระบบเศรษฐกิจ ระบอบการเมืองการปกครองที่มี
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ความแตกตางกันอยางสิน้เชงิ รวมทั้งความสามารถทางดานสารสนเทศ การใชภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียน (พนิิต  รตะนานุกูล.  2553: 48 – 55) 

 ปญหาทางการศึกษาของไทยเปนอีกประการหนึ่งที่ทําใหความสําคัญในการจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยที่จะตองเดินไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืนและอยูรอดไดในยุคของบูรพาภิวัฒน 

นั้นเปนไปไดอยางยากลําบากมากยิ่งขึ้น คนไทยจะมีความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานและชาติอ่ืนๆ ใน

อาเซียนนอยมาก แตในทางกลับกันประเทศอื่นๆในอาเซียนรูจักประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางที่ดี

ของประเทศเกาหลี ที่ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

อยางจริงจังในมิติตางๆ ทั้งทางวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจฯลฯ มาเปนเวลานานและเมื่อเขาใจบริบท

ตางๆ ของประเทศในอาเซียนแลว เกาหลีจึงสามารถหาแนวทางในการขยายการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบท

ทุกดานไดอยางรวดเร็วทําใหกระแสเกาหลีหลั่งไหลเขาสูทุกประเทศในอาเซียน รวมทั้งจีนและญี่ปุนอยาง

รวดเร็ว ซึ่งถือวาเปนขอเสียเปรียบทําใหประเทศไทยเปนไดแตเพียงฝายตั้งรับอยางเดียว (พินิต รตะนานุกูล.  

2553: 54) 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในทศวรรษนี้จึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการที่จะวางแผน 

หรือกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาใหเกิดการขับเคลื่อนอยางจริงจัง และตอเนื่องทั้งระบบผูบริหาร

จําเปนที่จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนและมีความตื่นตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได แตทั้งนี้ การสรางความเขาใจในเรื่อง

การกาวสูประชาคมอาเซียน ในแวดวงนักการศึกษายังมีความเขาใจในเรื่องเหลานี้ไมมากพอ (ธงทอง จันทร างศุ.  

2553: 9)  

 อาเซียนเปนเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหากมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับทั้ง 3 ดานนี้

มากขึ้นก็จะสามารถปรับตัว และพรอมที่จะเขาสูสังคมอาเซียนไดดียิ่งขึ้น การปรับตัวนั้น คือ การที่คนใน

ประเทศอาเซียนเขามาใชชีวิตอยูในสังคมไทย คนไทยตองเปดใจกวางมากขึ้น เชน การที่คนไทยบางสวน

ยังมีทัศนคติในเชิงลบกับบางประเทศในอาเซียนนั้น ตองปรับความคิดใหม ในแงของความเทาเทียมกัน 

เนื่องจากในอนาคตชาติเหลานี้คือ อีกหนึ่งโอกาสในการเปนตลาดแรงงานของไทย ซึ่งเมื่อมองในเชิงรับ 

ประชากรของประเทศอาเซียนตองเขามาศึกษา ทํางานและลงทุนในประเทศไทย ในทางกลับกัน ในเชิงรุก 

คนไทยก็มีโอกาสไปเรียน ทํางาน และบุกตลาดในประเทศเหลานั้นเชนกัน  การปรับต้ังแตมุมมอง การเปดใจ

ทําความเขาใจ เรียนรู จนสามารถมองเห็นโอกาสใน 3 ดาน ถือวาสําคัญมากในการเตรียม พรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน (สมคิด เลิศไพฑูรย.  2555: 2) 

 จากปญหาความตระหนักรูและความเขาใจในเรื่องการกาวสูยุคประชาคมอาเซียนดังกลาวนี้ ผูวิจัย 

จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะของผูนําองคกรที่จะตองเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งระบบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนนั้นควรจะมีบทบาทเชนไรจึงจะเหมาะสม

สอดคลองและมีศักยภาพตอสถานการณปจจุบันที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก 
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ปญหาการวิจัย  

 จากการดําเนินการที่ผานมา พบวา บทบาทในการปรับตัวและเตรียมวามพรอมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีหนาที่รับผิดชอบตอการจัดการศึกษาในปจจุบันนี้ ยังไมมีขอมูลที่มีความชัดเจนมากพอ 

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้นแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารที่ไดระบุไว ตามอํานาจ

หนาที่และพฤติกรรมการแสดงออกทางการศึกษาจึงยังไมสอดรับ และเปนรูปธรรมตอสถานการณทางการศึกษา

ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน 

 
ขอบเขตในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหา วิธีการดําเนินการวิจัย และประชากรที่ใชในการวิจัย ดังนี ้

  1. ขอบเขตเน้ือหา ผูวิจัยมุงศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน 

ใน 2 บทบาท 6 ดาน คือ  บทบาทตามอํานาจหนาที่ที่ไดระบุไวในระเบียบ กฎหมายและพระราชบัญญัติ

ทางการศึกษา แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร 

งานการเงิน/งบประมาณ และดานการบริหารงานทั่วไป และบทบาทตามพฤติกรรมการแสดงออกทางการบริหาร 

แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา และดานการพัฒนาตนเอง 

  2. วิธีการดําเนินการวิจัย ลักษณะของงานวิจยัเปนการวิจยัอนาคต โดยใชเทคนิคเดลฟาย 

แบงเปน 2 ระยะ 3 ข้ันตอน คือ 
   ระยะที่ 1 การสัมภาษณ 
    ขั้นตอนที่ 1 โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในประเด็นตาง  ๆจํานวน 9 คน ดวยคําถามปลายเปด เพื่อสามารถคาดการณ

ถึงอนาคตภาพของบทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่สําคัญ มากที่สุดในการกาวสูประชาคมอาเซียน  
   ระยะที่ 2 การสอบถาม 
     ขั้นตอนที่  2 โดยการสอบถามผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 จํานวน 9 คน เพือ่หาลาํดบั

ความสาํคัญเกี่ยวกับอนาคตภาพของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

    ขั้นตอนที่ 3 โดยการสอบถามผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 (กลุมเดิมจากการสอบถามใน

รอบที่ 1 จํานวน 19 คน) เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับอนาคตภาพของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการกาวสู

ประชาคมอาเซียน 
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  3. ประชากรที่ใชในการวิจัย มีเกณฑเลือกผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดคุณสมบัติไวใหครอบคลุม 

ดังนี้ 

   3.1 เปนผูกําหนดนโยบายทางการศึกษา ไดแก กลุมขาราชการการเมือง กลุมขาราชการ

ประจํา กลุมนักวิชาการที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา 

   3.2 เปนผูบริหารสถาบันทางการศึกษาที่มีประสบการณตั้งแต 5 ปข้ึนไป 

   3.3 เปนผูมีประสบการณ และมีตําแหนงในการดูแลมาตรฐานการศึกษาจาก กระทรวง 

ศึกษาธกิาร 

   3.4 เปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

   3.5 เปนนักวิชาการท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ

ในวงการการศึกษา  
 
นิยามศัพท 
 1. บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่มีความสําคัญทางดานการบริหารการศึกษาของบุคคลที่อยู
ในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาโดยที่บุคคลแตละคนจะมบีทบาทเปนของตนเอง ซึ่งบทบาทของบุคคลก็จะ

ปรับเปลีย่น ไปตามสถานการณ และสภาพแวดลอมทางการบรหิารการศึกษาที่บุคคลนัน้เขาไปมีสวนรวม   

 2. ผูบริหารสถานศกึษา หมายถงึ ผูที่มีวชิาชีพทางการศกึษาที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ในฐานะผูนําของสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูอํานวยการสถานศึกษา 

 3. ประชาคมอาเซียน หมายถึง กลุมประเทศทีอ่ยูในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา มีความรวมมือที่เปน

เอกภาพ มีความพรอม ความแข็งแกรงที่จะสามารถสรางอาํนาจในการตอรองกับประเทศอื่นๆ ในเวทีโลกได

ในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคมและวัฒนธรรม 

 4. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่มีความรู ความชํานาญเปนที่ยอมรับในวงการการศึกษาหรือมี

บทบาท ในดานการกําหนดนโยบายทางการศึกษา    
 
 
  

 

 



บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

  1. ประชาคมอาเซียน 

   1.1 ความเปนมาและขอบเขตของการเปนประชาคม 

   1.2 ความรวมมือในดานตางๆ 

   1.3 วิธีดําเนินการในการขับเคลือ่นการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

   1.4 ประชาคมอาเซียนกบับทบาทของผูบริหารสถานศกึษา 

  2. บทบาทของผูบริหารสถานศกึษา 

   2.1 ความหมายของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

   2.2 องคประกอบของบทบาทผูบริหารสถานศกึษา 

   2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา 

  3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

   3.1 ความเปนมาของเทคนิคเดลฟาย 

   3.2 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 

   3.3 ลักษณะทัว่ไปของเทคนิคเดลฟาย 

   3.4 ลักษณะของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 

   3.5 ข้ันตอนการวิจยัโดยการใชเทคนิคเดลฟาย 

   3.6 ขอดีและขอเสียของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 

   3.7 เกณฑวิธีการคิดวิเคราะหขอมูล 

  4. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

   4.1 งานวิจยัที่เกี่ยวกับเร่ืองบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

   4.2 งานวิจยัที่เกี่ยวกับการใชเทคนิคเดลฟาย 

‘ 

1. ประชาคมอาเซียน 
 1.1 ความเปนมาและขอบเขตของการเปนประชาคม 
  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 

มีการริเร่ิมกอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม ปพุทธศักราช 2510 โดยปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok 
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Declaration) โดยนายถนัด คอมันตร รัฐมนตรีตางประเทศในสมัยนั้นเปนผูริเร่ิมปกเสาการเมืองใหแกอาเซียน 

โดยมีประเทศไทยรวมกับประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศ อันไดแก ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส  

  คําวา ASEAN เปนคํายอมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเปน

ภาษาไทยอยางเปนทางการโดยกระทรวงตางประเทศของไทยวา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ที่มาของชื่อ ASEAN ปรากฏในคําประกาศปฏิญญาอาเซียนที่กรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) 

พ.ศ. 2510 วา “รัฐมนตรีแหงสภาเพรสซิเดียม ดานการเมือง/รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

อินโดนีเซีย รองนายกรัฐมนตรีแหงมาเลเซีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงการตางประเทศสิงคโปร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย ประกาศ ณ ที่นี้ 

ใหกอต้ังสมาคมเพื่อความรวมมือแหงภูมิภาคสําหรับประเทศแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใหใชชื่อวา 

Association of Southeast  Asian Nations (ASEAN)” มีจุดประสงคในการรวมตัวเริ่มแรกเพื่อความมั่นคง

ในภูมิภาคที่ตองการขจัดปองกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตโดยตรง และตอมาในภายหลัง บรูไนดารุสซาลาม 

ไดเขารวมเปนสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 เวียดนามไดเขารวมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

ลาว และพมา เขารวมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542  

  จากการรวมตัวของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย 

ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงคหลัก คือเพื่อสงเสริมความ

รวมมือและความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร สงเสริมสันติภาพ

และความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) หรือ 

การประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน เปนการประชุมระดับสูงสุด เพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวม 

และเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการ

จัดทําเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณรวม (Joint Declaration) ความตกลง 

(Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน

จะเปนการประชุม เพื่อพิจารณาทั้งนโยบายการดําเนินงานในภาพรวมและเฉพาะดาน 

  ประเทศสมาชิกอาเซียนตางก็ไดรับผลประโยชนจากความรวมมือที่ชวยใหผานพนวิกฤตตางๆ

และสามารถเพิ่มอํานาจตอรองกับประชาคมอื่นๆ ในโลกใหสูงขึ้นถึงแมจะเปนการรวมตัวกันอยางหลวมๆ 

ก็ตาม แตภายหลังการรับรองเอกสาร วิสัยทัศนอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) ในป พ.ศ. 2540 

(ค.ศ. 1997) ผูนําอาเซียนตางเหน็พองกนัวา ถงึเวลาแลวที่อาเซยีนควรจะรวมมือกนัใหเหนยีวแนน เขมแข็ง 

และมั่นคงยิ่งขึน้จึงกาํหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนขึน้ ซึ่งคําวา ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

เปนการสรางสงัคมภูมิภาคใหพลเมืองของทัง้สิบประเทศสมาชกิอาเซยีนอยูรวมกนัฉนัญาติมิตร ในครอบครัว 
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เดียวกัน โดยจะตองใหเปนผลสําเร็จภายในป 2563(ค.ศ.2020)  

  ตอมาในป พ.ศ. 2546 ผูนาํอาเซียนไดรวมลงนาม ในปฏญิญาวาดวยความรวมมืออาเซียน

ที่เรียกวา ขอตกลงบาหลี 2 (Declaration of ASEAN Concord LL หรือ Bali Concord LL) ผูนําอาเซียน

ไดกําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมือง และ

ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-cultural Community) 

ใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัว และความรวมมืออยางรอบดาน 

  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ผูนําอาเซียนเห็นชอบใหมีการราง 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อเปนธรรมนูญการบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศ

ใหเปนหนึ่งเดียวกัน เนนความยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพ

และคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่จะนําไปสูความเปนหนึ่งเดียว One Vision, One Identity, 

One Community และมีความตกลงใหเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วขึ้นอีกภายใน 5 ป 

คือ ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 

  ปพุทธศักราช 2552 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 15 เมื่อวันที่ 23 - 25 ตุลาคมที่ 

ชะอํา-หัวหิน ประเทศไทย รัฐบาลไทยไดเสนอแนวคิดใหอาเซียนผลักดันการเชื่อมโยงระหวางกัน โดย

ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไดมีการตั้งคณะทํางานระดับสูงของอาเซียน

เพื่อยกรางแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนขึ้น 

  ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนในระหวาง

การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 17 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

แผนแมบทนี้มีเจตนารมณที่จะเรงรัดการลงทุนทั้งภายในและภายนอกอาเซียนใหเกิดการเชื่อมโยงประเทศ

สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ใหเปนหนึ่งเดียวกันทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบียบ และดานประชาชน 

ซึ่งเปนไปตามวิสัยทัศนอาเซยีนที่จะดําเนนิการรวมกนั เพื่อบรรลุการเปนประชาคมอาเซียนที่ประชาชน

อยูรวมกันอยางทัดเทียมในป พ.ศ. 2558 
 1.2 ความรวมมือในดานตางๆ 
  ในกรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN Community) 

ซึ่งประกอบไปดวย ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)  
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  มีหลักการพื้นฐานของความรวมมือที่นาสนใจ 3 ขอ ไดแก 

   1. ใหใชการตัดสินใจหลักฉันทามติ  

   2. การไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน  

   3.  เนนการเปนอยูของประชาชน  

  1. การตัดสินใจโดยฉันทามติกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณแบงเปนสองฝาย คือ ฝายที่เห็นดวย

และฝายที่ไมเห็นดวย ซึ่งมองวาหลักฉันทามติสงผลใหการพัฒนาความรวมมืออาเซียนเปนไปไดชา เพราะ

เมื่อชาติหนึ่งชาติใดไมเห็นดวยกับการดําเนินการใดๆ แมจะเปนเสียงขางนอยหรือไมเกิดความเห็นพอง

ตองกันในทั้ง 10 ประเทศสมาชิก การดําเนินการเหลานั้นก็จําเปนตองยุติหรือเลื่อนออกไป สงผลใหเกิด

หลักเกณฑที่ชื่อวา ASEAN Minus-x ที่ใหมีการออกเสียงของบางประเทศในบางเรื่อง กรณีดังกลาว ประเทศไทย

เองก็ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ASEAN Minus-x ในหลายประเด็น  อันเนื่องมาจากกรอบของรัฐธรรมนูญ

มาตรา 190 เมื่อพรอมจึงเขารวมลงนามกับกลุมอาเซียนที่ไดมีการลงนามไปกอนหนานั้นแลวภายหลังได 
  2. การไมแทรกแซงกิจการภายใน ถือวาสามารถใชไดดีในอาเซียน โดยถาเปนเหตุการณ

ภัยธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นในประเทศหนึง่แลวสงผลกระทบตอประเทศอืน่  ๆ ในอาเซยีน ประเทศสมาชกิจะสามารถ

รวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกันได ในขณะที่เร่ืองสิทธิมนุษยชน และเรื่องประชาธิปไตย

ในประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่ง ประเทศอื่นจะเขามาแทรกแซงกิจการภายในไมได 

  3. การพัฒนาความเปนอยูของประชาชน ยังไมมีขอคัดคานใดๆ  

 ทั้งนี้หลักการพื้นฐานในกรอบความรวมมืออาเซียนทั้ง 3 ขอ ดังที่กลาวมาแลวสามารถผอนปรนได

ภายใตการหารือรวมกันของประเทศสมาชิกเปนรายกรณีไป 

 การดําเนินการตามหลกัการพืน้ฐานขางตนในชวงที่ผานมากอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย ผลดี คือ 

นับต้ังแตการริเร่ิมความรวมมืออาเซียน ในป พ.ศ. 2510 เปนตนมา ประเทศตางๆ ในอาเซียนมีความรวมมือ

อันดีมาเปนระยะกวา 4 ทศวรรษ ซึ่งผลของความรวมมือและความชวยเหลือตางๆ ที่เกิดข้ึน ทําใหประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนผานวกิฤตครั้งสาํคัญในอดีตมาไดหลายครัง้ เชน วิกฤตเศรษฐกจิตมยาํกุง มาถึงวิกฤต

แฮมเบอรเกอร โรคไขหวัดระบาด H1N1 ภัยพิบัติธรรมชาติ สึนามิ และไขหวัด 2009 เปนตน  

 ในสวนที่เปนผลเสีย เชน เร่ืองความรวมมือทางดานการศึกษาของบางประเทศที่ไมพรอม หรือ

หัวขอความรวมมือตางๆ ของอาเซียนที่ไมมีการบีบบังคับ บางประเทศตองงดออกเสียงและเขารวมในความ

รวมมือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใชหลัก ASEAN Minus-x เปนตน  

 การกาํหนดเปาหมายในการเปนประชาคมอาเซียนใหมีระยะเวลาที่ส้ันลงมทีัง้ขอดี ขอเสีย ขอดี

ก็คือเปนสิ่งที่นาตื่นเตน กอใหเกิดแรงกระเพื่อมทั้งภูมิภาคและทั่วโลก ประเทศตางๆ ในโลกตางจับตามองวา 

อาเซียนมีความเอาจริงเอาจังมากยิง่ขึ้น การประกาศใช กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  หรือ ปฏิญญา

ชะอํา-หัวหิน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ป 2552 นับเปนจดุเริ่มตนความเปนประชาคมอาเซียน 
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อยางเปนรูปธรรมโดยประเทศสมาชกิทัง้ 10 ประเทศจะตองปฏิบัติตามพนัธะขอตกลง มีการกาํหนดกลไก

ระงับขอพิพาทพรอมกับสรางอาเซียนใหมีสถานะเปนนิติบคุค มีการปรับองคกรที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการรวมกลุมใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ จากการประชุมระดับผูนําซึ่งปรากฏเปน

คณะมนตรี หรือ (Councils) ของอาเซียนทําหนาที่ใน 3 เสาหลกั มีการเพิ่มอํานาจ สํานักเลขาธกิาร 

(Secretariat) และผูดํารงตําแหนงเลขาธกิาร (Secretary General) 

 นอกจากนี้ประชาคมอาเซียนยังมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และลดชองวางระหวางสมาชิก

ของอาเซียนลง สงผลใหความรวมมือในอาเซียนที่เคยอยูในลักษณะความรวมมือแบบหลวมๆ ดําเนินไปสู

ความรวมมือที่แนนแฟนใกลชิดยิ่งขึ้น และเปาหมายของการเปนประชาคมอาเซียนที่สมบูรณนั้นเหลือเวลา

อีกเพียง 5 ป ถือวาเปนสิ่งที่ทาทายอยางยิ่งในการพัฒนาความรวมมือที่กําหนดไว  

 เสาหลักแหงความรวมมือของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา (Three Pillars of ASEAN 

Community) เปนสิ่งทีทุ่กฝายจะตองกํากับ ติดตาม และผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

แบงออกเปน 

  1. เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 

Community – APSC) จะตองมีการพัฒนาบรรทัดฐาน มีคานิยมรวมกัน ภูมิภาคตองสงบสุข มีความแข็งแกรง 

ตอสูตอบรับกับปญหาได มีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก โดยเฉพาะกับประเทศคูเจรจาที่เปน

มหาอํานาจทั้งหลาย ซึ่งมิใชเกิดขึ้นไดโดยงาย อาเซียนจะมีความชํานาญมากในการเขียนวิสัยทัศนในเร่ือง

ตางๆ แตส่ิงที่เขียนไวไมงาย เพราะพัฒนาการทางการเมืองของทั้ง 10 ประเทศอาเซียน เปนภูมิภาคเดียว

ในโลกที่มีระบอบการปกครองครบทุกประเภท ตัวอยางเชน เผด็จการทหาร ประชาธิปไตยเต็มใบ ประชาธิปไตย

ครึ่งใบ สังคมนิยมคอมมิวนิสต หรือเสรีนิยมซึ่งมีการควบคุมโดยเด็ดขาดจากรัฐบาลถึงแมจะมีฝายคาน

จํานวนมากแบบสิงคโปร เปนตน 

 ดังนั้น การใชกฎเปนพื้นฐานและคานิยมรวมกันจะตองแสวงหาตัวรวมที่เหมือนกันมายึดเกาะ

เขาดวยกนั และตองมกีารสรางและแบงปนกฎเกณฑรวมกนัในการทาํงาน ในสวนของประชาคมทีเ่ปนปกแผน

ไดมีการระบุไวในหลายประเด็น เชน การปองกนัความขัดแยง สรางความไวเนื้อเชื่อใจ ระงบัขอพพิาท โดย

สันติวธิี สรางสันติภาพ ใหความสนใจกบัประเดน็ความมัน่คงรูปแบบใหม การขจัดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

ซึ่งเขียนไวในเอกสารที่เรียกวา พิมพเขียว (Blueprint) ที่ไดรับการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่

ประเทศไทยเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2552 พิมพเขียวจะเปนเรื่องที่ประธานอาเซียนและสมาชิกจะตองชวยกัน

ผลักดันในการประชุมสุดยอดที่ประเทศเวียดนามตอไป 

  2. เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มี

พัฒนาการในเรื่องเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนมาตัง้แตป พ.ศ. 2535 และมีการจดัทํากรอบความตกลง

ตางๆ เร่ือยมา ทั้งทางดานการคา และการบริการของอาเซียน เร่ืองการลงทุน การประกาศความรวมมือ
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ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งเปาหมายในการบรรลุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 5 – 6 ปขางหนาอยาง

เปนลําดบั ซึง่ไมใชเร่ืองที่เกดิขึ้นกะทนัหนั และเตรียมตัวไมเพยีงพอ แตเปนความชะลาใจของประเทศสมาชกิ

ทั้ง 10 ประเทศ ทําใหตองมีการเตรียมการเปนการใหญในชวงนี ้

   ประชาคมเศรษฐกิจเองก็มพีมิพเขียวเชนเดียวกนัเปาหมายใหญคือ ใหอาเซียนเปนตลาด

และฐานการผลิตเดยีว (Single Market and Production Base) จะมีการเคลื่อนยายทรัพยากรไดอยางเสรี

ทั้งในเรื่องการคา การลงทุน แรงงาน มกีารขจัดภาษีใหหมดไป ปดตลาดระหวางกนัอยางไมมีเงื่อนไข และมี

สาขาวิชาชีพตางๆ ที่เปดรับรอง คือ แพทย สถาปตยกรรม วิศวกรรม บัญชี พยาบาล เปนตน แตทั้งนี้จะตอง

มีการกาํหนดเกณฑอีกมากยงัไมใชการเปดเสรีเต็มที่ตางจากยุโรปที่มกีารพฒันากฎเกณฑใหคลองตวัมากขึ้น 

   ในเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดการแขงขันเพิ่มข้ึนมาก การเตรียมตัวที่ดีที่สุด 

คือเร่ิมจากความรู การใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนจะสามารถขยายผลตอไปไดทําใหเกิดการขับเคลื่อนการ

กาวสูประชาคมอาเซียนไดดีที่สุด ตัวอยางเชน กรณีการลดภาษีเหลือศูนย ประเทศไทยมีการคาขายชายแดน

กับประเทศเพื่อนบานมากมายแตในทางปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบไมสามารถเตรียมการในการใหความรู

เหลานี้ทําใหเกิดการเสียเปรียบจากการคาชายแดนมาก เพราะชาวบานไมรูวา มีการลดภาษีเหลือศูนย 

กฎเกณฑตางๆ ก็มีการปรับเปลี่ยน มีการยายฐานการผลิตไปอยูในประเทศเพื่อนบานและใชประโยชน

จากประเทศเพื่อนบานแลวสงตอไปยังประเทศอื่นไดเพิ่มมากขึ้น ความรูในเรื่องดังกลาวไมมากพอ หรือรูนอย

จึงถือเปนโจทยสําคัญที่ไทยจะตองหันกลับมาทบทวน 

   สําหรับประชาคมเศรษฐกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับ FTA (Free Trade Area) ทนัททีี่อาเซียนมี

การเปด AFTA (ASEAN Free Trade Area) และจะมีการเปดเขตการคาเสรี ASEAN +3 และ ASEAN +6 

จะทาํใหภูมิภาคนี้กลายเปนภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกจิใหญที่สุดในโลก มีประชากรรวมกัน โดยนับประเทศจนี

ดวยเปนจํานวนหลายพันลานคน ศักยภาพ และ GDP (Gross domestic product)  สูงมาก 

   ภายใตขอตกลงความรวมมือ ASEAN+3 และ ASEAN+6 ไดกําหนดใหอาเซียนตองเปน

ผูกําหนดทิศทางแตในทางปฏิบัติอาจจะทําให ASEAN+3 จะกลายเปน 3+ASEAN หรือ ASEAN+6 จะ

กลายเปน 6+ASEAN เพราะขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่อาเซียนไปบวกดวยมีขนาดใหญมากไมใชเพียงแต

ดานเศรษฐกิจ ยังรวมไปถึงอํานาจทางการเมืองความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม การรวมกลุมลักษณะ

ดังกลาว หากอาเซียนมีนโยบายและยุทธศาสตรที่ไมดีจะมีโอกาสเพลี่ยงพล้ําได  

   แมในขณะนี้อาเซียนยังเปนตัวจักรสําคัญของความรวมมือในภูมิภาคที่มี จีน ญี่ปุน เกาหลี

รวมอยูกับอาเซียนอยางเหนียวแนนก็ตาม อาเซียนยังตองคอยระวังในสวนของ ASEAN+6 ที่มี ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด รวมอยูดวย เพราะประเทศนี้มีแนวคิดที่จะสรางความรวมมือวงใหมข้ึนชื่อ ความรวมมือ Asia-Pacific 

Community แตยังไมไดรับการเห็นดวยจากกลุมประเทศในเอเชีย ในการสรางความรวมมือวงใหม ควร

จะใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือที่มีอยูเดิม องคประกอบสําคัญภายใตพิมพเขียวดานเศรษฐกิจ
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เร่ิมต้ังแต Bali Concord LL ที่เปนการเปดตลาดและฐานการผลิตเดียว การเสริมสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน ความเสมอภาค การบูรณาการอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งเปนเปาหมายใหญทั้งสิ้น ซึ่ง

เปนคุณลักษณะที่สําคัญของ AEC 

   จะเห็นไดวาเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงาน และเงินทนุอยางเสรี

มากขึ้น ทาํใหตองมีการเตรียมการอยางมาก เพราะการเคลื่อนยายไมไดเปนไปไดโดยเสรีตามที่เขียนไวจริง 

จะมีกระบวนการกีดกัน หรือการหยิบยกเอากฎกติกาตางๆมาอางเพื่อใหไมสามารถเคลือ่นยายไดอยางเสรี

ตามตองการ เชน ประเทศไทยเองในการเปดเสรีทั้งหมดไมวาจะเปนขาว มนัสําปะหลงั กาแฟ และอื่นๆ ที่

เปนพชืเศรษฐกิจจะตองมกีารปรับตัวอยางมากเพราะเปนการทาํใหเกิดขอไดเปรียบและเสยีเปรียบ  

   ในการเคลื่อนยายทรัพยากรการผลิตอยางเสรี ตองมีการขจัดอุปสรรคทางการคาของ

ประเทศสมาชิกใหหมดไป ซึ่งการกําหนดนโยบายทางการคารวมกันไมใชเร่ืองงาย และเปนเรื่องที่ตอง

อาศัยระยะเวลาในการที่จะมีนโยบายรวมกันเพื่อไมใหมีการเสียเปรียบกันในหมูประเทศสมาชิก 

  3. เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เปน

ประเด็นทีท่าทายที่สุดของอาเซียน เพราะประชากรในอาเซยีนทัง้ 580 ลานคน รูเร่ืองอาเซียนนอยมาก 

รวมทั้งตางชาติที่ไกลออกไปก็ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนอีกมาก 

     ในพิมพเขียวของประชาสงัคมและวฒันธรรม ประกอบดวย 1) การพัฒนามนษุย 2) การ

คุมครองสวัสดิการสังคม 3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4) ความยัง่ยนืดานสิ่งแวดลอม 5) การ

เสริมสรางอัตลกัษณ 6) การลดชองวางทางการพฒันา ทัง้ 6 ประการนี้เปนองคประกอบที่จะทาํใหประชาคม

สังคมและวัฒนธรรม มีความเปนปกแผนกันมากขึ้น แตเปนเรื่องที่ทาํไดยาก เพราะทั้ง 10 ประเทศ มี

ระดับความแตกตางคอนขางมาก รวมทัง้ในเสานี้จะมหีนวยงานทีเ่กีย่วของกับประเด็นเรื่องสังคม และ

วัฒนธรรมมากกวาหนวยงานอื่น มีแนวทางนโยบายและยทุธศาสตรเปนของตน การหลอมรวมเขาดวยกัน

เพื่อขึน้สูรัฐมนตรีผูดูแลเสาสงัคมและนาํขึน้สูที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเปนไปดวยความลําบาก เนือ่งจาก

จุดเนนของแตละหนวยงานไมเหมือนกนั   

   1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development) จะใหความสําคัญกับการศึกษา

เปนลําดับแรก โดยทั้ง 10 ประเทศตางก็ประกาศใหความสําคัญกับการศึกษา แตมาตรการที่ใชดําเนินการ

ยังไมสอดประสานกัน แมกระทั่งในเรื่องการจางงาน เร่ืองเทคโนโลยี วิทยาศาสตร เร่ืองการสงเสริมทักษะ

ในการประกอบการ เร่ืองของสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ เหลานี้ลวนอยูในเรื่องของการพัฒนามนุษย

ทั้งส้ิน เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาจึงเปนประเด็นที่จะตองทํากันอยางตอเนื่อง และพัฒนากันอยางเต็มที่ 

   2. การคุมครองสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) เปนเรื่องของการ

ขจัดความยากจน เร่ืองความปลอดภัย ความมั่นคงสุขภาพ การควบคุมโรคติดตอ การปองกนัภัยพิบตัิ ฯลฯ 

ซึ่งการทําความตกลงเพื่อเรียงลําดับความสาํคัญตลอดจนการจัดทาํเปนแผนงานทําไดไมงายนัก เนือ่งจาก
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จุดเนนของแตละหนวยงานไมเหมือนกันบางหนวยงาน อาจจะเนนเรื่องแรงงาน เร่ืองสิทธิเด็กและสตรี 

ในขณะที่หนวยอื่นๆ เนนเรื่องการแกไขความยากจน เร่ืองสาธารณสุข เร่ืองภัยพิบัติเปนตน นอกจากนี้ยัง

มีปญหาในเรื่องของงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด และรัฐมนตรีที่จะมาเปนผูแทนในเสานี้จะตองเปนผูที่

มีความรูความสามารถที่จะเขาใจทุกๆเรื่องในประเด็นสังคมและวัฒนธรรม 

   3. เร่ืองสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Right) เปนอีกประเด็นหนึ่ง

ที่ประกอบไปดวยเรื่องแรงงานโยกยายถิ่นฐาน ซึ่งในอนาคตจะมีความสําคัญเปนอยางมาก เปนประเด็น

ออนไหวที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงในอาเซียนไดงาย เชน ประเทศฟลิปปนสมีผลประโยชนอยางมหาศาล

ในเรื่องแรงงาน เนื่องจากมีแรงงานของฟลิปปนสทํางานอยูทั่วโลก ประเทศฟลิปปนสเองก็พยายามที่จะ

สงเสริมแรงงานใหทํางานในตางประเทศอยางเต็มที่ ในขณะที่ชาติอ่ืนๆ พยายามที่จะกีดกันไมตองการใหมี

การถูกแยงงานโดยแรงงานยายถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานยายถิ่นที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ประเทศไทยเอง

ก็มีแรงงานยายถิ่นทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากมาย เนื่องจากการปองกันและสงคืนไมสอดคลอง 

กับปริมาณแรงงานยายถิ่นที่หลั่งไหลเขาและมีลักษณะที่เนนการผอนปรน 

   4. ความยัง่ยนืทางสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability) เปนประเดน็ทีทุ่กชาติ

ใหความสําคัญ และเปนโจทยสําคัญที่ประชาคมอาเซียนจะตองคิดเชื่อมโยง และแสวงหาแนวทาง การ

ดําเนนิงานที่เปนอันหนึง่อันเดียวกัน เพราะปญหาสิ่งแวดลอมเปนประเด็นวิกฤตที่ทุกชาติกําลังเผชิญอยู

อยางทั่วถงึและเห็นไดชัดยกตัวอยาง เชน การยายถิ่นจากปญหาความหนาวเย็นที่มากเกินไปในประเทศ

รัสเซีย ทําใหชาวรัสเซียเดินทางเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก เพราะไมตองมีวีซา จึงทําใหการ

เคลื่อนไหวของประชาชนโดยเสรีเปนไปไดงายกอใหเกิดผลดีคือ มีรายไดเขาประเทศ และการพัฒนาการ

ใชภาษารัสเซยีของคนไทยในพทัยา ซึ่งถอืวาเปนการศึกษานอกระบบ แตผลเสียที่ตามมาคือ การเกิด

อาชญากรรมขามชาติ 

   5. การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN Identity) หมายถึง การสราง

ความรูสึกในการเปนเจาของอาเซียน ในหมูประชาชน ไดมีความพยายามในการสรางอัตลักษณอาเซียน

ใหเปนรูปธรรม โดยมีการสงเสริมถึงการตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน และความรูสึกของการเปนประชาคม 

การสงเสรมิและการอนุลักษณมรดกทางวฒันธรรมของอาเซยีน การสงเสริมการสรางสรรคดานวฒันธรรม 

และอุสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน 

   6. การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing The Development Gap) มีการกําหนด

แผนงานที่เรียกวา IAI: Initiative for ASEAN Integration อาทิ เชน แผนงานนี้จะใชในการลดชองวางใน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศสมาชิกอาเซียนใหมีการเตรียมความพรอม ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน แตอยางไรก็ดีอาเซียนก็มักจะถูกแบงออกเปน 2 กลุมเสมอ ไดแก กลุมประเทศ

ที่มีการพัฒนาไปไดแลวในระดับหนึ่งเรียกวา อาเซียน 6 ประกอบดวย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 



 13

ไทย และ บรูไน และ กลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ํากวาอีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา 

และพมา แตในปจจุบันควรจะปรับเปน อาเซียน 7 เพราะ เวียดนามมีการเจริญเติบโตคอนขางมาก และ

ยังใหความสําคัญกับการสรางคนเปนลําดับแรก 
 1.3 วิธีดําเนินการในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูประชาคมอาเซียน 
  ประชาคมอาเซียน หากพิจารณาในภาพรวมของ 3 เสาหลักที่จะตองมีความรวมมือกันของ

ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศแลวนั้น จะเห็นไดวา เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนั้นเปนเสาที่ใหญ

และมีความสําคัญมากกวาสองเสาที่เหลือ (พินิติ รตะนานุกูล. 2553: 51) ทั้งนี้เนื่องจาก สวนที่เกี่ยวของ

กับการศึกษา ซึง่อยูในเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเปนสวนสาํคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อน

ใหแผนการดําเนินการของประชาคมอาเซียนไปสูเปาหมายที่ไดวางไว 

  ประเทศไทยไดประกาศความตองการในการเปนศูนยกลางทางดานการศึกษาของภูมิภาค 

(Education Hub) หลังจากการประกาศใช กฎบัตรอาเซียนใหม เปาหมายของประชาคมไดถูกกําหนดไว

อยางชัดเจนในเรื่องของความเชื่อมโยง ดังนั้น ในการเตรียมการพัฒนาและสงเสริม เพื่อใหประเทศไทย

เปนศูนยกลางทางการศึกษาของภูมิภาค จะตองเริ่มจากการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการศึกษาครั้งใหญ 

ใหเนนไปในเรือ่งของการตระหนกัรูเกี่ยวกับการเปนประชาคมอาเซียน ทัง้ในเรื่องของความสําคัญ ประโยชน 

ผลดี ผลเสีย และรวมถึงการใชภาษา ของคนในชาติเสยีกอนวาจะสงผลตอการเปนประชาชนในประชาคม

อาเซียนอยางไร 

  จากผลสํารวจในเรื่องของทัศนคติ และการตระหนักรูของเยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนจากจํานวน

นักศึกษา 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในชวงป 2551 – 2552  

พบวา ประเทศไทยมีคารอยละ 67.0% สําหรับการตระหนักถึงการเปนประชาชนอาเซียน (ประเทศไทย

อยูในลําดับที่ 8) ประเทศไทยมีคารอยละ 68.0% ในเรื่องของความคุนเคยเกี่ยวกับอาเซียน (ประเทศไทย

อยูในลําดับที่ 4) สวนความรูเกี่ยวกับอาเซียน ในหัวขอ รูจักธงอาเซียน ประเทศไทยมีคารอยละ 38.5% 

(ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 10 เปนอันดับสุดทาย) ความรูวาอาเซียนกอตั้งเมื่อใด ประเทศไทยมีคารอยละ 

27.5% (ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 10 เปนอันดับสุดทาย) และความอยากรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนอื่นๆ 

ประเทศไทยมีคารอยละ 87.5% (ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 7) จะเห็นไดวา ความตระหนักรู และการขาด

ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนเปนสิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่งในทุกประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย 

ที่อยูในกลุมประเทศสมาชิกที่เร่ิมกอต้ังอาเซียนเอง ประชาชนมีความตระหนักในการเปนประชาคมอาเซียน

คอนขางนอย ดังนั้น หนวยงานทางการศึกษา จึงตองพยายามสรางการเรียนรู เร่ืองอาเซียนศึกษาเปนหลัก 

มากวาการที่จะเตรียมความพรอมในเรื่องของทักษะภาษาเพียงอยางเดียว และควรที่จะรวมไปถึงเรื่องทักษะ

ในการทํางาน ทักษะในการอยูรวมกับคนอื่น 
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 ดังนัน้ การเตรยีมการสรางความรูความเขาใจในเรื่องเกีย่วกับประเทศเพือ่นบานและประเทศอืน่

ในประชาคมอาเซยีนจงึเปนเร่ืองที่ตองรับผิดชอบรวมกนัระหวางการศกึษาทกุระบบ ทีจ่ะตองสรางคนไทย 

และบัณฑิตไทย ในทุกสาขาวิชาชพีใหสามารถอยูในประชาคมอาเซยีนอยางมีคุณภาพทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การจบการศึกษาและการเขาสูตลาดแรงงานของบัณฑิต จนถงึการสรางแรงงานระดับฝมือ (Skilled Labor) 

และแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) 

  สําหรับการจัดการศึกษาของไทยในภาพรวมจะตองนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ที่มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลกั 3 ประการ 

คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

เรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร  

  นํามารวมเขากับขอเสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมการกาวสูประชาคม

อาเซียน 7 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจ ในสาระและรายละเอียดของกฎบัตร

อาเซียน 2) การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจ และเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษซึ่งถูก

กําหนดในขอตกลงเบื้องตนใหใชเปนภาษาอาเซียน ใหแกคนไทยในทุกระดับ 3) การจัดการศึกษาเพื่อสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาของประเทศเพื่อนบานอยางนอย 1 ประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม 

ภาษามาเล 4) การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน และ

สงเสริมความเปนพลเมืองอาเซียน 5) การแลกเปลี่ยนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ระหวางประเทศ การ

ถายโอนหนวยกิต และการแลกเปลี่ยนบุคลากร   6) การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานอื่นๆ เพื่อ

รองรับผลอันเนื่องมาจากความรวมมือในเสาหลักตางๆ เมื่อกาวสูประชาคมอาเซียน  และ 7) การกําหนด

มาตรฐานวิชาชีพสาขาตางๆ เพื่อนําไปสูมาตรฐานอาเซียน จึงจะทําใหการขับเคลื่อนดานการศึกษาของไทย

มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยเปนไปอยางมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

อยางสอดคลองและเชื่อมโยงกับบริบทรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันและในอนาคตที่จะมาถึง 

 ดังนัน้ ในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทัง้ระบบ จําเปนจะตองดําเนินงาน

ตามหลกัพัฒนาโรงเรียนทัง้ระบบโดยบูรณาการในทกุดาน ทั้งดานการบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

  ตัวอยางความรวมมือทางการศึกษาของอาเซียนที่เหน็ไดชัดเจน ก็คือ ASEAN University 

Network (AUN) หรือเครือขาย มหาวิทยาลัยอาเซียน ที่เปนความรวมมือเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา ทั้งนี้

เพราะเนื่องจากในอาเซยีน นอกจากสงิคโปรและฟลิปปนส ที่มกีารใชภาษาองักฤษในการทํางานแลว ประเทศ

อ่ืนๆ ตางไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการหรือภาษาในการทํางาน ดังนั้น การจัดกิจกรรมในกรอบ

ความรวมมือ ที่มีระดับตํ่ากวามหาวิทยาลยัอาจจะเปนปญหาได 
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  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดเตรียมพัฒนา

ศักยภาพและผลักดันใหสถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางเยาวชนไทยสูสังคมอาเซียน 

ในโครงการโรงเรียนรูปแบบตางๆ อาทิ เชน 

  โครงการพฒันาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) มี 14 โรงเรียน 

โดยมีรูปแบบหองเรียนพิเศษ 3 รูปแบบ คือ โปรแกรมนานาชาติ โปรแกรมพหุภาษา โปรแกรมวิทย-คณิต 

สองภาษา 

  โครงการ Spirit of ASEAN จํานวน 54 โรงเรียน โดยมี 2 รูปแบบ คือ กลุม Sister School 

จํานวน 30 โรงเรียน และกลุม Buffer School จํานวน 24 โรงเรียน 

  โครงการ ASEAN Focus 

 สรุปไดวาการที่ประเทศไทยจะกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นั้นความตระหนักรู

และความเขาใจบทบาทของตนเองในฐานะประชาชนของประชาคมอาเซียน ถือเปนเรื่องเรงดวนที่ตองไดรับ

การผลักดันจากผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน โดยที่สถานศึกษาจะเปนกลไกหลักในการ

เตรียมความพรอมใหแกเยาวชนในทุกระดับช้ัน 
 1.4 ประชาคมอาเชียนกบับทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในยุค

ประชาคมอาเซียนเปนเพราะการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในประเทศใหไดรับ

การพัฒนาตรงกับจุดประสงคที่ไดตั้งไว ในการเปนประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณนั้นตองไดรับการผลักดัน

จากสถานศึกษา องคกรที่มีบทบาทและพลังในการขับเคลื่อนการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยตรงอีกองคกรหนึ่ง 

(รัฐพงศ  บุญญานุวัตร.  2556: ออนไลน) 

  ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรตระหนักและใหความสําคัญเปนลําดับแรกในการวางแผนยุทธศาสตร

การบริหารจัดการสถานศึกษาของตน ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกที่ประเทศ

ตางๆ มีการรวมกลุมเปดพรมแดนเชื่อมตอกันอยางเสรี (รสสุคนธ  มกรมณี.  2555: 35)  

  

2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.1 ความหมายของบทบาทของผูบริหารสถานศกึษา 
  บทบาท ตามความหมายใน พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 459) 

หมายความวา การทําตามหนาทีท่ี่กําหนดไว เมื่อพิจารณาถึงการบริหารโดยทั่วไปแลว บทบาท หมายถึง 

พฤติกรรมเกี่ยวของกับคนอื่นที่เปนที่คาดหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในสถานการณหนึง่ บางครั้งยงัใช

กับองคกรหรือที่ทํางานดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 301) โดยที่บุคคลในฐานะสมาชิกกลุมหรือสังคม 

ยอมมีบทบาทของตนที่จะแสดงออกตามสถานภาพซึง่ตนมีอยูมากมาย ข้ึนอยูกบัการแสดงออกซึ่งบทบาท
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ของบุคคลวาสอดคลองกับสถานภาพหรือไม ถาพฤติกรรมที่แสดงออกตรงตามความคาดหวังก็แสดงวา

คนแสดงบทบาทไดถกูตองตามตาํแหนงที่ไดรับ (สุรีย สุเมธนีฤมิตร.  2538: 261) และบทบาทของสมาชิก

ในกลุมจะมีการติดตอปฏิบัติระหวางกัน สุดแตลักษณะนิสัยและหนาทีท่ี่ปฏิบัติตอกลุม สวนงานในทางปฏิบัติ 

เปนบทบาททีก่ําหนดเปนมาตรฐานเอาไว (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 301) 

 สรุปไดวาบทบาทก็คือ พฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคลที่อยูในสังคม โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรม

ที่คาดหวังออกมาตามสถานภาพหรือตําแหนงของตนเองที่ไดรับในเวลานั้นๆ 

 ดังนั้น เมื่อบทบาท หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่คาดหวังของแตละบุคคล (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 

2538: 301) ผูบริหารก็คือกลไกสาํคัญทีจ่ะทําใหการดําเนนิการมีประสิทธิภาพ (มานะ ทองรกัษ. 2549: 3) 

บทบาทของผูบริหารจึงมีผลตอหนวยงานทุกหนวยงานเปนอยางยิ่ง 

 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง หัวหนาสถานศึกษา ไดแก อธิการบดี ผูอํานวยการโรงเรียน 

อาจารยใหญ และครูใหญ (สันติ บุญภิรมย. 2552: 240) เปนบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร

สถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน (สันติ บุญภิรมย. 2552: 31) เปนผูไดรับอํานาจตามกฎหมาย 

ในการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญตั ิ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งบทบาทจะถูกกําหนดขึ้นจากความคาดหวังเชิงพฤติกรรมของคนที่ดํารง

ตําแหนงอยูในแตละบทบาทจะมีชุดของงาน และความรับผิดชอบที่อาจจะไมไดระบุไวบทบาท มีพลัง

อํานาจตอพฤติกรรม เพราะเงินเดือนที่จายตามการปฏิบัติงานในบทบาท จะมีเกียรติศักดิ์ศรี มีความหมาย 

ความสําเร็จและสิ่งทาทายรวมอยูในบทบาทดวย (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา. 2548: 7) 

 ในการบริหารจัดการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา จึงหมายถึงการเปนผูอํานวยความสะดวก 

(Facilitator) ผูจัดระเบียบองคการ (Organizer) ผูฟงและผูส่ือความหมาย  (Listener/ Communicator) 

วิทยากร (Resource Person) ตลอดจนผูนําองคการ (Organizational Leader) (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 

2547: 5) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร (ชวงโชติ พันธุเวช. 

2552: 101)  

 นอกจากนี ้ บทบาทของผูบริหารยังหมายถึง การแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล

ตามสถานภาพตางๆ พฤตกิรรมที่แสดงออกจะผสมผสานระหวางความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความตองการของตน รวมกับความรับผิดชอบที่กําหนดใหปฏิบัติจริงในตําแหนง (อาทิตยา ศกุนะสิงห. 

2552: 19) 

 บทบาทหนาทีโ่ดยตรงของผูบริหารนั้นเปนบทบาทที่ไมสามารถมอบหมายใหแกตําแหนง หรือ

บุคคลใดๆ โดยไมมีความจําเปน และมีบทบาทที่สําคัญ คือ 

  1. อํานวยการใหงานตามภารกิจ ไดมีการปฏิบัติดําเนินไปดวยดี 

  2. อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน ใหไดใชทรัพยากรทางการบริหารที่ไดจัดหามา 
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  3. แกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือเฝาระวังมิใหเกิดปญหาสงผลใหภารกิจบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค  (สันติ บุญภิรมย. 2552: 139) 

 ในการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุจุดหมายของการศึกษา ผูบริหารจําเปนตองมี ศักยภาพ สมรรถภาพ 

และ คุณลักษณะที่เอื้อตอการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 55)       

 ดังนั้น ความหมายโดยสรุปเกี่ยวกับ บทบาทผูบริหารสถานศึกษา จึงหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ที่ถูกคาดหวัง ของบุคคลที่อยูในตําแหนงทีต่องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการบริหารสถานศึกษา 
 2.2 องคประกอบของบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
  จากการคนควาเอกสาร ตํารา และบทความเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัย

พบวา บทบาทที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้  

   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจ

การบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไป

ยังคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงนั้น ทําใหสามารถแบงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามอํานาจหนาที่

ออกเปนดังนี้ คือ 

    1. จัดรูปแบบการศึกษาตามมาตรา 15  

    2.  จัดกระบวนการศึกษาตามมาตรา 24 – 30  

    3.  บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน  

    4.   เปนคณะกรรมการสถานศึกษาตามมาตรา 40  

    5. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรา 48 – 50   

    6.  ปกครองดูแลทรัพยสินฯ ตามมาตรา 59  

    7. พัฒนาบุคลากรนักเรียนดานเทคโนโลยี ตามมาตรา 65 – 66  

   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ระบุวา 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครู และบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา และ 

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

    1. ควบคุมดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวธิีการตามที่ ก.ค.ศ. (กรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

และ อ.ก.ค.ศ. (อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) เขตพื้นที่กําหนด 

    2. พิจารณาเสนอความดี ความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา 
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    3. สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

    4. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

    5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. (อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) เขตพื้นที่การศึกษา 

    6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ 

อ.ก.ค.ศ. (อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) เขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ

สถานศึกษามอบหมาย 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบติัหนาที่
ของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบคุคลสังกัด สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา พ.ศ. 2546 
  กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี ้

   1. ผูอํานวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 

   2. นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรองใหรายงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคดี 

   3. การบริหารบุคคลตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4. ยุบ รวม เลกิลมโรงเรียนสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน 

จําหนายตามหลักเกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

   5. โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินที่

มีผูอุทิศให แตจําหนายอสังหาริมทรัพย กรรมการโรงเรียนตองเห็นชอบรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา 

   6. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจที่เลขา

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบ หรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบตามหลักเกณฑ

ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดยกเวนเงินเดือน 

 จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และ

ทรัพยสินฯผูอุทิศทําหลักฐานการรับบัญชี รับ-จาย รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก

ส้ินปงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและรายงาน เลขาคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเร็ว 

 นอกจากบทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติทางการศึกษาและกฎหมายแลว

นักวชิาการทางการศึกษาก็ไดมีการสรุปบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ไวเชนกนั (สันติ บุญภิรมย. 

2552: 243) คือ  



 19

  1. หนาที่ตอสถานศึกษา หมายถึง บูรณะซอมแซมใหสถานศึกษาเปนที่นาอยูนาอาศัยตลอดกาล 

  2. หนาที่ตอผูสอน หมายถึงดูแลเอาใจใส สงเสริมใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  3. หนาที่ตอผูเรียน ซึง่ถือวาเปนบุคลากรหลกัของสถานศึกษา หมายถงึ ดูแลใหไดรับการ

บริการอยางดีที่สุด 

  4. หนาที่ตอผูปกครองนักเรียน หมายถึง สรางความสัมพันธอันดีกับผูปกครองนักเรียน

เพื่อใหบุคคลดังกลาวเชื่อมั่นและไววางใจ 

  5. หนาที่ตอชุมชน หมายถึง สถานที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู ผูบริหารสถานศึกษาตองสราง

ความสัมพันธอันดีกับชุมชน เพราะชุมชนสามารถเปนกระจกเงาใหแกสถานศึกษาเปนอยางดี 

 นอกจากบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่กาํหนดไวในพระราชบัญญตัิการศกึษาแลว ยงัมีผูที่

กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในเรื่องอื่นๆ ดังตอไปนี้  

  ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2555: ออนไลน) ระบุถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาวา แบงออกเปน 

3 แบบ คือ 

   1. บทบาทระหวางบุคคล (Interpersonal Roles) ไดแก บทบาทจากหนาทีท่ี่ตอง

รับผิดชอบ ไดแก 

    1.1 หัวหนา (Figurehead) มีบทบาทในการบงัคบับุคคลเพื่อใหทําหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 

    1.2 ผูนํา (Leader) มีบทบาทในการกระตุน/เราผูที่อยูใตบังคับบัญชาในดานการทํางาน 

หรือดานอื่นๆ 

    1.3 ผูติดตอ (Liaison) มีบทบาทในการติดตอกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกเพื่อให

ไดขอมูลและบริการดานการคา 

   2. บทบาทดานสารสนเทศ (Informational Roles) ไดแก 

    2.1 ผูตรวจสอบ (Monitor) มีบทบาทในการคนหาและรับขอมูลมาใช เพือ่ใหเกิด

ความเขาใจองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก 

    2.2 ผูเผยแพร (Disseminator) มีบทบาทในการสงขอมูลที่ไดรับจากภายนอก หรือ

จากหนวยงานยอย ใหกับสมาชิกขององคกร 

    2.3 โฆษก (Spokesman) มีบทบาทในการสงขอมูลไปยังภายนอก ตามแผนหรือ

นโยบายขององคกร 

   3. บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Roles) ไดแก  

    3.1 ผูจัดการ (Entrepreneur) มีบทบาทในการคนหาการจัดการและสภาพแวดลอม 

ที่เปนโอกาส และริเร่ิมหรือแนะนําในดานการควบคุมภายในองคกร 
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    3.2 ผูจัดการสิ่งรบกวน (Disturbance Handler) มีบทบาทในการปรับการทํางาน

ใหไปในทางที่ถูก เมื่อองคการเผชิญกับส่ิงรบกวนที่ไมคาดคิดมากอน 

    3.3 ผูจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร 

ใหแกหนวยงาน ตางๆ ตามแผนกลยทุธที่วางไว 

    3.4 ผูเจรจา (Negotiator) มีบทบาทในการเปนตวัแทนองคกรในการติดตอเจรจากบั

องคกรอื่นๆ 

 สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวการบริหารที่ใชโรงเรียน

เปนฐาน (School-Based Management) ธีระ รุญเจริญ (2550: 30 – 32) เห็นวาผูบริหารควรมีบทบาท

ดังนี้ 

  1. การเปนผูนาํทางวิชาการ 

  2. การบริหารงานแบบมีสวนรวม 

  3. การเปนผูอํานวยความสะดวก 

  4. การประสานความสัมพนัธ 

  5. การสงเสริมพฒันาครูและบคุลากร 

  6. การสรางแรงจงูใจ 

  7. การประเมนิผล 

  8. การสงเสริมสนับสนนุการวจิัยและพัฒนา 

  9. การเผยแพรประชาสัมพนัธ 

  10. การสงเสริมเทคโนโลย ี

 ในภายหลังบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการความรู ผูบริหารสถานศึกษาถูกคาดหวัง

ใหมีการแสดงออกของบทบาท ในเรื่องของการเปนมืออาชีพที่จะตองจัดและบริหารการศึกษา ธีระ รุญเจริญ 

(2553: 228 – 229) ดังนี้  

  1. มีความรูความสามารถในการดําเนินการในเรื่องตอไปนี ้

   1.1 การจัดใหมกีารวิจัยและพฒันาในโรงเรียน 

   1.2 การจัดการประเมินและนําผลการประเมนิมาปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

   1.3 การแสวงหาความคิดและความสามารถครู นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียอืน่ๆ 

   1.4 การจัดใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   1.5 การจัดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลาการอยางตอเนื่อง 

  2. นําโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ และใหมีความยัง่ยนื 

   2.1 ปกครอง ดูแล บุคลากรดวยคุณธรรม จริยธรรม 
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   2.2 จูงใจบุคลากรใหพัฒนาผลงานของตนใหดข้ึีน 

   2.3 สรางวิสัยทัศน คานิยมของโรงเรียน และสรางพันธะผูกพันตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

   2.4 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของบุคลากรทุกคน 

   2.5 ทํางานโดยอาศัยกลุมหรือคณะบุคคลเปนที่ตั้ง 

   2.6 มีความจรงิใจ เขาใจ และรับฟงความคิดเหน็ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   2.7 ใหรางวัลยกยอง ชมเชยบุคลากร นักเรียนและผูที่เกีย่วของ 

   2.8 เอื้ออํานวยความสะดวกทรพัยากรทุกอยางเพื่อการเรียนรู   

 จากขอมูลเหลานี้สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนตําแหนงที่ไดถูกคาดหวังใหมีบทบาท 2 บทบาท 

คือ บทบาทตามอํานาจหนาที่ และบทบาทตามพฤติกรรมการแสดงออกทางการบริหาร ซึ่งบทบาทตาม

อํานาจหนาทีก่็คือ บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาถูกคาดหวังใหปฏิบตัิตามมาตรฐาน หรือตามรูปแบบ

ทางการศึกษาที่ไดกําหนดไว เชน บทบาทในการบริหารงานวิชาการ บริหารการเงนิ บริหารงานบคุคล 

การปกครอง และการบริหารงานทั่วไป 

 สวนบทบาทหนาที่ตามพฤตกิรรมที่แสดงออกทางการบรหิาร ก็คือบทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษา 

ถูกคาดหวังในแงของการเปนผูนํา ในการแกปญหา การตัดสินใจ การสั่งการ ทั้งยังรวมไปถึงการเปนผูมี

ความรูความสามารถ มีเจตคติ วิสัยทัศนที่กวางไกล ทีพ่รอมจะยอมรบัและปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง

ใหเขากับสถานการณจะสามารถนําความสําเร็จมาสูสถานศึกษาไดอยางงดงาม 
 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารสถานศกึษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพ

ผูบริหารสถานศึกษาไว ดังนี้ 

  2.3.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

  2.3.2 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2.3.3 ผูบริหารมทีกัษะในการใชภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร และทักษะในการใช ICT 

  2.3.4 ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการ

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ) 

  2.3.5 ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 

  2.3.6 ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารกับภาคีเครอืขายใน

กลุมประชาคมอาเซียน 

 จากตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ สรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน
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ในการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สามารถประสานความรวมมือ

ในการจัดการเรียนรู สามารถใชเทคโนโลยีทางการศึกษา และภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

 

                
 
 

 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
                        
                       
                
 
 
          
ภาพประกอบ 1 ตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 
คุณภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

 

ผูบริหารมีความสามารถในการ
บริหารจัดการภายใต

สภาวการณจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ผูบริหารมีทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และ
ทักษะในการใช ICT 

 

ผูบริหารมี
ความสามารถในการ
ประสานภาคีเครือขาย
เพื่อความรวมมือใน
การจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 

(เชน โรงเรียน องคกร
เอกชน หนวยงาน
ราชการ ฯลฯ) 

 
ผูบริหารมี

ความสามารถในการ
นิเทศติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

 

ผูบริหารมี
ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอส่ือสารกับภาคี
เครือขายในกลุม
ประชาคมอาเซียน 
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3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
 3.1 ความเปนมาของเทคนิคเดลฟาย  
  เดลฟาย (Delphi) เปนชื่อของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อพอลโล (Apoll’s Oracle) ในเมืองเดลฟาย

ประเทศกรีก และเปนที่อยูของเทพพยากรณซึ่งมีความสามารถในการทํานายอนาคตหรือเหตุการณสําคัญได 

จึงนํามาใชเปนชื่อของเทคนิคการวิจัย ที่ใชทํานายเหตุการณตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีระบบ โดย 

อาศัยความคิดเห็นที่สอดคลองตองกัน (Consensus) ของกลุมผูเชี่ยวชาญ (ประยูร ศรีประสาธน. 2523: 

49 – 50; สมบัติ สุวรรณพิทักษ.  2528: 06, 45 – 47; และ จุมพล พูนภัทรชีวิน.  2530: 24 – 36) 
  เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เปนวิธีการทางวทิยาศาสตรเพื่อรวบรวมขอมูลจาก

ผูเชี่ยวชาญหลาย  ๆคน เพื่อมุงศึกษาและวิเคราะหเกีย่วกับองคความรูในอนาคตของศาสตรดานตาง  ๆโดยเฉพาะ

ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีซึง่เปนศาสตรที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยางตอเนือ่งตลอดเวลา การวิจัย

ดวยเทคนิคเดลฟายจึงจัดวาเปนการวิจัยในอนาคต หรืออนาคตศาสตร (Futurism) โดยมุงเนนการศึกษา 

วิจัยในเชิงลึกเพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับอนาคตไดดียิ่งข้ึน (มนตชัย เทียนทอง. 2548: 165) 

อาจถือวาเปนระเบียบวิจยัอีกแบบหนึง่ ซึ่งตางจากระเบียบวิจัยแบบอื่นได เทคนิคการวจิัยเดลฟาย กองทพั 

อากาศสหรัฐอเมริกาไดใชศึกษาวิจยัปญหาตางๆ มาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป และมาเปดเผยเปนครั้งแรก

เมื่อ พ.ศ. 2505 นี้เอง (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2545: 216) 
  การวิจัยโดยการใชเทคนิคเดลฟายไดรับการพัฒน และเปดเผยเปนครั้งแรกเมื่อ เฮลเมอร 

(Helmer) และดาลกี (Dalkey) ซึ่งเปนนักวิจัยของบริษัทแรนด (Rand Corporation) ไดเขียนบทความ เร่ือง 

การทดลองประยุกตใชเทคนิคเดลฟายจากผูเชี่ยวชาญ (An Experimental Application of the Delphi 

Method to the Use of Expert) ลงในวารสาร Management Science ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2506 อันเปนการกระจายเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคเดลฟายออกไปอยางกวางขวาง (ประยูร  ศรีประสาธน.  

2523: 5) 

 วัตถุประสงคของการวิจัยในอนาคตที่สําคัญก็ คือ การพยากรณภาพในอนาคตที่คาดวาจะเปน 

การแสวงหาทางเลือกที่จะดําเนินการในอนาคต และการเตรียมการ และกระตุนเตือนใหตระหนักถึงสิง่ตางๆ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะนําไปสูการจัดเตรียม การควบคุม การแกไข และการบริหารจัดการในอนาคต

ใหเปนไปตามความตองการ (มนตชัย เทียนทอง.  2548: 165) 
 3.2 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
  ไดมีผูใหความหมายของเทคนิคเดลฟายไวมากมาย ดังนี ้

   โอลาฟ เฮลเมอร และ นิโคลัส เรสเชอร (ประยรู ศรีประสาธน.  2523: 50; อางอิงจาก; Olaf, 

Helmer; & Nicholas, Rescher) ไดนิยามเทคนิคเดลฟาย วาเปนโครงการที่จัดทําอยางละเอียดรอบคอบ

ในการที่จะสอบถามบุคคลโดยใชแบบสอบถาม เพื่อที่จะใหไดขอมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมีวัตถุประสงค 
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เพื่อมุงเนนการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสรางความเปนอันหนึง่อันเดียวกนั เกี่ยวกับความ

เปนไปไดในอนาคต ในสวนที่เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรือสภาพการณที่ตองการจะใหเปน 

   อัลเฟรด รัสปจูเนียร (ประยูร ศรีประสาธน.  2523: 49; อางอิงจาก Alfred, Rasp Jr.  1973: 

29) ไดใหความหมายของเทคนิคเดลฟายวาเปนวิธีการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุงเพื่อเอาชนะ

จุดออนของการตัดสินใจแบบเดิม ที่จําเปนตองอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะ

หรือความคิดเห็นของกลุม รวมทั้งมติของที่ประชุม 

   ประยูร ศรีประสาธน (2523: 52) ใหความหมายของเทคนิคเดลฟายวา เปนกระบวนการที่

จะเสาะหาความคิดเห็นที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมคน เกี่ยวกับความเปนไปไดในอนาคต ในเรื่อง

เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ และ/หรือสภาพการณที่ตองการจะใหเปน ทั้งนี้โดยวิธีการเสาะหาความคิดเห็นดวยการใช

แบบสอบถามแทนการเรียนประชุม 

   วราภรณ ขันธตุย (2545: 72) สรุปใหความหมายของเทคนิคเดลฟายวา คือกระบวนการ

รวบรวมความคิดเหน็หรือการตัดสินใจอยางอิสระจากผูเชีย่วชาญในเรื่องใดเรื่องหนึง่ โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการสื่อสารใหขอมูลยอนกลับ (Feed Back) สําหรับผูเชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อนํามาซึ่ง

ขอมูลที่เปนฉันทามติ หรือสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Consensus) ถูกตองและมีความนาเชือ่ถือ

มากที่สุด   

   มนตชัย เทียนทอง (2548: 167) ไดสรุปนิยามของเทคนิคเดลฟายไดวา เปนวิธีการหรือ

กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิจํานวนหลายๆ คนเกี่ยวกับความเปนไปได

ในอนาคตในประเด็นตางๆ ที่ผูวิจัยสนใจศึกษาหรือตองการพยากรณอนาคต เพื่อระดมความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญดังกลาวที่มีอยูอยางกระจัดกระจายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใชแบบสอบถามและสรุปผล

เพื่อนํามติจากขอคนพบไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

   ลัคคนา สวนลมาย (2549: 32) สรุปวา เทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการกลั่นกรอง

ความคิดเห็นอันเปนอิสระของผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปน

ฉันทามติหรือสอดคลองตองกันของเหลาผูเชี่ยวชาญ ซึ่งขอมูลจะมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 

 จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัย สรุปไดวาการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย หมายถึง 

วิธีการพยากรณอนาคตที่นาจะมีความเปนไปไดสูง เพราะเปนขอมูลที่ไดมาจากขอเท็จจริงที่ไดผานการสบืคน

และรวบรวมความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและความชํานาญในศาสตรนัน้  ๆโดยใชแบบสอบถาม

เปนชองทางการสื่อสารระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดคําตอบที่เปนเอกฉันทอยางอิสระ 
 3.3 ลักษณะทั่วไปของเทคนิคเดลฟาย 
  มนตชัย เทียนทอง  (2548: 167 – 168) เทคนิคเดลฟาย เปนวธิีการพยากรณอนาคตที่มีลักษณะ

ดังนี้ คือ  
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  3.3.1 เทคนิคเดลฟาย เปนวิธีการที่มุงแสวงหาขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่องใด

เร่ืองหนึ่งโดยใชแบบสอบถาม ผูเชี่ยวชาญจึงจําเปนตองตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นในแตละรอบๆ 

ขอคนพบที่ไดจากมติของผูเชี่ยวชาญจะมีความถูกตองและนาเชื่อถือก็ตอเมื่อผูเชี่ยวชาญกลุมดังกลาวเปน

ผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญ ในประเด็นที่ผูวิจัยสนใจศึกษาอยางแทจริง 

  3.3.2 เทคนิคเดลฟาย เปนวิธีที่ไมตองการใหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนอื่น  ๆมีอิทธิพลตอ

การตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญแตละคน ผูเชี่ยวชาญจึงไมทราบวามีผูใดบางที่อยูในกลุมของผูตอบ

แบบสอบถาม และจะไมทราบวาแตละคนมีความคิดเห็นแตละขอคําถามอยางไร จะทราบเฉพาะคําตอบ

ของตนเองเทานั้น การเสนอความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนจึงมีความเปนอิสระและเปนความคิดเห็น

สวนตัวมากที่สุด 

  3.3.3 เปนการวิจัยที่ใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูเชีย่วชาญโดยใชแบบสอบถาม โดยหลีกเลี่ยง

ไมใหผูเชี่ยวชาญมาเผชิญหนากันโดยตรง ซึ่งผูเชี่ยวชาญแตละคนจะตองตอบแบบสอบถามครบทกุขั้นตอน 

เพื่อใหไดความคิดเห็นที่ถูกตองและเชื่อถือได จึงตองมีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามหลายรอบ โดยทั่วไป

รอบแรกมักเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด รอบตอไปจะเปนแบบสอบถามปลายปด และแบบมาตราสวน

ประเมินคาในรอบสุดทาย 

  3.3.4 ในการตอบแบบสอบถามแตละรอบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบแบบสอบถาม

ดวยการกลั่นกรองอยางละเอียดและรอบคอบ และเพื่อใหไดคําตอบเปนอันหนึง่อันเดียวกันยิ่งขึ้น ผูวิจัย

จะแสดงความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญทัง้หมดที่เห็นสอดคลองกันในแบบสอบถามแตละขอที่ตอบกลบัไปยัง

ผูวิจัยในรอบที่ผานมา เพื่อนาํเสนอในรูปของสถิติแลวสงกลับไปยังผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณา

วาจะยืนยนัคําตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงคําตอบใหมพรอมระบุเหตุผล 

  3.3.5 การวเิคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย จะใชสถิติเบื้องตน เชน การวัด

แนวโนมเขาสู สวนกลาง ไดแก ฐานนิยม มธัยฐาน คาเฉลี่ย และการวัดการกระจายของขอมูล 
 3.4 ลักษณะของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 
  การวิจยัโดยวธิกีารพยากรณอนาคตทีน่าจะเปนไปได เปนวธิีการศึกษาจากขอมูลที่ไดมาจาก

ขอเท็จจริงอยางเปนระบบซึ่ง วันทนยี ชูศิลป (2525: 44) ไดกลาวถึงลกัษณะเฉพาะของการวิจยัไวดังนี ้คือ  

   1. เปนการวิจัยที่อาศัยวิธีการระดมความคิดเห็นจากกลุมบุคคล ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่อง

ที่ตองการศึกษา 

   2. เปนการวิจัยที่ใชไดเหมาะสมกบัการทาํนาย หรือวิเคราะหปรากฏการณตาง  ๆในอนาคต 

   3. ผูเชี่ยวชาญจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยไมคํานึงถึงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ทั้งนีเ้พราะ ในขณะแสดงความคิดเหน็ผูเชีย่วชาญแตละคนไมมีโอกาสเผชิญหนากับผูเชี่ยวชาญคนอื่นเลย 

เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นใชวิธีการเขียนตอบลงในแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปให นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญ 
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แตละคนจะไมทราบวามีใครเปนผูเชี่ยวชาญบาง 

   4. การรวบรวมความคิดเหน็จากผูเชี่ยวชาญนัน้จะตองใหผูเชีย่วชาญแสดงความคิดเหน็

ซ้ํากนัหลายครัง้ โดยเวนชวงระยะเวลาตอบแตละครัง้ใหเหมาะสม เพื่อใหไดความเหน็ที่แนนอน โดยทั่วไป

นิยมใหตอบ 2 - 3 รอบ 

   5. ผูวิจัยจะใชสถิติเพื่อการวิเคราะหความคิดเห็นที่ไดจากการตอบของผูเชี่ยวชาญใน

แตละครั้ง โดยทั่วไปมักใช มัธยฐานและพิสัยระหวางควอไทล 

  มนตชัย เทยีนทอง (2548: 168) ไดอธิบายถึงลกัษณะของการวิจยัดวยเทคนิคเดลฟายไววา 

   1. เปนภาพในอนาคตที่ตองการศึกษาความเปนไป หรือศึกษาแนวโนมที่จะเกิดข้ึน โดย 

เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ที่ผูวจิัยตองการพยากรณ

การเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เพื่อใชในการเตรยีมการวางแผนการบริหารการจัดการและการตัดสินใจ 

   2. เปนปญหาที่ไมมีคําตอบถูกตองแนนอน แตสามารถทําวิจัยเพือ่ศึกษาปญหาได โดยการ

รวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในสาขาดังกลาว เพื่อหาขอสรุปและแนวโนมของความเปนไปได 

   3. เปนปญหาที่ตองการศึกษาจากความคิดเห็นหลายๆ ดาน จากความรู ทักษะ และ

ประสบการณของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิประจําสาขานั้นๆ 

   4. ผูวิจัยไมตองการใหความคิดเห็นของแตละคน มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอการพิจารณา

ตัดสินปญหาโดยรวม โดยไมตองการเปดเผยรายชื่อผูใหขอมูลหรือผูเสนอแนะความคิดเห็น อันเนื่องมาจาก

สาเหตุตางๆ เชน อาจเปน ปญหาการวิจัยที่มีความขัดแยงมาก 

   5. ประสบปญหากับการพบปะแบบเชิญหนาโดยตรง ในการระดมสมองหรือการประชุม

บุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูล อันเนื่องมาจากปญหาทางดานเวลา การเดินทาง สภาพภูมิศาสตรหรือ

งบประมาณ เปนตน 
 3.5 ขั้นตอนการวจิัยโดยการใชเทคนิคเดลฟาย 
  กรมแพทยทหารเรือ (สุรินทร อรรฆวัชร และคณะ. 2537: 7) ไดใหรายละเอยีดเกีย่วกับ

กระบวนการของเทคนิคเดลฟาย ไวดังนี ้

   1. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถ และชาํนาญในเรื่องที่จะศกึษา จาํนวน

นั้นข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการวิจัย ความซับซอนของเรื่องที่จะศึกษา เวลา และงบประมาณ 

   2. กําหนดประเดน็แนวโนม และสรางเครื่องมอื 

   3. ชี้แจงการดําเนินงานใหผูเชีย่วชาญทราบ 

   4. สงเครื่องมือนัน้ไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อแสดงความคิดเหน็ ซึง่โดยทัว่ไปผูเชี่ยวชาญ

มักไมรูวาใครเปนใครและตอบอยางไร 

   5. รวบรวมและวเิคราะหขอมูล 
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   6. สงเครื่องมืออยางเดียวกันนี้กลับใหผูเชี่ยวชาญ โดยแจงใหทราบถึงผลของการวเิคราะห

ในคร้ังที่ผานมา และอาจใหผูเชี่ยวชาญบอกถึงเหตุผลที่คิดวาเปนเชนนั้น และผูดําเนินการอาจรายงาน

ใหผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ทราบได 

   7. ผูเชี่ยวชาญมีอิสระที่จะปรับปรุงแกไขขอคิดเห็นของตนตามที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ

เห็นพองหรืออาจคงความคิดดังเดิมของตนไวก็ได โดยที่ไมมีใครทราบวา ผูใดไดเปลี่ยนแปลงบาง 

   8. อาจกระทําซ้ําๆ ไดหลายครั้งจนกวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจะมีการเปลี่ยนแปลง

นอยที่สุด 

   9. สรุปและอภิปรายผล ผลของการ Delphi จะเปนการพยากรณหรือตัดสินที่มีความ

สอดคลองไมไดเปนผลทีม่าจากการคลอยตามผูนาํหรือตามปรากฏการณทางสังคมอืน่ๆ และความคิดเห็น

ของทุกคน จะมีน้ําหนักความสําคัญเทาเทียมกัน 

  สวน จุไรรัตน คําผงแดง (2546: 19 – 20) มีความเห็นเกีย่วกับข้ันตอนการวิจัยโดยเทคนิค

เดลฟายดังนี้คือ 

   1. การพิจารณาหัวขอที่ศึกษาเทคนิคเดลฟาย สามารถนําไปใชในการศึกษาปญหาในเรือ่ง 

ตางๆ ในหลายๆ ดานดวยกัน เชน ดานการศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอื่นๆ และปญหา

ที่เหมาะสมสําหรับเทคนิคเดลฟายไมจําเปนวาจะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคตแตอาจเปนปญหาที่เกิดขึ้น

ในปจจุบันก็ได 

   2. การเลือกผูเชี่ยวชาญ เนื่องจากเทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการทางการศึกษาวิจัย 

โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ดังนั้น การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจึงเปนสิ่งสําคัญในการวิจัย

ผูวิจัยจะตองพจิารณาอยางรอบคอบวาบุคคลนั้นมีความเชี่ยวชาญในเรือ่งที่ตองการศกึษามากนอยเพียงใด

หรือพิจารณาวาบุคคลนั้นสามารถที่จะใหขอมูลที่ตรงกับความตองการของการวิจัยหรือไม 

   3. วิธีการเลือกผูเชี่ยวชาญ จุไรรัตน คําผงแดง (2546: 20) เสนอวิธีการเลือกผูเชี่ยวชาญ 

โดยอางถึง สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2528: 52) ดังนี้ การสํารวจความคิดเห็นของบุคคลอื่น อันไดแก การให

ผูอ่ืนไดลงมติหรือแสดงความคิดเห็นวาใครบางที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ บุคคลที่จะใหความเห็นได คือ 

บุคคลที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในสาขานั้นๆ นอกจากนั้น การสํารวจความเห็นจากบุคคลสําคัญในวิชาชีพนั้น 

เปนวิธีการของการสํารวจผูเชี่ยวชาญโดยอาศัยขอมูลและความรูจากบุคคลสําคัญในสาขานั้น  ๆใหระบุรายชื่อ

ของบุคคลที่เห็นวามีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว วิธีการนี้ คือการสํารวจผูเชี่ยวชาญจากผูเชี่ยวชาญ

นั่นเอง และการเลือกผูเชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห และการสํารวจผลงานที่ปรากฏ อาจจะเปนหนังสือพิมพ 

เอกสาร หรือผลงานวิจัย เพื่อที่จะไดขอมูลวาบุคคลใดมีผลงานในเรื่องนั้นๆ ในปริมาณเทาใด ซึ่งจะทําให

ผูวิจัยทราบวาใครบางที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตองการศึกษา 

   4. จํานวนผูเชี่ยวชาญ จุไรรัตน คําผงแดง (2546: 20) ระบุวา สําหรับจํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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นั้นไมไดกําหนดแนนอนลงไปตายตัว และไดนําเสนอผลการวิจัย เกี่ยวกับจํานวนของผูเชี่ยวชาญที่ใชใน

การวิจัยเดลฟาย ของ แมค มิลแลน วา เมื่อมีจํานวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 17 คนขึ้นไปอัตราการลดลงของ

ความคลาดเคลื่อนจะนอยมา 

  มนตชัย เทียนทอง (2548: 169 – 172) อธิบายวากระบวนการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย มีข้ันตอน

ดังนี้ 

   1. กําหนดประเด็นปญหาของการวิจัย ประเด็นปญหาของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 

ควรเปนปญหาที่ไมมีคําตอบถูกตองและสามารถทําวิจัยไดโดยอาศัยมติจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสวนใหญเปนเรือ่ง

ที่เกี่ยวของกับ อนาคตเพื่อนําผลจากการวิจัยไปใชในการวางแผนการตัดสินใจหรือวางแผนการดาํเนนิการ 

โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   2. คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 

จะตองเปนผูที่รูจริงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ผูวิจัยสนใจศึกษา นอกจากนี้ยังจะตองคัดเลือกเฉพาะ

ผูเชี่ยวชาญที่ยินดีเสียสละเวลาให สามารถตอบแบบสอบถามไดจนเสร็จส้ินกระบวน การวิจัย และสามารถ

ติดตอไดสะดวกสําหรับจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม จะไมมีขอ กําหนดตายตัววามีจํานวนเทาใด

แตจากผลการประชุมประจําปของ California Junior Colleges Association เมื่อป พ.ศ. 2514 ไดขอสรปุ 

เกี่ยวกับจํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายวาถาใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 คนขึ้นไป 

อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะนอยมาก การวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายจึงใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 

17 คน เปนสวนใหญ อยางไรก็ตามสามารถใชผู เชี่ยวชาญนอยกวานี้ก็ไดแตอัตราการลดลงของความ

คลาดเคลื่อนจะสูงขึ้นตามตารางที่ปรากฏ แมคมิลแลน (Macmillan.  1971: 52) 

 

ตาราง 1 จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 
 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ ชวงของความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 
      

          1 – 5               1.02 – .70             .50  

          5 – 9                 .70 – .58             .12  

          9 – 13                 .58 – .54             .04  

         13 – 17                 .54 – .50             .04  

         17 – 21                 .50 – .48             .02  

         21 – 25                 .48 – .46             .02  

         25 – 28                 .46 – .44             .02  
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   3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยดวย

เทคนิคเดลฟายก็คือแบบสอบถาม โดยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 3 – 4 รอบ ข้ึนอยูกับผลการวิจยัในแตละ

รอบที่ไดรับโดยทั่วไปจะใชเวลาในการสงและตอบกลับแบบสอบถามแตละรอบไมเกิน 2 สัปดาห ดังนั้น 

การวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายทั้งกระบวนการจะใชเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน  

   กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละรอบประกอบดวยแบบสอบถามแบบตางๆ 

ดังนี ้

   รอบที่ 1: แบบสัมภาษณแบบปลายเปด  

    แบบสัมภาษณรอบที่ 1 จะเปนคําถามแบบปลายเปด (Opened End) ซึ่งเปนการถาม

อยางกวางๆ ใหครอบคลุมประเด็นปญหาของการวิจัย เพื่อตองการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุม

ผูเชี่ยวชาญแตละคน สําหรับการวิเคราะหคําตอบแบบสัมภาษณรอบนี้ ผูวิจัยจะตองรวบรวมความคิดเห็น

และวิเคราะหคําตอบโดยละเอียดแลวนํามาสังเคราะหเปนประเด็นตางๆ เพื่อกําหนดกรอบของปญหาใน

รอบตอไป 

   รอบที่ 2: แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 

    แบบสอบถามรอบที่ 2 พัฒนาจากคําตอบของแบบสอบสัมภาษณในรอบที่ 1 โดย

การรวบรวมความคิดเหน็ที่ไดจากผูเชีย่วชาญทั้งหมดเขาดวยกนั รวมทัง้ตดัขอมูลที่ซ้ําซอนกนัออก หลังจากนั้น

จึงสรางแบบสอบถามรอบที ่2 สงกลบัไปยงัผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมอีกครัง้หนึ่งซึ่งรอบที ่2 นี้จะเปนแบบ สอบถาม

แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญออกความคิดเห็นในลักษณะของการจัดระดับ

ความสําคัญในคําถามแตละขอ รวมทั้งระบุเหตุผลที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยลงในชองวางทายขอคําถาม 

นอกจากนีย้ังสามารถเขยีนคาํแนะนาํเพิม่เตมิไดอีกดวย สําหรับการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามรอบนี้ 

สวนใหญจะหาคามัธยฐาน ฐานนิยม หรือ พิสัยระหวาง ควอไทล หรือคา IR (Interquartile Range) 
   รอบที่ 3: แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 

    แบบสอบถามรอบที่ 3 เปนการพัฒนาคําตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยพิจารณา

จากคาพิสัยระหวางควอไทล ถาพบวาคา IR  มีคานอย แสดงวาความคิดเห็นที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญ

คอนขางสอดคลองกัน สามารถสรุปความได แตถาคา IR มีคามาก แสดงวาความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ทั้งหมดคอนขางกระจัดกระจายยังไมสามารถสรุปความใดๆ ได จะตองสรางแบบสอบถามฉบับใหมเปน

รอบที่ 3 โดยมีขอคําถามเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แตเพิ่มตําแหนงของคามัธยมฐาน คา IR และ

เขียนเครื่องหมายแสดงตําแหนงที่ผู เชี่ยวชาญผูนั้นไดตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 ลงไปแลว สงกลับไป

ใหผูเชี่ยวชาญคนเดิมอีกครั้งหนึง่ เพื่อใหยนืยนัคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม การเกบ็ขอมูล

รอบที่ 3 นี ้จึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนการยืนยันคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญในประเด็นคําถาม

เดิม ผูวิจัยจะตองมีความรอบคอบและไมมีอคติใดๆ ในการวิเคราะหขอมูลและการระบุเครื่องหมายแสดง 
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ตําแหนงที่ผูเชีย่วชาญไดตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ผานมาแลว 

   รอบที่ 4: แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 

    แบบสอบถามรอบที ่4 กระทําตามขั้นตอนเดยีวกนักับรอบที ่3 ซึ่งถาผลการวิเคราะห

ขอมูลที่ไดในรอบนี้ไดคําตอบที่สอดคลองกัน กลาวคือ ถาไดคาพิสัยระหวางควอไทลหรือคา IR นอย

แสดงวา ความคิดเหน็ที่ไดจากกลุมผูเชีย่วชาญเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกันก็สามารถยุตกิระบวนการวิจยั และ

สรุปผล การวิจัยได โดยทั่วไปการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 3 และ

รอบที่ 4 จะมีความแตกตางกันนอยมาก ดังนั้น จึงอาจจะสรุปผลการวิจัยไดตั้งแตแบบสอบถามรอบที่ 3 

ถาพบวาคา IR ที่ไดในแตละขอคําถามมีคานอยๆ แสดงวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในวงแคบๆ 

ก็ไมจําเปน ตองเก็บขอมูล ในรอบที่ 4 

   4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลหลังจากไดคําตอบจากผูเชี่ยวชาญที่สอดคลองเปนอันหนึง่

อันเดียวกัน จากแบบสอบถามรอบที ่3 หรือรอบที่ 4 โดยพจิารณาจากคาพิสัยระหวางควอไทลเปนหลกัแลว 

ผูวิจัยก็จะสามารถสรุปคําตอบที่ไดทีละประเด็นๆ จากแบบสอบถาม เพื่อสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและ

รายงานขอคนพบภาพในอนาคตของปญหาการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 
 3.6 ขอดีและขอเสียของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 
  จากการคนควาและศึกษาขอมูลจาก ตําราเอกสารงานวิจยัตางๆ สรุปไดวา เทคนิคเดลฟาย

มีขอดีและขอเสีย ดังตอไปนี้ 
  ขอดีของเทคนิคเดลฟาย 
   1. เปนเทคนิคที่มีการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ โดยที่ผูเชี่ยวชาญไมตองเผชิญหนา 

ในการแสดงความคิดเห็น และไมตกอยูภายใตอิทธิพลทางความคิดของกลุม ถือเปนการแลกเปลี่ยนทาง

ความคิดกันโดยที่ผูเชี่ยวชาญไมรูตัว 

   2. เปนเทคนิคที่ใชเวลาในกระบวนการวิจัยไมมาก ไมมีขอจํากัดทางภูมิศาสตร สามารถ

เก็บขอมูลจากคนจํานวนมาก กลไกในการดําเนินงานไมซับซอน และคาใชจายต่ํา 

   3. การวเิคราะหขอมูลงายใชสถติิพื้นฐานเพียงคาเฉลีย่  คามธัยฐาน  และคาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

   4. ผลการวิจัยจะมีความนาเชื่อถือ และความเปนไปไดคอนขางสูง เนื่องจากเปนการรวบรวม

คําตอบที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญในศาสตรนั้นๆ อยางแทจริง โดยที่ผลการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายนี้ไดผาน

กระบวนการเก็บขอมูลจากการย้ําถามหลายรอบ 
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  ขอเสียของเทคนิคเดลฟาย 
   1. หากเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่เปนผูตอบแบบสอบถามไมเหมาะสมจะทําให

ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนไปจากภาพอนาคตที่จะเปนจริง 

   2. การกาํหนดกรอบใหกับผูเชีย่วชาญ หากขาดการศึกษาขอมูลในประเดน็ที่วิจยัอยาง 

เพียงพอจะทําใหแนวความคิดที่ไดถูกจํากัดและไมครอบคลุมประเด็นปญหาของการวิจัยทั้งหมด 

   3. ถาผูวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีอคติในการวิเคราะหคําตอบที่ไดรับในแตละรอบ

จะทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนและขาดความเชื่อถือ 

   4. ผูเชี่ยวชาญตองตอบคําถามหลาย  ๆรอบทําใหเกดิความเบื่อหนายและไมไดรับความรวมมือ  

   5. การติดตามแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ เกิดการสูญหาย หรือไดรับคําตอบกลับมาชา

และไมครบจะทําใหกระบวนการวิจัยเกิดความลาชา 
 3.7 เกณฑวิธกีารคิดวิเคราะหขอมูล 
  เกณฑที่ใชในการคิดวิเคราะหขอมูลของ สาวิตรี กสิณธร (2549: 49 – 51) คือ  

   การใชการวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลาง โดยการวิเคราะห คามัธยฐาน (Median) 

คาฐานนิยม (Mode) และ คาพิสัยระหวางควอไทล (InterQuartile Range) และ การหาคาความสอดคลอง

ทางความเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดเกณฑการตัดสินขอที่มี มัธยฐานตั้งแต 3.51 ถึง 5.00 

ผลตางระหวาง ฐานนยิม กบั มัธยฐาน  ตั้งแต 0.00 ถึง 1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(IR) ตั้งแต 0.00 – 1.50 หมายความวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในขอนั้น  

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   คามัธยฐาน (Median) คือ คาของขอมูลที่อยูตรงกลางของขอมูลทั้งหมดที่ไดนํามาเรียง ลําดบั

จากนอยไปมาก มัธยฐานที่ไดจากคําตอบของผูเชี่ยวชาญเปนรายขอ กําหนดเกณฑในการพิจารณาไวดังนี ้ 

   คามัธยฐานตั้งแต 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา แนวทางนัน้มี

ความเห็นดวยมากที่สุด 

   คามัธยฐานตั้งแต 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแนวทางนั้นมี

ความเห็นดวยมาก 
   คามัธยฐานตั้งแต 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแนวทางนั้นมี

ความเห็นดวยปานกลาง 
   คามัธยฐานตั้งแต 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแนวทางนั้นมี

ความเห็นดวยนอย 

   คามัธยฐานตั้งแต 1.00 – 1.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแนวทางนั้นมี

ความเห็นดวยนอยที่สุด 
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   คาฐานนิยม (Mode) การคํานวณหาคาความถี่ของระดับคะแนนจาก 1 - 5 สําหรับแตละ

ขอความ ระดับคะแนนใดที่มีความถี่มากที่สุด ถือเปนคาฐานนิยมของขอความนั้น ในกรณีที่มีความถี่สูงสุด

ของระดับคะแนนเทากัน และระดับคะแนนนั้นอยูติดกันจะถือเอาคากลางระหวางคะแนนทั้งสองนั้นเปน

ฐานนิยมของขอความนั้น สวนกรณีที่ความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเทากันแตละระดับคะแนนไมไดอยูติดกัน 

จะถือวาระดับคะแนนทั้งสองนั้นเปนฐานนิยมของขอความนั้น แลวนําคาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐาน

กับฐานนิยมมีคาต้ังแต 0.00 ถึง 1.00 จึงถือวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกัน 

   พิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) เปนคาที่แสดงคาของขอมูลจํานวน 50% 

ที่อยูตรงกลางของขอมูลทั้งหมด โดยคํานวณจากสูตร  

 

    13 QQIR −=  
        

   เมื่อ  IR   แทน คาพสัิยระหวางควอไทล 

    3Q    แทน  ควอไทลที่ 3 

    1Q      แทน  ควอไทลที่ 1 

   คํานวณหาตําแหนงของ Qr โดยใชสูตร 
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   เมื่อ  r   แทน คาตําแหนงควอไทล 

     N  แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

 พิสัยระหวางควอไทลที่ไดจากคําตอบของผูเชี่ยวชาญเปนรายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองกัน

ของคําตอบ กําหนดเกณฑในการพิจารณาไวดังนี้ 

  IR  มีคา 0.00 – 0.99  แสดงวาคําตอบของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน สูงมาก 

  IR  มีคา 1.00 – 1.99  แสดงวาคําตอบของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน สูง 

  IR  มีคา 2.00 – 2.99  แสดงวาคําตอบของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน ต่ํา 

  IR  มีคา 3.00 – 5.00  แสดงวาคําตอบของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน ต่ํามาก
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 4.1 งานวิจัยที่เกีย่วกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
  จรัสศรี บัวรุง (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนา

ครูโรงเรียนอนบุาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ประชากรทีใ่ชในการวิจัย คือผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 407 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถาม

ฉบับที่สมบูรณ 338 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.05 วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 

  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีบทบาทในการพัฒนาครูในระดับมากทั้ง 8 ดาน 

แตละดานไดแก 1) จัดหาขอมูลขาวสารและเอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน คูมือครูแผนการจัดประสบการณ

ครู 2) ครูใหญและครูหัวหนาไดจัดระบบนิเทศ สังเกตการณสอนและเยี่ยมชั้นเรียน 3) สงเสริมใหครูจัด

บรรยากาศการเรียนรูที่กอใหเกิดความสุขและความอบอุนตอผูเรียน 4) ใหคณะครูรวมกันแสดงความคิดเห็น 

วิเคราะหหาสาเหตุและปญหาพรอมทั้งหาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนา การจัดกิจกรรม 5) จัดสงครูเขารวม

ประชุม อบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูตามความตองการของโรงเรียน ใหครูไดศึกษาตอและอบรมตามความถนัด 

ความสนใจและความตองการของครู 6) ใหครูศึกษางานการใชนวัตกรรม เขารวมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับหนวยงานอื่น 7) สงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อเพื่อจัดกิจกรรมดวยตนเอง 8) ใหขวัญและ

กําลังใจแกผูปฏิบัติงานดีเดน 

  สมชาย คําปลิว (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง ครูผูสอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศกึษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรสีะเกษ 

จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี ่คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 

  สวนบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนการศึกษาตามภาระงาน 

การบริหารงานวิชาการ 12 งาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

  ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การแนะแนวการศึกษาผูบริหารมี

บทบาทสูงสุด รองลงมา คือ การนิเทศการศึกษาโดยครูผูสอนที่มีเพศ อายุ และประสบการณในการสอน
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ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนครู

ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม

แตกตางกัน 
  อาทิตยา ศกุนะสิงห  (2552: บทคัดยอ) ศกึษาบทบาทผูบริหารที่สัมพนัธกับประสิทธผิลของ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาที ่1 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาที่ 1  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาที่ 1  

3) ความสมัพนัธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศกึษากับประสทิธผิลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุม

การศึกษาที่ 1 โดยใชสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 จํานวน 30 โรงเรียน เปนกลุม

ตัวอยาง ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และพนักงานครูจํานวน 240 คน 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารตามแนวคิดของมินทซเบิรก 

(Mintzberg) และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson product-Moment Correlation Coefficient) 

  ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาที่ 1 โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาที่ 1โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก บทบาทผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธผิลของสถาน ศึกษาสงักัดเทศบาล 

กลุมการศึกษาที่ 1 มีความสัมพันธกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จะเห็นไดวา งานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สวนมากจะเปนงานวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่แสดงออกทางการบริหารอยางเปนรายดาน เชน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 

การพัฒนาบุคลากร โดยมีการใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2 งานวิจัยที่เกีย่วกับการใชเทคนิคเดลฟาย 
  วราภรณ ขันธตุย (2545) ศึกษารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรที่สงเสริมความฉลาดทางอารมณ

ของผูเรียนโดยใชเทคนิคเดลฟาย โดยมีกลุมผูเชี่ยวชาญในการวิจัยจํานวนทั้งหมด 24 คน ไดแก กลุมครู

แหงชาติ และครูตนแบบวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาของคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ จาํนวน 

18 คน กลุมอาจารยผูสอนดานหลักสตูรและการสอนวชิาวิทยาศาสตรระดับอุดมศกึษาจํานวน 3 คน และ

กลุมผูเชีย่วชาญดานความฉลาดทางอารมณ จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด ใน

รอบที่ 1 และแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับในรอบที ่2 และรอบที่ 3  
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  การวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 ใชการวิเคราะห เนื้อหา สวนรอบที่ 2 และรอบที่ 3 วิเคราะหหา

ฉันทามติของกลุมผูเชีย่วชาญ ใชการคาํนวณคามธัยฐาน คาสัมบูรณระหวางฐานนยิม กบัมธัยฐาน  และ

คาพิสัยระหวางควอไทล 

  ผลการวิจัยพบวา ลําดับข้ันการสอนวิทยาศาสตรที่สงเสริมความฉลาดทางอารมณของผูเรียน

อาศัยการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรมากําหนดเปนลําดับข้ันการสอนประกอบดวย 3 ข้ันตอนใหญ และ

แยกไดเปน 9 ข้ันตอนยอย คือ 1) ข้ันอภิปรายกอนการทดลองประกอบดวยขั้นตอนยอย คือ ข้ันระบุปญหา 

ข้ันรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา และขั้นตั้งสมมติฐาน 2) ข้ันทดลองประกอบดวยขั้นตอนยอย คือข้ันออกแบบ

การทดลอง ข้ันปฏิบัติการทดลอง และขั้นบันทึกผลการทดลอง 3) ข้ันอภิปรายหลังการทดลอง ประกอบดวย

ข้ันตอนยอยคือ ข้ันวิเคราะหขอมูล ข้ันสรุปผลการทดลอง และขั้นประเมินผล ในแตละข้ันตอนการสอน

ควรใชกิจกรรมกลุมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันโดนครูกระตุนใหเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น หรือโตแยงกันดวยเหตุผลและภาษาที่สุภาพ 

  สุทธิวัชร ทับเจริญ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาอนาคตภาพการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2549 - 2558) โดยใชกลุมตัวอยาง

การวิจัยซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 25 คน ผลการวิจัย พบวาอนาคต

ภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2549 - 2558) 

ทั้ง 4 ดานมีดังนี้ อนาคตภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารวิชาการ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคลองกันทุกขอกระทงซึ่งในภาพอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นไดมาก คือควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรการ

บริหารสถานศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาพรอมทั้งควรมีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขามี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพโดยการสรางเครื่องมือประกันคุณภาพ

การศึกษาดวยการยึดเกณฑมาตรฐานการศึกษาทั้งจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนหลักประกัน

ในการตรวจสอบที่ดีในอนาคต  

  อนาคตภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารการเงิน ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคลองกันทุกขอกระทงซึ่งในภาพอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นไดมากที่สุด คือ ควรมีการการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา พรอมทัง้

ควรมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายดานการเงิน และงบประมาณที่เปนปจจุบันดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และควรมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อหาทางชวยเหลือและแกปญหาทางสังคม ดานยาเสพติด โรคเอดส 

และความยากจนของผูเรียน เพราะงบประมาณเปนปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น  

  อนาคตภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารงานบุคคล ผูเชี่ยวชาญมี

ความเห็นสอดคลองกันทุกขอกระทงซึ่งในภาพอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นไดมาก คือ ควรมีการบริหารงานบุคคล

ที่มุงเนนการรองรับโดยเร็ว ในกรณีปจจัยสงผลกระทบทางบวกและควรมกีารนาํระบบ ICT มาใชในการบริหาร
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บุคคลแบบเครอืขายเพราะการพัฒนาบุคลากรใหกาวหนาในอาชีพและการกาวใหทนัตอการศกึษา ซึ่งเปน

ปจจัยที่สําคัญตอการบริหารบุคคลในสถานศึกษา 
  อนาคตภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารทั่วไปผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคลองกันทุกขอกระทงซึ่งในภาพอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นไดมากที่สุด คือควรมีการประชาสัมพันธงานของ

โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในเชิงรุกรูปแบบหลากหลายทั้งสื่อออนไลน  วิทยุชุมชนและแผนปายโฆษณา 

เพื่อประชาสัมพันธใหชุมชนและทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนปจจยัทีสํ่าคญัตอการ

บริหารทั่วไปในอนาคต 

  สาวิตรี กสิณธร (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา อนาคตภาพของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ

เปนสื่อในการสอน เขตกรุงเทพมหานคร ใน 6 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตร 

ดานผูเรียน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลการเรียน เปนการศึกษาโดยใชเทคนิค

การวิจัยอนาคตแบบเดลฟายและชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Delphi Futures Research หรือ EDFR) 

โดยทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 7 คน วิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาการสัมภาษณเพื่อสรางแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สําหรับผูเชี่ยวชาญ 25 คนตอบ 2 รอบ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คามัธยฐาน คาฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทล 

 ผลการวิจยั พบอนาคตภาพที่เปนไปไดมากที่สุดของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน 

ในปพุทธศักราช 2559 และเปนอนาคตที่พงึประสงคที่มีผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในระดับสูง

มากในดานตางๆ สรุปไดดังนี้ 

  ดานการจัดการเรียนการสอน เนนการพฒันาผูเรียนใหมทีักษะการใชภาษาองักฤษในระดับ 

สากล และสามารถดํารงตนอยูกับวัฒนธรรมไทยได สามารถศึกษาตอไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การเรียนรูภาษาองักฤษในฐานะภาษาที่สองใชวิธเีรียนแบบธรรมชาติ โดยตองการใหผูเรียนคิด และเขาใจ

เปนภาษาอังกฤษ จํานวนผูเรียนในแตละหองตองไมเกิน 30 คน โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนใช

ทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

  ดานหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองที่ชัดเจน โดยใชหลักสูตรของกระทรวง 

ศึกษาธิการเปนแกนกลาง โรงเรียนมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามากขึ้น มีการปรับปรุงหลักสูตร 

และพัฒนาเนื้อหาสาระสูความเปนสากล 

  ดานครูผูสอน โรงเรียนใหความสําคัญกับการคัดเลือกครูผูสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น ครูผูสอน

ตองมีความรูในสาขาที่สอนเปนอันดับแรก รองลงมาตองมีความรูความสามารถดานการสอน มีความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมือนเจาของภาษา และตองมีวุฒิทางการศึกษาตามลําดับ โรงเรียนมีการ

สรรหาครูชาวตางชาติ ที่เปนเจาของภาษาจากแหลงในตางประเทศโดยตรง ครูชาวตางชาติมีบทบาทใน

การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และในการทํางานรวมกับครูชาวไทยสงผลใหครูชาวไทย มีพัฒนาการ
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ดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้นดวย มีองคกรดูและเกี่ยวกับกฎระเบียบและอํานวยความ

สะดวกแกครูชาวตางชาติ เชนการบรรจุครู และการตอวีซาใหครูชาวตางชาติ 

  ดานผูเรียน โรงเรียนจัดการเตรียมความพรอมดานพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน 

ผูที่เรียนจบมีความกลาคิด กลาแสดงออก รูจักเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการฟงสําเนียงภาษาอังกฤษที่

หลากหลาย และเลือกเรียนตอโปรแกรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยัในประเทศเปนอันดับแรก 

  ดานสื่อการเรยีนการสอน มส่ืีอหลากหลายที่ชวยพัฒนาทักษะการใชภาษามากขึน้ มกีารใช

อินเทอรเนต็ในการเรียนการสอน และมกีารจัดทาํเอกสารการเรียนการสอนในรูปส่ือผสมลงแผนซีดีมากข้ึน 

  ดานการวัดและประเมินผลการเรียน วิชาที่สอนเปนภาอังกฤษ ตองใชขอสอบเปนภาษาอังกฤษ 

โดยครูตางชาติมีบทบาทเปนผูออกขอสอบ และประเมินผลการเรียนในวิชาที่สอน การประเมินผลการเรียน

มีมาตรฐานมากขึ้น และมีลักษณะเปนการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงมากขึ้น 

  ลัคคนา สวนลมาย (2549) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคลากรงานทะเบียนและ

วัดผลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 22 คน เปนผูทรง 

คุณวุฒิมีประสบการณในการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น จํานวน 11 คน และเปน

หัวหนางานทะเบียนและวัดผลหรือผูปฏิบัติงานทะเบียน ซึ่งมีประสบการณในการทํางานดานนี้ไมต่ํากวา  

5 ปจํานวน 11 คน 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม 3 ชุด คือชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด

ใชสอบถามรอบที่หนึ่ง ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เปนมาตราประเมินคา 5 ระดับ ใชสอบถามรอบที่สอง 

ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถามเหมือนชุดที่ 2 แตเพิ่มคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ใชสอบถาม

รอบที่สาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน คาฐานนิยม คาเฉลี่ย และคาพิสัยระหวางควอไทล 

  ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองกัน ไดแก ดานความรู ความสามารถ 

ประกอบดวย 1) รูและเขาใจระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผล 2) รูและเขาใจหลักการวัด 

ประเมินผล 3) รูวัตถุประสงคและขอบขายของงานทะเบียนและวัดผล 4) สามารถจัดเก็บและใชฐานขอมูล

งานทะเบียนอยางถูกตองเปนระบบ และ 5) สามารถทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย 1) ซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม 2) มีความรับผิดชอบ 

ตรงตอเวลา 3) มีจรรยาบรรณในการทํางานบริการ 4) เสียสละและอุทิศเวลาในการทํางาน 5) เก็บรักษา

ขอมูลทีเ่ปนความลบัไดอยางดี 6) คํานงึถงึประโยชนสวนรวมและนกัศึกษาเปนหลกั และ 7) เคารพกฎเกณฑ

และกติกา 
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  ดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย1) ส่ือสารติดตอกับบุคลากรทุกฝายไดดี 2) กระตือรือรนทํางาน

รวดเร็วขยันหมัน่เพยีร 3) ยิ้มแยมแจมใส ออนนอมถอมตน 4) ปฏิบัติงานอยางมมีิตรไมตรีกับทุกคน 5) อารมณ

ดี พรอมใหคําตอบ และ 6) ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนขององคกรเปนหลัก 

  ดานคุณลักษณะเฉพาะตัว ประกอบดวย 1) ตระหนักวางานบริการดานทะเบียนและวัดผล

เปนงานที่มีเกียรติ 2) ตระหนักถึงความสําคัญของงานที่ทําซึ่งจะมีผลตอภาพลักษณขององคกร 3) เอาใจใส

ติดตามงานทุกขั้นตอน 4) ปฏิบัติงานตามคํารองของนักศึกษาไดถูกตองและตามกําหนดเวลา และ 5) ปฏิบัติงาน

โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก    

 จากตัวอยางงานวิจัยที่ใชเทคนิคเดลฟายขางตนจะพบวา เปนงานวิจัยที่สามารถทําไดหลากหลาย

สาขา และเปนงานวิจัยที่ตองการจะรูถึงความเปนไปไดในอนาคตของสิ่งนั้นๆ โดยใชการสัมภาษณ และ

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย มีการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคา มัธยฐาน ฐานนิยม และคาพิสัย

ระหวางควอไทล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการคนควาเอกสาร ตํารา และบทบาทความเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ผูวจิัย

พบวา ในการบริหารจัดการสถานศกึษา ผูบริหารสถานศกึษา จะมีบทบาทความรับผิดชอบตามอํานาจ

หนาที่หลักในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายการศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง และใน

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ที่เปนความสามารถสวนบุคคล และการมีภาวะผูนํามาชวยในการดําเนินการและการแกปญหา ซึ่งผูวิจัย

แบงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) บทบาทตามอํานาจหนาท่ี ท่ีไดระบุไวในระเบียบ 

กฎหมาย และพระราชบัญญตัิทางการศกึษาตาง  ๆและ 2) บทบาทตามพฤติกรรมการแสดงออกทางการบริหาร

ที่ถูกคาดหวังเมื่ออยูในตําแหนงนั้นๆ ดังภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทบาทตามอาํนาจหนาที่ บทบาทตามพฤติกรรมที่แสดงออก

ดาน 

วิชาการ 

ดาน

บุคคล 

ดาน

งานการเงนิ

ดาน

บริหารทัว่ไป

ภาวะผูนํา การพัฒนาตนเอง

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยคุประชาคมอาเซียน 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัครั้งนี ้ เปนการศึกษาความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารการศึกษาเกีย่วกับ

บทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในยุคประชาคมอาเซียน โดยการใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความ ส่ิงตีพิมพและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวบรวมความรูและขอมูลที่ไดศึกษาคนความากําหนดเปนกรอบของบทบาทผูบริหาร

สถานศึกษา 

  2. สรางแบบสัมภาษณ และนาํไปใชในการสอบถามความคดิเหน็จากผูเชีย่วชาญกลุมที ่ 1 

โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 

  3. นําคําตอบของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห และสังเคราะหจัดเปนหมวดหมูเพื่อสรางแบบสอบถาม 

ในรอบที ่ 1 ซึง่ประกอบดวยขอคําถาม 2 สวน โดยมีลักษณะขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ และขอคําถามลักษณะปลายเปด 

  4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาศึกษาคําตอบที่ไดโดยการวิเคราะหคาสถิติ และจัดทํา 

แบบสอบถามรอบที ่2 ที่ตัดบางขอออกจากรอบที ่1 และมีขอคําถามที่เพิ่มเติม พรอมแสดงคาสถิติเพื่อให

ทราบแนวโนมการตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญและนําสงแบบสอบถามกลบัไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม 

เพื่อตอบในรอบที่ 2  

  5. นําผลการวิเคราะหคําตอบของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มาทําการสรุปผลบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน 

 

การกําหนดกลุมผูเช่ียวชาญและวิธีดําเนินการเลือกผูเช่ียวชาญ 
 ผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใหสัมภาษณจํานวน 9 คน และ

กลุมตอบแบบสอบถามจํานวน 19 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

  1. รวบรวมและคดัเลือกรายชื่อผูเชี่ยวชาญโดยพิจารณาคุณสมบัติตามทีก่าํหนดไวอยางใด

อยางหนึ่ง ตอไปนี้ 

   1.1 เปนผูกาํหนดนโยบายทางการศึกษา ไดแก กลุมขาราชการการเมอืง กลุมขาราชการ

ประจํา กลุมนักวิชาการที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา 

   1.2 เปนผูบริหารสถาบันทางการศึกษาที่มีประสบการณตั้งแต 5 ปข้ึนไป 

   1.3 เปนผูมีประสบการณและมีตําแหนงในการดูแลมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวง 
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ศึกษาธิการ 

   1.4 เปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

   1.5 เปนนักวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษาที่มีชื่อเสียง 

เปนที่ยอมรับในวงการการศึกษา  

  2. นํารายชื่อผูเชี่ยวชาญเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อขอ 

ความเห็นชอบ 

  3. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเรียนเชิญ 

เปนผูเชี่ยวชาญ 

   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

  1. การสัมภาษณรอบที่ 1 ผูวิจัยขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ถึงผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 1 จํานวน 9 คน เพื่อเรียนเชิญเปนผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง โดยจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนตอผูเชี่ยวชาญใหทราบ คือ 

   1.1 จุดมุงหมายของการวิจัย 

   1.2 ข้ันตอนตางๆ ของการวิจัยโดยยอ 

   1.3 เวลาที่ใชโดยประมาณ 

   1.4 จํานวนรอบของการเก็บขอมูล 

   1.5 นัดหมายวันเวลาที่แนนอน  

  2. สอบถามรอบที่ 1 ผูวิจัยขอหนังสือจาก บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เพื่อขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 จํานวน 19 คน ในการตอบแบบสอบและนัดหมายวนัเวลา

รับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

  3. สอบถามรอบที่ 2 วิเคราะหคําตอบที่ไดจากการสอบถามรอบที่ 1 โดยการหาคาสถิติ และ

จัดทําแบบสอบถามรอบที่ 2 ซึ่งมีขอคําถามตัดออกจากรอบที่ 1 และเพิ่มเติมดวย โดยมีการแสดงคาสถิติ

เพิ่มเติมและนําสงแบบสอบถามกลับไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 (กลุมเดิม) จํานวน 19 คน เพื่อยืนยัน

คําตอบหรือเปลี่ยนแปลงพรอมนัดหมายวันเวลารับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

  4. วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการสอบถามรอบที่ 2 

  5. สรุปขอมูล 
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 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลู 
  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทัง้สิ้น 120 วัน ตั้งแต วันที ่2 มกราคม พ.ศ. 2556 

ถึงวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 

 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม เกี่ยวกับบทบาทผูบริหาร

สถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

  1. แบบสัมภาษณบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

   1.1 สรางแบบสัมภาษณที่ใชสัมภาษณผูเชีย่วชาญโดยเปนการสัมภาษณปลายเปด โดย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเอกสาร ตําราวารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   1.2 สรุปเปนกรอบแนวทางในการสัมภาษณผูเชีย่วชาญถงึบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในยุคประชาคมอาเซียน 

   1.3 นําหวัขอสัมภาษณใหอาจารยควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไข 

   1.4 นําแบบสัมภาษณไปทดลองสัมภาษณกับกลุมผูเชี่ยวชาญ 

  2. แบบสอบถามบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

   สรางแบบสอบถาม โดยนําผลขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห

และสังเคราะหจัดเปนหมวดหมูเพื่อสรางแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม 2 สวน คือ 

    สวนที ่ 1 ขอคําถามในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 

เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดบงชี้ถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอนาคตที่พึงประสงค 

     5  หมายถึง มีความสําคัญในระดับ มากที่สุด 

     4  หมายถึง มีความสําคัญในระดับ มาก 

     3  หมายถึง มีความสําคัญในระดับ ปานกลาง 

     2  หมายถึง มีความสําคัญในระดับ นอย 

     1 หมายถึง มีความสําคัญในระดับ นอยที่สุด 

    สวนที่ 2 ขอคาํถามลกัษณะปลายเปด เพื่อใหผูเชีย่วชาญแสดงความคิดเห็นในประเดน็

ที่คาดวา จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมตางจากขอความที่มีอยูในแบบสอบถาม 
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การควบคุมความเที่ยงตรงของเทคนิคการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
 1. มีการตรวจสอบและแกไขเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ทั้งแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 

โดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ในเรื่องของความถูกตองตามเนื้อหา ความ

ครอบคลุมของขอคําถาม และความเหมาะสมในการใชภาษาสื่อความเขาใจ เพื่อปรับปรุงขอคําถามให

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 2. ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญกลุมที ่ 1 จะใชวิธีสัมภาษณแบบเปดและไมชี้นาํใหผูเชีย่วชาญ

ที่เปนผูใหสัมภาษณเปนผูควบคุมการสัมภาษณและมีอิสระในการใหสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะแบงการสัมภาษณ

ออกเปนชวงๆ เพื่อที่จะทําการสรุปขอมูลแบบสะสม (Cumulative Summarization Technique) เพื่อให

ผูเชี่ยวชาญไดแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนไดผลสรุปเปนที่พอใจ กระบวนการเชนนี้จะสามารถทําใหขอมูล

มีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น คือมีทั้งความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง 

 3. สรุปคําสัมภาษณ สงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 1 ไดทบทวนอีกครั้งเพื่อเปนการยืนยัน

ขอมูลที่ไดใหสัมภาษณ 

 4. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหเนื้อหา และสังเคราะหขอมูล จัดเปน

หมวดหมูสรางเปนแบบสอบถามรอบที่ 1 สําหรับการเก็บขอมูลกับกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 แบงเปน 2 สวน 

คือสวนที่ 1 เปนขอคําถามในลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สวนที่ 2 เปนชองวางใหแสดง

ความคิดเห็นที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมที่ตางจากขอความที่มีอยูในแบบสอบถาม  

 5. นําคําตอบที่ไดจากผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 ในแบบสอบถามรอบที่ 1 มาหาคา มัธยฐาน ฐานนิยม 

และคาพิสัยควอไทล เพื่อนาํคาเหลานีม้าพิจารณาตัดขอที่ไมสอดคลองออกและใสขอคาสถติิเพิ่มเติมลงไป

ในแบบสอบถามรอบที่ 2 แลวสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหมโดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนเอง

กับกลุมเพื่อยืนยันคําตอบหรือเปลี่ยนแปลงใหมโดยแสดงเหตุผลประกอบ 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การจัดกระทําขอมูล 
  1.1 นําผลการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหเนื้อหา และสังเคราะหขอมูลจัดเปนหมวดหมู

เพื่อสรางเปนแบบสอบถาม โดยรวบรวมขอมูลที่มีเนื้อความที่ใกลเคียงกันไวในขอเดียวกัน โดยคงความหมายเดิม

ของผูเชี่ยวชาญไวใหมากที่สุด 

  1.2 นําแบบสอบถามรอบที่ 1 ที่ไดรับคืนจากผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 มาตรวจความสมบูรณ

ของการตอบ 

  1.3 ใหคะแนนตามเกณฑที่ไดกาํหนดไว 

  1.4 บันทกึคะแนนแตละขอลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อนาํไปวิเคราะหตอไป 
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 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยวิธีการวิเคราะหขอมูล จาก

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

  2.2 วิเคราะหขอมลู โดยหาคาฐานนยิม (Mode) คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวาง 

ควอไทล (Interquartile Range) 

  2.3 การแปลความหมายของคะแนน โดยใชเกณฑคะแนน ดังนี ้
    

   คามัธยฐานระหวาง  1.00 – 1.49 หมายความวา อยูในระดับความสําคัญ นอยที่สุด  

   คามัธยฐานระหวาง  1.50 – 2 .49 หมายความวา อยูในระดับความสําคัญ นอย  

   คามัธยฐานระหวาง   2.50 – 3.49  หมายความวา  อยูในระดับความสําคัญ ปานกลาง  

   คามัธยฐานระหวาง   3.50 – 4.49  หมายความวา  อยูในระดับความสําคัญ มาก 

   คามัธยฐานระหวาง   4.50 – 5.00  หมายความวา  อยูในระดับความสําคัญ มากที่สุด  
 

   คาฐานนิยม การคํานวณหาคาความถี่ของระดับคะแนนจาก 1 – 5 ในแตละขอความระดับ

คะแนนใดที่มีความถี่สูงสุดถือเปนคาฐานนิยมของขอความนั้น ถาคาของความแตกตางระหวางคาฐานนิยม

กับมัธยฐานมีคาไมเกิน 1 ถือวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกัน 

   คาพิสัยระหวางควอไทล ถาขอความใดมคีาพิสัยระหวางควอไทล ตั้งแต 1.50 ลงมา

แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญทีม่ีตอขอความนั้นสอดคลองกัน ถาคาพิสัยระหวางควอไทลของ

ขอความใดมีคามากกวา 1.50 แสดงวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน 

  2.4  นําคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามมาสรุปและนําเสนอในรูปความเรียง 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 

เดลฟาย (Delphi) เกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน ใน 2 บทบาท คือ 

บทบาทตามอํานาจหนาที่ และบทบาทตามพฤติกรรมที่แสดงออกทางการบริหาร 

 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี ้กําหนดสัญลักษณในการการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

  Mdn  แทน คามัธยฐาน 

  Mo   แทน คาฐานนยิม 

  Q1   แทน คาควอไทลที ่1 

  Q3   แทน คาควอไทลที ่3 

  IR   แทน คาพิสัยระหวางควอไทล (IR = Q3 – Q1 ) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนผลการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ 

และผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
  ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา ผูเชี่ยวชาญแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน สรุปไดดังนี้  

  ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูที่มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษา และเตรียม

ความพรอม ในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่จะเปนพลเมืองของประชาคมอาเซียน ในอนาคตไดอยางมี

คุณภาพ ผูบริหารสถานตองมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน โดยมีการวิเคราะหสภาวะรอบดาน ทั้ง

ในระดับ มหภาคและจุลภาค ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหความสําคัญกับบทบาทตางๆ ของผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

  1. บทบาทผูบรหิารสถานศกึษาตามอํานาจหนาที ่ ที่ไดถูกระบุไวในระเบียบ กฎหมาย 

และพระราชบญัญัติทางการศึกษา ผูเชีย่วชาญสวนใหญมีความเหน็วาผูบริหารสถานศึกษาจะตองมคีวาม
ตระหนักในการที่จะพฒันาสถานศกึษาใหมีคุณภาพโดยคํานึงถึงบทบาทที่สําคัญ 2 ดาน คือ  
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   1.1 บทบาทในการบริหารงานวชิาการ ผูเชีย่วชาญเหน็วา ผูบริหารสถานศกึษาจาํเปน

ที่จะตองทาํให คําวา อาเซยีน นัน้เกิดขึน้ใหไดในสถานศกึษาอยางจรงิจงัและตอเนื่อง โดยจะตองดาํเนนิการ

ในเรื่องดังตอไปนี ้

    1.1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับการเขาสูยุคของประชาคมอาเซียน

โดยสมบูรณนั้น สถานศึกษาและการศึกษาของไทย จะตองมีการปรับและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษา 

ใหมีมาตรฐาน มีความเหมาะสม มีความสอดคลอง กับบริบทตางๆของสถานศึกษานั้นๆ โดยที่ผูบริหาร

สถานศึกษาตองเปนผูมีความรูความสามารถทางดานวิชาการ ในการที่จะจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา

ข้ึนมาใหมโดยยึดถือ ตามหลักสูตรแกนกลาง ที่เรียกวา อาเซียนศึกษา (ASEAN Curriculum Sourcebook) 

ทั้งนี้ เพื่อการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่จะตองตรงกับคุณสมบัติ และสมรรถนะที่กําหนดไวในกรอบ

คุณวุฒิแหงชาติ และกรอบคุณวุฒิอาเซียนที่จะมีข้ึนในอนาคต 

    1.1.2 สงเสริมการสรางองคความรู และความเขาใจในการเปนพลเมืองอาเซียน 

ใหเกิดขึ้น ทั้งภายในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมโดยรอบ เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ ผูที่มีสวนได

สวนเสีย (Stakeholder) เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนและมีการบูรณาการในทุกสาระ

การเรียนรู 

    1.1.3 การสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียน ในทุกชั้น ทุกระดับ ทุกชาติ ทุกภาษา

รวมถึงผูดอยโอกาส ผูพิการ โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการเปดกวางทางดานการจัดการศึกษา

ใหแกผูเรียนไดเรียนตามความถนัด ความชอบและความสนใจ มีการใหความสําคัญกับการเลื่อนไหล และ

การเคลื่อนยายแรงงานเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไมยึดติดกับการจัดการศึกษาแบบเดิมๆ ที่ยึดติดกับกฎ 

ระเบียบตางๆ ที่จะตองเรียนเฉพาะสายสามัญเทานั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรที่จะสงเสริมใหนักเรียนที่มี

ความถนัดทางดานฝมือแรงงาน หรือทางสายอาชีพใหไดเขาเรียนตอในระดับอาชีวศึกษาที่มีการถายทอด

ความรูในระบบไตรภาคี มีการเรียนการสอนที่ไดรับการรับรองวา เปนอาชีพที่สามารถเคลื่อนยายแรงงาน

ในการประกอบอาชีพไดอยางเสรีจากประเทศตางๆ ในอาเซียน 

    1.1.4 สงเสริมใหมีการเรียนรูโดยปราศจากอคติ เกี่ยวกับประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในเชิงลึกดวยใจที่เปนกลาง ยอมรับความแตกตาง

ระหวางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ดีงาม โดยรักษาความเปนเอกลักษณ

ของชาติไทยไว 

    1.1.5 สงเสริมการสรางคุณลักษณะพืน้ฐานของผูเรียน โดยจะตองปลูกฝงใหผูเรียน

ใหมีลักษณะของ SMART คอืมี 
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     Skill       ทักษะ  

     Morality    คุณธรรมจริยธรรม 

     Attitude    เจตคติ 

     Responsibility   ความรับผิดชอบ 

     Talent/Technology  ความสามารถทางดานเทคโนโลย ี
 

     เพื่อเขาสูการแขงขันในเวทีของ ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก และสามารถ

อยูรวมกัน เปนหนึ่งเดียวอยางมีความสุขในฐานะของพลเมืองยุคใหม 

    1.1.6 สงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและศักยภาพใน

การแขงขันทางดานการศึกษา มีการศึกษาแบบเปรียบเทียบ เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงการมีโอกาสที่
จะหาที่ยืนใหกับตนเองในสังคมที่จะมีการแขงขันกันในทุกเรื่องเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลกอยางมีความสุขและเปนมิตรในอนาคต 

    1.1.7 สรางความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม ใหแกผูเรียน โดย

ใหความสําคัญกับส่ิงที่อยูรอบตัวตางๆ เชน เร่ืองขยะ ส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากร การดูแลธรรมชาติ 

จริยธรรม และคุณธรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ สาธารณสุข ความสะอาดที่อาจจะเกิดเปน

ปญหาขึ้นไดในอนาคตจากการเคลื่อนยายเสรีของแรงงานตางๆ เปนตน 
   1.2 บทบาทในการบริหารงานบุคคล 
    1.2.1 เสริมสราง และปรับเปล่ียนใหครูมีทัศนคติ เจตคติ และคานิยมที่ดี และมี

องคความรูที่ถูกตอง มี Mind Set เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ที่อยูในประชาคมอาเซียนอยางถูกตองลึกซึ้ง 

เพราะเนื่องจาก ครูผูสอนจะเปนผูถายทอด ความรู ความคิดตางๆ ใหกับนักเรียน (สรางเจตคติใหม) 

    1.2.2 สงเสริมพฒันาครู และบุคลากรในสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางจริงจงั และ 

ตอเนื่องในดานตางๆ เชน มีการพัฒนาการครูใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค 

สามารถถายทอดความรูเปนภาษาสากลได สนับสนนุใหครูมีการเรียนรูภาษาอาเซียน และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT ใหกาวทันกบัสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

    1.2.3 สงเสริมใหครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ การเรียนการสอน ในสถานศึกษาใหม 

โดยเนนใหผูเรียนไดมีการคนหาตนเอง สามารถรูวาตนเองตองการอะไรในอนาคต ยกเลิกวิธีการสอนแบบเดมิ  ๆ

ที่ใชการปอนขอมูลใหแกนักเรียน เปดโอกาสและสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการแสดงออกอยางมั่นใจ 

        1.2.4 สนับสนนุใหมกีารอบรมแลกเปลี่ยนครู นกัเรียน ผลงานทางการศึกษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม กับประเทศอื่นๆ ที่อยูในประชาคมอาเซียน และในประชาคมโลก 

    1.2.5 สงเสริมสนับสนุนการทาํงานแบบเปนทมีภายในสถานศกึษา ทั้งการทาํงาน

ของครูและนักเรียน 
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  2. บทบาทผูบริหารสถานศึกษาตามพฤติกรรมการแสดงออกทางการบริหาร เชี่ยวชาญ

ไดใหน้ําหนักและ ความสําคัญมี 2 ดาน ดังนี้ คือ 

   2.1 บทบาทตามพฤติกรรมที่แสดงออกในเรื่องของการมีภาวะผูนํา ผูบริหารจะตอง

มีภาวะผูนําแบบหลากหลายมิติ โดยที่ผูบริหารจะตองวิเคราะหตนเอง วิเคราะหบริบทตางๆ ใหรอบดานทั้ง 

360 องศา วาจะตองใชความเปนผูนําในลักษณะไหนมาก ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหความสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ที่ผูบริหารสถานศึกษาควรจะตองมี ดังนี้ คือ 

    2.1.1 เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถกําหนดภาพลักษณ และวิสัยทัศนของสถานศึกษา

ที่ตองการในอนาคต 

    2.1.2 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารงานตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

    2.1.3 เปนผูนําแบบยืดหยุน ไมยึดติดกับเร่ืองเดิมๆมีการปรับการทํางานตามความ

เหมาะสมของเวลาและโอกาส 

    2.1.4 เปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปดกวางยอมรับความแตกตาง ความ

หลากหลาย ความเทาเทียมและความเสมอภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

    2.1.5 เปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเชิงรุก 

    2.1.6 เปนผูนําที่มีความสามารถในการสรางเครือขาย ประสานความรวมมือและมี

ความสามารถในการเชื่อมโยงบริบทตางๆ ทั้งภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา รวมถึงการประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

    2.1.7 เปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง สามารถที่จะจัดการกับ

ตัวแปรตางๆ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

   2.2 บทบาทตามพฤติกรรมทีแ่สดงออกในเรื่องของการพัฒนาตนเอง เพือ่เปนการ
เพิม่คุณคาใหตนเองและเปนแบบอยางทีด่ีใหแกครูและนักเรียน โดยผูบริหารจะตองพฒันาตนเองในดาน

ตางๆ ดังนี ้

    2.2.1 พัฒนาองคความรู และความเขาใจในเชิงลึก ทั้งในระดับ มหภาคและจุลภาค 

ที่เกีย่วของกับประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียนวา ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง 

และ สังคมวฒันธรรมนั้น มีความเกี่ยวโยงกนัอยางไร ผลของการเปดการคาเสรี การเคลื่อนยายแรงงาน

เสรีสงผลอยางไรตอการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน 

    2.2.2 พัฒนาในเรื่องของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรูภาษา 

ของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม เพื่อการเชื่อมโยงและสรางเครือขายทางการศึกษา 

    2.2.3 พัฒนาในเรื่องของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และ อุปกรณเพื่อการสื่อสาร  ICT  
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    2.2.4 พัฒนาตนเองใหรอบรูทันเหตุการณ ติดตามสถานการณขอมูลขาวสารตางๆ 

รอบตัวอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามรอบที่ 1  
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในรอบที่1 ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน 

พบวา ขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด (Mdn 4.50 – 5.00)  มีจํานวน 79 ขอ 

และขอความที่มีความสําคัญในระดับมาก (Mdn 3.50 – 4.49) มีจํานวน 26 ขอ ซึ่งทุกขอความผูเชี่ยวชาญ

มีความเห็นสอดคลองกัน (Mdn – Mo ≤ 1.0) และความเห็นไมสอดคลองกัน (IR  ≥ 1.50) มีจํานวน 2 ขอ

(ภาคผนวก ข)  
 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามรอบที่ 2  
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ของผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 18 คน พบวา

ขอความที่ผูเชีย่วชาญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด (Mdn 4.50 – 5.00) มีจํานวน 87 ขอ และขอความ

ที่มีความสาํคญัในระดับมาก (Mdn 3.50 – 4.49) มีจํานวน 32 ขอ ซึง่ทุกขอความผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็น

สอดคลองกัน (Mdn – Mo ≤ 1.0 และ IR ≤ 1.0)  โดยผูวิจัยนําเสนอเปนดานๆ ดังนี ้

  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ของผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 18 คน พบวา  

  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที ่ ผูเชี่ยวชาญใหความเหน็วาผูบริหาร 
สถานศกึษา ควรใหความสําคัญเกี่ยวกบัเร่ืองของการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร

การเงนิ/งบประมาณ และการบริหารทั่วไป 
  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ทางดานการบริหารงานวิชาการ 
ทั้งหมด 34 ขอ พบวา ขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด มีจํานวน 27 ขอ และขอความที่มี

ความสําคัญในระดับมากมีจํานวน 7 ขอ ซึ่งทกุขอความผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน (Mdn – Mo ≤ 1.0 

และ IR ≤ 1.0) และขอความที่ผูเชีย่วชาญใหความสาํคัญ อยางสอดคลองกันมากที่สุด โดยมีคา  

(Mdn – Mo = 0.00 และ IR = 0.00)  มีจํานวน 10 ขอ ดังตาราง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

ตาราง 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ทางดานการบริหารงานวิชาการ 
 

ขอที่ บทบาทดานการบริหารงานวิชาการ Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 IR ผล 
         

1 การบริหารงานวิชาการเปนส่ิงที่ตองคํานึงถึง

เปนลําดับแรก 

 

5.00

 

5.00

 

0.00

 

5.00

 

5.00 
 

0.00 
 

สอดคลอง

2 การกําหนดแผนงานระยะยาว 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง

4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดกรอบ

คุณวุฒิแหงชาติ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดกรอบ

คุณวุฒิอาเซียน 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

6 ชุมชนและสังคมโดยรอบมีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

7 จัดการศึกษาเพื่อสรางคุณลักษณะพื้นฐาน

พลเมืองอาเซียน 

 

4.50 

 

4.00 

 

0.50 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

8 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ

อาเซียน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

9 บูรณาการความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในทุกสาระการเรียนรู 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

10 สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนทั่วไป 

ผูดอยโอกาสและผูพิการ 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

11 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความสนใจของ

ผูเรียน 

 

4.50 

 

4.00 

 

0.50 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

12 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดของ

ผูเรียน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

13 สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

14 สงเสริมผูเรียนใหศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

15 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

16 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

17 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

อื่นๆ 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

18 พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอที่ บทบาทดานการบริหารงานวิชาการ Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 IR ผล 
         

19 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณีอาเซียน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

20 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณีของชาติ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

21 สงเสริมการรักษาเอกลักษณของชาติ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

22 สงเสริมการเรียนรูสุขอนามัย/สาธารณสุข 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

23 สงเสริมการมีจิตอาสา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

24 การสรางเครือขายทางการศึกษา

ภายในประเทศ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

25 การสรางเครือขายทางการศึกษากับตางประเทศ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

26 สงเสริมศักยภาพการแขงขันทางดานการศึกษา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

27 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

28 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

29 สนใจความกาวหนาทางดานการศึกษาของ

ประเทศอาเซียนอื่นๆ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

30 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานทาง

วิชาการระดับสากล 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

31 จัดการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

32 พัฒนาองคความรูของหลักสูตร/จัดการศึกษา

ใหตรงกับความตองการทางเศรษฐกิจ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

33 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาตามศักยภาพ

ของโรงเรียน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

34 สราง Learning Community ในโรงเรียนของ

ตนเอง 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง
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  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ดานการบริหารงานบุคคล ทั้งหมด 

26 ขอ พบวา ขอความที่ผูเชีย่วชาญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด มีจํานวน 16 ขอ และขอความที่มี

ความสําคัญในระดับมากมีจํานวน 10 ขอ ซึ่งทุกขอความผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน (Mdn – Mo ≤ 1.0 

และ IR ≤ 1.50) และขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญ อยางสอดคลองกันมากที่สุด โดยมีคา 

(Mdn – Mo = 0.00 และ IR = 0.00) จํานวน 5 ขอ ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ดานการบริหารงานบุคคล 
    

ขอที่ บทบาทดานการบริหารงานบุคคล Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 Q3-Q1 ผล 
         

35 พัฒนาครูดานความรูทั่วไป 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

36 พัฒนาครูดานความรูในวิชาที่สอน 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง

37 พัฒนาครูดานความรูวิชาอื่นๆที่

ไมใชวิชาที่สอน 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

38 พัฒนาครูดานความรูเกี่ยวกับ

อาเซียน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

39 พัฒนาครูดานความเชื่อที่มีผลตอ

พฤติกรรมในสังคมอาเซียน

(mindset) 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

4.00 

 

 

5.00 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง

40 พัฒนาครูดานคุณธรรม จริยธรรม 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

41 พัฒนาครูดานความรูเกี่ยวกับ

วิธีการสอน/การจัดการเรียนรู 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

42 พัฒนาความสามารถครูดาน

ภาษาอังกฤษ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

43 พัฒนาความสามารถครูดานภาษา

อาเซียน 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

44 พัฒนาความสามารถครูดาน

ภาษาตางประเทศอื่นๆ 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

4.25 

 

0.25 

 

สอดคลอง

45 พัฒนาความสามารถครูดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

46 พัฒนาความสามารถครูดานการ

ส่ือสาร 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

47 พัฒนาความสามารถครูดานการ

ถายทอดความรูเปนภาษาอังกฤษ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ขอที่ บทบาทดานการบริหารงานบุคคล Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 Q3-Q1 ผล 
         

48 สรรหาครูภาษาอังกฤษที่เปน

เจาของภาษา 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

49 สรรหาครูภาษาอาเซียนที่เปน

เจาของภาษา 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

50 การกําหนดอัตราการใชกําลังคน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

51 การสรรหาบุคลากร/ครูที่มีความรู

ความสามารถเกี่ยวกับอาเซียน 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

52 การนิเทศ ควบคุม/ติดตามการ

ปฏิบัติ และ ประเมินผลงานของครู 

 

4.50 

 

5.00 

 

0.50 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

53 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร/

ครู/นักเรียน 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

54 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

ทางการศึกษา 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

55 สนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานครู 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

56 สนับสนุนการทํางานแบบกลุม 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

57 สนับสนุนการทํางานของครูใหใช

ความคิดอยางเปนอิสระและ

สรางสรรค 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

4.00 

 

 

5.00 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง

58 จัดเตรียมบุคลากรใหมีความรู และ

ความพรอมในการสอนตาม

มาตรฐานทางวิชาชีพในระดับสากล 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

4.00 

 

 

5.00 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง

59 พัฒนาบุคลากรใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงตามความตองการของ

อาชีพในระดับสากล 

 

 

5.00 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

4.00 

 

 

5.00 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง

60 ระดมทรัพยากรบุคคล/ภูมิปญญา

ทองถิ่นมาสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง
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  บทบาทผูบรหิารสถานศกึษาตามอํานาจหนาที่ดานการบริหารการเงิน/งบประมาณ 
ทั้งหมด 13 ขอ พบวา ขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด มีจํานวน 10 ขอ และขอความ

ที่มีความสาํคญัในระดับมากมีจํานวน 3 ขอ ซึ่งทุกขอความผูเชี่ยวชาญมีความเหน็สอดคลองกนั (Mdn – Mo ≤ 1.0 

และ IR ≤ 1.50)    ดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาทีด่านการบริหารการเงนิ/งบประมาณ 
 

ขอที่ 
บทบาทดานการบริหารการเงิน/

งบประมาณ 
Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 Q3-Q1 ผล 

         

61 วางแผนการใชงบประมาณระยะยาว 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

62 ประเมินการใชงบประมาณ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

63 จัดหารายได 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

64 ควบคุมการใชงบประมาณ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

65 เปดโอกาสใหบุคลากร/ครูมีสวนรวมบริหาร

งบประมาณ 

 

4.50 

 

5.00 

 

0.50 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

66 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

67 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอบรมครู 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

68 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.75 

 

5.00 

 

0.25 

 

สอดคลอง

69 จัดสรรงบประมาณในการสรรหา/จัดจางครู

ตางชาติ 

 

4.50 

 

5.00 

 

0.50 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

70 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาคาร 

สถานที่และสภาพแวดลอม 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

71 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหลง

เรียนรู 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

72 บริหารงบประมาณในรูปแบบคณะ กรรมการ

โรงเรียนอยางเปนรูปธรรม 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

73 จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการแขงขัน

ทางดานการศึกษา 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง
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  บทบาทผูบรหิารสถานศกึษาตามอํานาจหนาที่ ดานการบริหารงานทัว่ไป ทัง้หมด 

11 ขอ พบวา ขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด มีจํานวน 2 ขอ และขอความที่มีความ 

สําคัญในระดับมากมจีํานวน 9 ขอ ซึ่งทุกขอความผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน (Mdn – Mo ≤ 1.0 

และ IR ≤ 1.50)    ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5  บทบาทผูบริหารสถานศกึษาตามอํานาจหนาที ่ดานการบริหารงานทั่วไป 
 

ขอที่ บทบาทดานการบริหารงานทั่วไป Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 Q3-Q1 ผล
         

74 สงเสริมการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

อาเซียนในชุมชน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

75 สนับสนุน/ประสานงาน การสรางเครือขาย

ความรวมมือทางการศึกษา 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

76 การจัดการเพื่อรองรับการเคลื่อนยายเสรี

ทางการศึกษา 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

77 การประชาสัมพันธโรงเรียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

78 สนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูการพัฒนา

อาคาร สถานที่และสภาพแวดลอม 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

79 สงเสริม/รณรงคการใหความรูทาง

สาธารณสุข 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

80 พัฒนาสุขอนามัยนักเรียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

81 พัฒนาสุขอนามัยครู/บุคลากร 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

82 พัฒนาสุขอนามัยในชุมชน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

83 พัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมี

มาตรฐานในระดับสากล 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

84 การรับนักเรียนตองคํานึงถึงบริบท ศักยภาพ 

สภาวะการแขงขนัของโรงเรียนที่แตกตาง 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง
         

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน จาก 19 คน

พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามพฤติกรรมการแสดงออก ผูเชี่ยวชาญใหความเหน็วา

ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองของภาวะผูนําและการพัฒนาตนเอง โดยผูวิจัยนําเสนอ

เปนดานๆ ดังนี ้
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  บทบาทของผูบริหารสถานศกึษาตามพฤตกิรรมการแสดงออกทางการบริหารดาน
ภาวะผูนาํ ทัง้หมด 17 ขอ พบวา ขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในระดับมากทีสุ่ด มีจาํนวน 17 ขอ 

ซึ่งทกุขอความผูเชี่ยวชาญมีความเหน็สอดคลองกัน (Mdn-Mo ≤ 1.0  และ IR ≤ 1.50  และขอความที่

ผูเชี่ยวชาญใหความสาํคัญอยางสอดคลองกันในระดับมากที่สุด โดยมีคา (Mdn – Mo = 0.00 และ IR = 0.00) 

จํานวน 9 ขอ ดังตาราง 6 

 

ตาราง 6 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามพฤติกรรมการแสดงออกทางการบริหารดานภาวะผูนํา
  

ขอที่ บทบาทดานภาวะผูนํา Leadership Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 Q3-Q1 ผล 
         

85 เปนผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership) 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

86 เปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

87 เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (Having Vision in 

Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

88 เปนผูนําแบบยืดหยุน (Flexibility Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

89 เปนผูนําที่เปดกวาง (Open Mined Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

90 เปนผูนําการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive 

Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

91 เปนผูนําที่มีความสามารถในการสรางเครือขาย 

(Connections Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.75 

 

5.00 

 

0.25 

 

สอดคลอง

92 เปนผูนําการประสานความรวมมือ 

(Collaborative Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

93 เปนผูนําทางการแขงขัน (Competitive 

Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

94 เปนผูนําในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Human resource Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

95 เปนผูนําทางการศึกษา (Educational 

Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

96 เปนผูนําการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

(Professional Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

97 เปนผูนําเชิงสถานการณ (Situational 

Leadership) 
 

5.00 
 

5.00 
 

0.00 
 

4.75 
 

5.00 
 

0.25 
 

สอดคลอง
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอที่ บทบาทดานภาวะผูนํา Leadership Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 Q3-Q1 ผล 

         

98 เปนผูนําการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Leadership) 
 

5.00 
 

5.00 
 

0.00 
 

4.00 
 

5.00 
 

1.00 
 

สอดคลอง

99 เปนผูนําแบบผสมผสาน/เชิงบูรณาการ 

(Integrated Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.75 

 

5.00 

 

0.25 

 

สอดคลอง

100 เปนผูนําที่มีทักษะในการสื่อสารและการรับฟง 

(Communications Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

101 เปนผูนําแบบกระบวนทัศนใหม (New 

paradigm Leadership) 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง
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 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาตามพฤติกรรมที่แสดงออกทางการบริหารดานการพัฒนา
ตนเอง ทั้งหมด 18 ขอ พบวา ขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด มีจํานวน 15 ขอ และ 

ขอความที่มีความสําคัญในระดับมากมีจํานวน 3 ขอ ซึ่งทุกขอความผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน 

(Mdn-Mo ≤ 1.0 และ IR ≤ 1.50)  และขอความที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญอยางสอดคลองกันในระดับ

มากที่สุด โดยมีคา (Mdn-Mo = 0.00 และ IR = 0.00) จํานวน 10 ขอ ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาตามพฤติกรรมที่แสดงออกทางการบริหารดานการพัฒนาตนเอง 
 

ขอที่ บทบาทดานการพัฒนาตนเอง Mdn Mo Mdn-Mo Q1 Q3 Q3-Q1 ผล 
         

102 มีความมุงมั่งและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

103 พัฒนาความรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

104 พัฒนาความรูความสามารถทางดานเศรษฐกิจ 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

105 พัฒนาความรูความสามารถทางดานการเมือง

ความมั่นคง 

 

4.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

106 พัฒนาความรูความสามารถทางดานสังคม

วัฒนธรรม 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

1.00 

 

สอดคลอง

107 พัฒนาความรูทางดานวิชาการ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

108 พัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

109 พัฒนาความรูทางดานภาษาอาเซียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

110 พัฒนาความรูทางดานภาษาตางประเทศอื่นๆ 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

111 พัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

112 พัฒนาความสามารถทางดานการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษ 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

113 พัฒนาความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

114 พัฒนาความสามารถทางดานคิดวิเคราะห 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

115 พัฒนาความสามารถทางดานคิดสังเคราะห 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

116 พัฒนาความสามารถทางดานการคิดอยาง

สรางสรรค 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

117 พัฒนาความสามารถทางดานการเชื่อมโยง/

ผสมผสาน 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคลอง

118 พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

119 พัฒนาตนเองโดยการเขารวมประชุม สัมมนา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง
         

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน โดยใชเทคนิคเดลฟาย 

เปนการมุงศึกษาความสําคัญเกี่ยวกับบทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทาง ใน 

การเตรียมความพรอม วางแผน และกําหนดนโยบายตางๆ ที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาใหสามารถกาว

เขาสูยุคประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558 (2015) โดยผูวิจัยสรุปได ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซยีน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 1 จํานวน 9 คน ข้ันตอนที่ 2 นําผลขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญมาสรางเปนแบบสอบถามรอบที่ 1 ประกอบดวยขอคําถาม 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอคําถาม

ในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 105 ขอ และสวนที่  2 ขอคําถาม
ลักษณะปลายเปดสําหรับผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 ตอบจํานวน 19 คน โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืน

จํานวน 18 ฉบับ ข้ันตอนที่ 3 แบบสอบถามรอบที่ 2 มีลักษณะเชนเดียวกับแบบสอบถามรอบที่1 ซึ่งผูวิจัย

ไดแสดงตําแหนง มัธยฐาน ขอบเขตของคาพิสัยระหวางควอไทล พรอมทั้งตําแหนงคําตอบเดิมของผูเชี่ยวชาญ

แตละทาน ในขอความที่เปนขอคําถามแตละขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดทราบความคิดเห็นของกลุมและทบทวน

คําตอบของตนเอง โดยในแบบสอบถามรอบที่ 2 จะมีการตัดขอคําถามที่ไมสอดคลองทางความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญ และมีขอคําถามเพิ่มเติมจากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญที่ไดจากแบบ 

สอบถามรอบที่ 1 โดยขอคําถามในรอบที่ 2 มีจํานวน 119 ขอ สงใหผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 (กลุมเดิม) 

จํานวน 19 คน เพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 18 ฉบับ 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยนําขอคําถามในรอบที่ 2 มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยหาคา Mode 

Median และ IR และนําเสนอผลเฉพาะขอที่มีคา Median สูงสุด 5.00 และคาและ IR ≤ 0.00 
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สรุปผลการวิจัย 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ตองคํานึงถึง

การบริหารวิชาการเปนลําดับแรก มีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ประเพณี รักษาเอกลักษณของชาติ และพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ผูบริหารสนใจความกาวหนา

ทางการศึกษาของประเทศอาเซียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล และ

สามารถจัดการศึกษาไดมาตรฐานสากลตรงกับความตองการทางเศรษฐกิจ กําหนดหลักสูตรสถานศึกษา

ตามศักยภาพของโรงเรียน และสรางชุมชนการเรียนรูในโรงเรียนของตนเอง 

 บทบาทการพฒันาครูผูสอน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูเกี่ยวกับวธิกีารสอน การจดัการเรียนรู 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับภาวะผูนําในลักษณะที่หลากหลาย ประกอบดวย

ความเปนผูนําทางดานการศึกษา ดานวิชาการ เปนผูนําที่มีกระบวนทัศนใหม บริหารจัดการเชิงรุกแบบ

มืออาชีพ เปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลงและประสานความรวมมืออยางมีวิสัยทัศน 

 ผูบริหารสถานศึกษาควรที่จะมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

พัฒนาความรูทางดานวิชาการ และภาษาอังกฤษ พัฒนาความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

และดานการมีมนุษยสัมพันธ สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค และการเชื่อมโยง

ผสมผสาน 

 

อภิปรายผล 

 จากงานวิจัย พบวา บทบาทการบริหารงานวิชาการเปนบทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง

ดําเนินการเปนลําดับแรกอยางเรงดวน ทั้งนี้เปนเพราะวา การกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนโดย

สมบูรณนั้นตองไดรับการผลักดันทางดานการศึกษาอยางจริงจัง การศึกษาเปนกระบวนการหลักในการ

ที่จะพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพตรงกับความตองการทางเศรษฐกิจที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555: 18) ที่ระบุวา การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนเพื่อไปเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรงพลิกผัน และคาดไมถึง งานทางดานวิชาการในสถานศึกษา จึงถือเปน

เร่ืองสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเขามามีบทบาทสงเสริมใหไดมาตรฐานตามนโยบายทางการ

ศึกษาที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับ ประทิน วิเศษสุวรรณ (2545: 29) ที่ระบุวา การบริหารงานวิชาการเปนงาน

ที่สําคัญยิ่งและเปนหลักของการบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและ

คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานทางดานวิชาการ การบริหารงานวิชาการจะดีมี
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ประสิทธิผลผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความสามารถ และเขาใจหลักการบริหารงานวิชาการเปน

อยางดี และการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม

การศึกษา การจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนงานหลักของสถานศึกษา  

บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาและสงเสริมอีกดานหนึ่งก็คือ  การบริหารงานบุคคล  

ที่ตองพัฒนาครูผูสอนในดานตางๆ ทั้ง ทางดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูทางภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การจัดการเรียนรู วิธีการสอน ทั้งนี้เปนเพราะวา ครูเปนบุคคลสําคัญที่จะถายทอดความรู ความเขาใจ 

สามารถสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนสวนหนึ่งของพลเมืองอาเซียนที่สามารถปรบัตัว และอยูรอดได

อยางมีคุณภาพ ดังนั้นบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพครู จึงเปนสิ่งจําเปน และ

สําคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับ วิโรจน สารรัตนะ (2555: 81, 181) ที่ระบุวา การธํารงรักษาคนใหมีประสิทธิผล

เปนการแสดงสมรรถภาพของผูบริหาร การพัฒนาครูตองมุงใหเกิดการรับรูและเขาใจในการเปลี่ยนแปลง

ทั้งดานการบริหารและดานการจัดการเรียนการสอนและดานอื่นๆ และสอดคลองกับ การศึกษาสูอาเซียน 

(2554: 23) แนวทางการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

ที่ระบุวา การพัฒนาครูเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในนักเรียน ครูจึงตองรับรูในการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและตระหนักในผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งมีความรูสึกวาตองรับผิดชอบกับอนาคตของนักเรียนดวย ครูจึงตองมีการพัฒนา

ทั้งการใชภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร และเพื่อการเขาถึงแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

 จากการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในยุคประชาคม

อาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความรูความสามารถเปนอยางมากในการที่จะจัดการเรียนรูในสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในยุคนี้ ความหลากหลายสามารถนําไปใชในบริบท และสถานการณตางๆ  ผูบริหาร

สถานศึกษาตองสามารถที่จะรูวา สมควรจะใชภาวะผูนําเชนไรมากระตุน ชี้นํา ผลักดันครู บุคลากรหรือ

กลุมใหเกิดความเต็มใจ ความกระตือรือรนในการที่จะทําสิ่งตางๆ ตามตองการโดยมีความสําเร็จของกลุม

หรือองคการเปนเปาหมายเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับ วิชัย ตันศิริ (2549: 345) ที่ระบุวา ตัวแปรที่สําคัญที่

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ คือ สภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
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 ดังนั้นในการบริหารงานทางดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับนั้น ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการใชภาวะผูนําทางวิชาการ และภาวะผูนําในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่สัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 16) ที่ระบุวา การบริหาร 

งานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ บริหารสถานศึกษาโดยมีการจัด

กิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนตอไป และ สอดคลองกับความคิดเห็นของ ธีระ รุญเจิญ (2546: 21 – 22) 

ที่ระบุวา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําที่เขมแข็ง โดยเฉพาะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถสราง

แรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทางการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย เปนผูมี

วิสัยทัศน มีเปาหมายทางการศึกษามีการวางแผนการทํางาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความสามารถ 

มีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยม มีใจที่เปดกวางพรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความยืดหยุนในการทํางาน 

มีความสามารถในการสื่อสาร เปนผูประสานงานที่ดี 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา การพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษานั้นควรที่จะตองมี

ความพรอมในการที่พัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต มีความกระตือรือรนในการพัฒนาปรับปรุง

ความรู ความสามารถทางดานวิชาการ และดานอื่นๆ เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา 

ผูรวมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ใหทันตอการเขาสูยุคประชาคมอาเซียน และสถานการณโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตลอดเวลา  

 สอดคลองกับ วิชัย ตันศิริ (2549: 346) ที่กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนทั้งศาสตร และ

ศิลปที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําความเขาใจ และหมั่นศึกษาวิเคราะห และ ธีระ รุญเจิญ (2546: 22) 

ที่ระบุวา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษาเปนนักพัฒนา และนักบริการ

สังคมที่รูจักพัฒนาตนเองและสังคม  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยที่ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะสามารถนําผลการวิจัยฉบับนี้ ไปใชเปนขอมูล

เบื้องตน และเปนแนวทางการดําเนินการในเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา

ใหไดตรงมาตรฐานการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยั 
  จากผลการวิจัยที่ พบวา บทบาทที่สําคัญมากที่สุดเปนลําดับแรกในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ก็คือ การบริหารงานดานวิชาการที่เปนหัวใจและกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานสากล 

เพื่อการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณนั้น การศึกษาวิจัยตอในเรื่องของการหาตัวบงชี้หรือ

ตัวชี้วัดถึงคุณลักษณะในเรื่องตางๆ ทางดานหลักสูตรสถานศึกษาจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และควรมีการศึกษา 

วิจัยเปนอยางยิ่ง เพราะประโยชนที่ไดจากการวิจัยจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ 

ศึกษาตอในอนาคต 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
  
 กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยที่

ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปนผูที่มีความรูความสามารถทางดานการบริหารการศึกษาในระดับสูง เปน

นักวิชาการการศึกษา เปนผูกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการศึกษาสู

อาเซียน เปนผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบนานาชาติ และแบบสองภาษา เปนผูบริหาร

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย และเปนผูอํานวยการสถานศึกษาที่อยูในกลุมของโรงเรียนที่เขารวม

โครงการพัฒนา ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษาในภูมิภาคเอเซีย (EDUCATION HUB) 

โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล โครงการ SPIRIT OF ASEAN และ ASEAN FOCUS  โดยมี

รายนามดังตอไปนี้ 

 
นาย ชนิวรณ  บุณยเกียรต ิ      อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 

 

นางสาว จุไรรัตน แสงบุญนาํ      รองเลขาธิการสภาการศึกษา    

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

           กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ดร. สุทธศรี วงษสมาน        รองเลขาธิการ 

           สภาการศึกษา    

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

           กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ ์       ผูอํานวยการ 

           สํานักนโยบายและแผนการศึกษา 

           รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา  

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

           กระทรวงศึกษาธิการ 
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นางเรืองรัตน วงศปราโมทย      ผูอํานวยการ 

           สํานักนโยบายความรวมมอืกับตางประเทศ  

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

           กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ดร. อํานวย เถาตระกูล       ผูอํานวยการ 

           สถาบนัวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ    

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

           กระทรวงศึกษาธิการ 

 

นางสาวอุษณีย วัฒนพันธ      รองผูอํานวยการ 

           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

           งานเกีย่วกับอาเซียนและงานดานตางประเทศ  

           สํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

           กระทรวงศึกษาธิการ 

 

นางวราภรณ พฤกษปญญากุล     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

           สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           สํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

           กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผูชวยศาสตราจารย บงัอร ทองพนูศักดิ ์   อดีตผูอํานวยการ 

           โรงเรียนประถมสาธิต  

           สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

           โรงเรียนประถมสาธิต  

           สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา(กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ) 

           กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  

           สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 

           การศึกษาองคการมหาชน  
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รองศาสตราจารย.ดร. รสสคุนธ มกรมณ ี   อดีตคณบดีคณะครุศาสตร 

           มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 

รองศาสตราจารย.ดร. ทัศนา แสวงศักดิ ์   ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

           มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี

 

รองศาสตราจารย สุพร ชัยเดชสุริยะ     ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 

           รองคณบดีคณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

อาจารย ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ      อุปนายก 

           ฝายวิชาการสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 

           สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

           มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

นายธีระพนัธุ ธีรานนัท       ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนพรหมานุสรณ  

           จังหวัดเพชรบรีุ 
 

นายประสงค พรหมสทิธิ ์       ผูอํานวยการ 

           โรงเรียน แมสายประสทิธิศาสตร  

           จังหวัดเชียงราย 

 

ดร.ชัยรัตน หลายวัชระกุล       ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
           จังหวัดหนองคาย 
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นางสคราญจติ ศริญญามาศ      รองผูอํานวยการ 
           โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
           อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 

ดร.จิตราภรณ ใยศิลป       ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  

           จังหวัดพิษณุโลก 

 

นางอภิลักษณ แยมสอาด         ผูอํานวยการ/ผูจัดการ  
           โรงเรียนแยมสะอาดหวัหนิ 

           ผูจัดการหลักสูตร English Program  

           โรงเรียนในเครอืแยมสะอาด 

 

นางศุภลักษณ ชูเดช        ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนแยมสอาดรังสิต 

           ผูควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

           โรงเรียนในเครอืแยมสอาด 

 

นายวิษณุ ไชยแกวเมร        ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

           จังหวัดเชียงใหม 

 

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ      ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนบานแทนวิทยา  

           จังหวัดชัยภูม ิ  

 

ดร.วีระชัย ตนานนทชยั       ผูอํานวยการ 

           โรงเรยีนวัดโสธรวรารามวรวหิาร   

           จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 



 

 

75

นายศุภชาติ ถนอมมิตร        ผูอํานวยการ 

           โรงเรียนเทพมงคลรังสี  

           จังหวัดกาญจนบุรี 

 

นาย มาโนช หวังตระกูล       รองผูอํานวยการ 

           ชํานาญการพิเศษ กลุมบริหารวิชาการ 

           โรงเรียน โยธินบูรณะ 

           กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
       - แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
       - แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 
       - แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 

ชื่อ ผูเชี่ยวชาญ .................................................................  ตําแหนง ............................................ 

หนวยงาน .................................................................................................................................... 

สัมภาษณวนัที ่............... เดือน ................................ ป ............................. เวลา .......................... 

ผูสัมภาษณ .................................................................................................................................. 

ขอคําถาม 
 1. การศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียนควรเปนอยางไร  

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 2. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับ

เร่ืองใด อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 3. การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในยคุประชาคมอาเซียนควรเปนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 4. บทบาทหนาทีข่องผูบริหารสถานศกึษาในยุคประชาคมอาเซียน ควรครอบคลุมเร่ือง

ใดบาง อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามผูเช่ียวชาญรอบที่ 1 
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จดหมายนําแบบสอบถามรอบที่ 1 
 

วันที่      มีนาคม  พ.ศ.  2556 

 

เร่ือง  แบบสอบถามผูเชีย่วชาญรอบที่ 1 

เรียน  ผูเชี่ยวชาญ 

 ตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะห

จากทานในการเปนผูเชี่ยวชาญงานปริญญานิพนธ ของ นางสุมนธรี ประจวบเหมาะ ในหัวขอเร่ือง บทบาท

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน ขณะนี้การวิจัยไดดําเนินการมาถึงขั้นตอนที่ 2 คือ การสังเคราะห

ขอมูลทั้งหมด ที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในรอบแรก เพื่อใหทานประเมินระดับความสําคัญของ

ขอความในลักษณะที่เปนแบบสอบถาม 

 จึงเรียนขอความอนุเคราะหจากทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามที่แนบมาพรอมนี ้ โดยผูวิจยั

จะขอติดตอรับแบบสอบถามคืนจากทานภายใน วันที่ 17 มีนาคม  พ.ศ.  2556  กรุณาสงกลับคืนผูวิจัย

เมื่อตอบเสร็จ 

 ผูวิจัย หวงัเปนอยางยิง่วาจะไดรับความกรุณา และความรวมมือจากทาน และขอขอบคณุลวงหนา

มา ณ โอกาสนี ้

 

                                                                                     ดวยความเคารพและนบัถอื 

 

                                                                                          สุมนธรี ประจวบเหมาะ 
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แบบสอบถามรอบที่ 1 
 
เรื่อง: บทบาทผูบรหิารสถานศกึษาในยุคประชาคมอาเซียน 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เพื่อศึกษาวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในยุคประชาคมอาเซียน ควรเปนอยางไร ซึ่งจะใชสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 รอบ 

 2. ขอความกรุณาทานผูเชีย่วชาญโปรดพิจารณาแตละขอความวามีระดบัความสาํคัญระดับ

ใดแลวทําเครือ่งหมาย  ในชองทายขอความแตละขอ โดยคะแนนที่ใชมีความหมายดังนี ้

  5  หมายถงึ มีความสาํคัญในระดับ มากที่สุด 

  4  หมายถงึ มีความสาํคัญในระดับ มาก 

  3  หมายถงึ มีความสาํคัญในระดับ ปานกลาง 

  2  หมายถงึ มีความสาํคัญในระดับ นอย 

  1 หมายถงึ มีความสาํคัญในระดับ นอยที่สุด 

 3. ผูวิจัยจะเก็บรักษาคําคอบของทานเปนความลับ การนําเสนอผลการศึกษาเปนไปในภาพรวม

ไมมีผลกระทบตอทาน 

 

ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น 

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1

 บทบาทดานการบรหิารงานวิชาการ      

1 การบริหารงานวิชาการเปนสิ่งที่ตองคาํนงึถึงเปนลําดับแรก      

2 การกําหนดแผนงานระยะยาว      

3 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา      

4 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาโดยยึดกรอบคุณวุฒิแหงชาติ      

5 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาโดยยึดกรอบคุณวุฒิอาเซยีน      

6 ชุมชนและสงัคมโดยรอบมีสวนรวมในการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา      

7 จัดการศึกษาเพื่อสรางคุณลกัษณะพืน้ฐานพลเมืองอาเซียน      

8 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูเกีย่วกบัอาเซียน      

9 บูรณาการความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนในทุกสาระการเรียนรู      

10 สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนทั่วไป ผูดอยโอกาสและผูพิการ    
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น 

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1

 บทบาทดานการบรหิารงานวิชาการ (ตอ)    

11 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความสนใจของผูเรียน    

12 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดของผูเรียน    

13 สรางโอกาสทางการศึกษาทีห่ลากหลาย    

14 สงเสริมผูเรียนใหศึกษาตอในระดับอาชวีศึกษา    

15 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    

16 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาเซยีน    

17 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศอื่นๆ    

18 พัฒนาการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติ    

19 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีอาเซียน    

20 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีของชาติ    

21 สงเสริมการรักษาเอกลกัษณของชาติ    

22 สงเสริมการเรียนรูสุขอนามยั/สาธารณสุข    

23 สงเสริมการมจีิตอาสา    

24 การสรางเครือขายทางการศกึษาภายในประเทศ    

25 การสรางเครือขายทางการศกึษากับตางประเทศ    

26 สงเสริมศักยภาพการแขงขันทางดานการศกึษา    

27 สงเสริมการพฒันาสมรรถนะผูเรียน    

28 สนับสนนุการแลกเปลี่ยนความรู    

 บทบาทดานการบรหิารงานบุคคล    

29 พัฒนาครูดานความรูทัว่ไป    

30 พัฒนาครูดานความรูในวิชาที่สอน    

31 พัฒนาครูดานความรูวิชาอื่นๆ ที่ไมใชวิชาที่สอน    

32 พัฒนาครูดานความรูเกีย่วกบัอาเซียน    

33 พัฒนาครูดานความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมในสังคมอาเซียน(mindset)    

34 พัฒนาครูดานคุณธรรม จริยธรรม    

35 พัฒนาครูดานความรูเกีย่วกบัวิธีการสอน/การจัดการเรียนรู    
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น 

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1

 บทบาทดานการบรหิารงานบุคคล (ตอ)    

36 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาอังกฤษ    

37 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาอาเซียน    

38 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาตางประเทศอื่นๆ    

39 พัฒนาความสามารถครูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

40 พัฒนาความสามารถครูดานการสื่อสาร    

41 พัฒนาความสามารถครูดานการถายทอดความรูเปนภาษาอังกฤษ    

42 สรรหาครูภาษาอังกฤษที่เปนเจาของภาษา    

43 สรรหาครูภาษาอาเซยีนที่เปนเจาของภาษา    

44 สรรหาครูภาษาตางประเทศอื่นๆที่เปนเจาของภาษา    

45 การกําหนดอัตราการใชกําลังคน    

46 การสรรหาบุคลากร/ครูที่มีความรูความสามารถเกีย่วกับอาเซียน    

47 การนิเทศ ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติ และ ประเมนิผลงานของครู    

48 สนับสนนุการแลกเปลี่ยนบคุลากร/ครู/นกัเรียน    

49 สนับสนนุการแลกเปลี่ยนทรพัยากรทางการศึกษา    

50 สนับสนนุสงเสริมการปฏิบัติงานครู    

51 สนับสนนุการทํางานแบบกลุม    

52 สนับสนนุการทํางานของครูใหใชความคิดอยางเปนอิสระและสรางสรรค    

 บทบาทดานการบรหิารการเงิน/งบประมาณ    

53 วางแผนการใชงบประมาณระยะยาว    

54 ประเมินการใชงบประมาณ    

55 จัดหารายได    

56 ควบคุมการใชงบประมาณ    

57 เปดโอกาสใหบุคลากร/ครูมสีวนรวมบริหารงบประมาณ    

58 เปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกมีสวนรวมบริหารงบประมาณ    

59 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

60 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาอบรมครู    
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น 

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1

 บทบาทดานการบรหิารการเงิน/งบประมาณ (ตอ)    

61 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน    

62 จัดสรรงบประมาณในการสรรหา/จัดจางครูตางชาติ    

63 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอม    

64 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาแหลงเรยีนรู    

 บทบาทดานการบรหิารงานทั่วไป    

65 สงเสริมการสรางความเขาใจเกี่ยวกับอาเซยีนในชุมชน    

66 สนับสนนุ/ประสานงาน การสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา    

67 การจัดการเพือ่รองรับการเคลื่อนยายเสรีทางการศึกษา    

68 การประชาสมัพันธโรงเรียน    

69 สนับสนนุการพัฒนาแหลงเรียนรูการพัฒนาอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดลอม 
   

70 สงเสริม/รณรงคการใหความรูทางสาธารณสุข    

71 พัฒนาสุขอนามัยนกัเรียน    

72 พัฒนาสุขอนามัยคร/ูบุคลากร    

73 พัฒนาสุขอนามัยในชุมชน    

 ภาวะผูนาํ Leadership    

74 เปนผูนาํทางวชิาการ (Academic Leadership)    

75 เปนผูนาํทางการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)    

76 เปนผูนาํที่มีวสัิยทัศน (Having Vision in Leadership)    

77 เปนผูนาํแบบยืดหยุน (Flexibility Leadership)    

78 เปนผูนาํที่เปดกวาง (Open Mined Leadership)    

79 เปนผูนาํการบริหารจัดการเชงิรุก (Proactive Leadership)    

80 เปนผูนาํที่มีความสามารถในการสรางเครอืขาย (Connections 

Leadership) 

   

81 เปนผูนาํการประสานความรวมมือ (Collaborative Leadership)    

82 เปนผูนาํทางการแขงขัน (Competitive Leadership)    
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น 

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1

 ภาวะผูนาํ Leadership (ตอ)    

83 เปนผูนาํในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource Leadership)    

84 เปนผูนาํทางการศึกษา (Educational Leadership)    

85 เปนผูนาํการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ (Professional Leadership)    

86 เปนผูนาํเชงิสถานการณ (Situational Leadership)    

87 เปนผูนาํการบริหารความเสีย่ง (Risk Leadership)    

88 เปนผูนาํแบบผสมผสาน/เชงิบูรณาการ (Integrated Leadership)    

89 เปนผูนาํที่มีทกัษะในการสื่อสารและการรบัฟง (Communications 

Leadership) 

   

 การพัฒนาตนเอง    

90 มีความมุงมัง่และตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง    

91 พัฒนาความรูเกี่ยวกับอาเซยีนศึกษา    

92 พัฒนาความรูความสามารถทางดานเศรษฐกิจ    

93 พัฒนาความรูความสามารถทางดานการเมืองความมัน่คง    

94 พัฒนาความรูความสามารถทางดานสังคมวัฒนธรรม    

95 พัฒนาความรูทางดานวิชาการ    

96 พัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษ    

97 พัฒนาความรูทางดานภาษาอาเซยีน    

98 พัฒนาความรูทางดานภาษาตางประเทศอื่นๆ    

99 พัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    

100 พัฒนาความสามารถทางดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ    

101 พัฒนาความสามารถทางดานมนษุยสัมพนัธ    

102 พัฒนาความสามารถทางดานคิดวิเคราะห    

103 พัฒนาความสามารถทางดานคิดสังเคราะห    

104 พัฒนาความสามารถทางดานการคิดอยางสรางสรรค    

105 พัฒนาความสามารถทางดานการเชื่อมโยง/ผสมผสาน    
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โปรดเขียนประเด็นที่ทานมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคม

อาเซียน 
  

 บทบาทการบริหารงานวชิาการ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 บทบาทการบริหารงานบคุคล 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 บทบาทดานการบรหิารการเงิน/งบประมาณ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 บทบาทดานการบรหิารงานทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 ภาวะผูนาํ Leadership 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 การพัฒนาตนเอง 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคิดเห็นอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบพระคุณที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามคะ 
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แบบสอบถามผูเช่ียวชาญรอบที่ 2 
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จดหมายนําแบบสอบถามรอบที่ 2 
 

วันที่      เมษายน พ.ศ. 2556 

เร่ือง แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 (รอบสุดทาย) 

เรียน ผูเชี่ยวชาญ 

ตามที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 ของการวิจัย เร่ือง 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน ไปแลวนั้นผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

และขณะนี้การวิจัยไดดําเนินการมาถึงขั้นตอนสุดทาย คือ การขอทบทวนคําตอบที่ทานไดเคยใหไวใน

รอบที่ 1  

การตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 (รอบสุดทาย) นี้มีความสําคัญ และมีความหมายอยางยิ่ง

สําหรับความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของการวิจัยในครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะหจากทานผูเชี่ยวชาญ

ไดกรุณาตอบแบบสอบถามที่แนบมาพรอมนี้ ตามที่ทานคิดเห็นอยางรอบคอบและไตรตรองหากคําตอบ

ของทานแตกตางไปจากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญขอความกรุณาใหทานแสดงเหตุผลการยืนยัน

คําตอบในชองเหตุผลตามที่ระบุในแบบสอบถาม 

 โดยผูวิจัยจะขอรับแบบสอบถามคืนภายในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 ดวยการขอรับคืน

ดวยตนเอง และหากผูวิจัยไมสามารถไปรับคืนดวยตนเองขอความกรุณาผูเชี่ยวชาญชวยสงกลับผูวิจัย 

ณ ที่สํานักงานไปรษณีย เนื่องจากผูวิจัยไดทําการจายคาสงเอกสารทาง EMS ไวเรียบรอยแลวเพื่อ

ปองกันการสูญหายของเอกสาร และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับขอมูลคืน (หากสงที่ตูไปรษณีย

อาจทําใหเกิดการสูญหายหรือลาชาไดคะ) 

 ผูวิจัย หวงัเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณาและความรวมมือจากทานเชนเคย และขอขอบพระคุณ

ลวงหนามา ณ โอกาสนี้  

 

 

                                ดวยความเคารพและนบัถอื 

 

                                    สุมนธรี ประจวบเหมาะ 
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แบบสอบถามรอบที่ 2 (รอบสุดทาย) 
 

เรื่อง: บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน 
 
คําชี้แจง:   
 1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เพื่อศึกษาวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในยุคประชาคมอาเซียน ควรเปนอยางไร ซึ่งจะใชสอบถามผูเชี่ยวชาญเปนรอบที่ 2 (รอบสุดทาย) โดย

จุดมุงหมายของการตอบแบบสอบถามในรอบนี้ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแตละทานไดทราบความคิดเห็นของ

กลุม พรอมทั้งทบทวนคําตอบของตนเอง ซึ่งทานสามารถยืนยันคําตอบ หรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําตอบ

เดิมจากรอบที่ 1 ได 

 2. ในแบบสอบถามรอบที ่ 2 นี ้ จะมีการแสดงคาทางสถิติความสอดคลองของความคิดเหน็ที่ได 

จากกลุมผูเชีย่วชาญจาํนวน 18 ทาน และพรอมระบุตาํแหนงความคิดเหน็ของทานจากการตอบแบบสอบถาม

ในรอบที่ 1  ซึ่งกาํหนดสัญลักษณแทนความหมาย ดังนี ้

  เครื่องหมาย  * หมายถงึ  ความคิดเหน็ของทานจากแบบสอบถามรอบที่ 1    

เครื่องหมาย         หมายถงึ  คามัธยฐานของคําตอบที่ผูเชี่ยวชาญตอบมากที่สุด 

  เครื่องหมาย   หมายถงึ  ชวงของคะแนนที่รอยละ 50 ของผูเชี่ยวชาญสวนกลางตอบ 

(ขอบเขตของคาพิสัยระหวางควอไทล) 

 3. ขอความกรุณาทานผูเชีย่วชาญโปรดพิจารณาแตละขอความวามีระดบัความสาํคัญระดับ

ใดแลวทําเครือ่งหมาย  ในชองทายขอความแตละขอ ที่ทานตองการเลือกใหม  
4. หากทานยืนยนัคําตอบแลวขอใดที่ไมอยูในขอบเขตพิสัยระหวางควอไทล (        ) ขอ

ความกรุณาใหเหตุผลประกอบ  

 5. ผูวิจัยจะเก็บรักษาคําคอบของทานเปนความลับ การนําเสนอผลการศึกษาจะเปนไปใน

ภาพรวมไมม ีผลกระทบตอทาน และ *ขอความกรณุาสงคืนภายในวันที ่16 เมษายน  2556  
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ขอที่ ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ

5 4 3 2 1 เหตุผล

 บทบาทดานการบรหิารงานวิชาการ     

1 การบริหารงานวิชาการเปนสิ่งที่ตองคาํนงึถึงเปนลําดับแรก     

2 การกําหนดแผนงานระยะยาว     

3 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา     

4 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาโดยยึดกรอบคุณวุฒิแหงชาติ     

5 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาโดยยึดกรอบคุณวุฒิอาเซยีน     

6 ชุมชนและสงัคมโดยรอบมีสวนรวมในการพัฒนาหลกัสตูร

สถานศกึษา 

    

7 จัดการศึกษาเพื่อสรางคุณลกัษณะพืน้ฐานพลเมืองอาเซียน     

8 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูเกีย่วกบัอาเซียน     

9 บูรณาการความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนในทุกสาระการเรียนรู     

10 สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนทั่วไป ผูดอยโอกาสและผู

พิการ 

    

11 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความสนใจของผูเรียน     

12 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดของผูเรียน     

13 สรางโอกาสทางการศึกษาทีห่ลากหลาย     

14 สงเสริมผูเรียนใหศึกษาตอในระดับอาชวีศึกษา     

15 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     

16 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาเซยีน     

17 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศอื่นๆ     

18 พัฒนาการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติ     

19 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีอาเซียน     

20 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีของชาติ     

21 สงเสริมการรักษาเอกลกัษณของชาติ     

22 สงเสริมการเรียนรูสุขอนามยั/สาธารณสุข     

23 สงเสริมการมจีิตอาสา     
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ขอที่ ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ

5 4 3 2 1 เหตุผล

24 การสรางเครือขายทางการศกึษาภายในประเทศ     

25 การสรางเครือขายทางการศกึษากับตางประเทศ     

26 สงเสริมศักยภาพการแขงขันทางดานการศกึษา     

27 สงเสริมการพฒันาสมรรถนะผูเรียน     

28 สนับสนนุการแลกเปลี่ยนความรู     

29 สนใจความกาวหนาทางดานการศึกษาของประเทศอาเซยีนอืน่ๆ     

30 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล     

31 จัดการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล     

32 พัฒนาองคความรูของหลกัสตูร/จัดการศึกษาใหตรงกับความ

ตองการทางเศรษฐกิจ 

    

33 กําหนดหลักสตูรสถานศึกษาตามศักยภาพของโรงเรยีน     

34 สราง Learning Communityในโรงเรียนของตนเอง     
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 เหตุผล

 บทบาทดานการบรหิารงานบุคคล     

35 พัฒนาครูดานความรูทัว่ไป     

36 พัฒนาครูดานความรูในวิชาที่สอน     

37 พัฒนาครูดานความรูวิชาอื่นๆที่ไมใชวิชาทีส่อน     

38 พัฒนาครูดานความรูเกีย่วกบัอาเซียน     

39 พัฒนาครูดานความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมในสังคมอาเซียน

(mindset) 

    

40 พัฒนาครูดานคุณธรรม จริยธรรม     

41 พัฒนาครูดานความรูเกีย่วกบัวิธีการสอน/การจัดการเรียนรู     

42 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาอังกฤษ     

43 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาอาเซียน     

44 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาตางประเทศอื่นๆ     

45 พัฒนาความสามารถครูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

46 พัฒนาความสามารถครูดานการสื่อสาร     

47 พัฒนาความสามารถครูดานการถายทอดความรูเปน

ภาษาอังกฤษ 

    

48 สรรหาครูภาษาอังกฤษที่เปนเจาของภาษา     

49 สรรหาครูภาษาอาเซยีนที่เปนเจาของภาษา     

50 การกําหนดอัตราการใชกําลังคน     

51 การสรรหาบุคลากร/ครูที่มีความรูความสามารถเกีย่วกับอาเซียน     

52 การนิเทศ ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติ และ ประเมนิผลงานของครู     

53 สนับสนนุการแลกเปลี่ยนบคุลากร/ครู/นกัเรียน     

54 สนับสนนุการแลกเปลี่ยนทรพัยากรทางการศึกษา     
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 เหตุผล

55 สนับสนนุสงเสริมการปฏิบัติงานคร ู     

56 สนับสนนุการทํางานแบบกลุม     

57 สนับสนนุการทํางานของครูใหใชความคิดอยางเปนอิสระและ

สรางสรรค 

    

58 จัดเตรียมบุคลากรใหมีความรู และความพรอมในการสอนตาม

มาตรฐานทางวิชาชพีในระดบัสากล 

    

59 พัฒนาบุคลากรใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของ

อาชีพในระดับสากล 

    

60 ระดมทรัพยากรบุคคล/ภูมิปญญาทองถิน่มาสนับสนุนการเรียน

การสอน 

    

 บทบาทดานการบรหิารการเงิน/งบประมาณ     

61 วางแผนการใชงบประมาณระยะยาว     

62 ประเมินการใชงบประมาณ     

63 จัดหารายได     

64 ควบคุมการใชงบประมาณ     

65 เปดโอกาสใหบุคลากร/ครูมสีวนรวมบริหารงบประมาณ     

66 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

67 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาอบรมครู     

68 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน     

69 จัดสรรงบประมาณในการสรรหา/จัดจางครูตางชาติ     

70 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดลอม 

    

71 จัดสรรงบประมาณในการพฒันาแหลงเรยีนรู     

72 บริหารงบประมาณในรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนอยางเปน

รูปธรรม 

    

73 จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการแขงขันทางดานการศึกษา     
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในประเด็น

ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 เหตุผล

 บทบาทดานการบรหิารงานทั่วไป     

74 สงเสริมการสรางความเขาใจเกี่ยวกับอาเซยีนในชุมชน     

75 สนับสนนุ/ประสานงาน การสรางเครือขายความรวมมือทาง

การศึกษา 

    

76 การจัดการเพือ่รองรับการเคลื่อนยายเสรีทางการศึกษา     

77 การประชาสมัพันธโรงเรียน     

78 สนับสนนุการพัฒนาแหลงเรียนรูการพัฒนาอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดลอม 

    

79 สงเสริม/รณรงคการใหความรูทางสาธารณสุข     

80 พัฒนาสุขอนามัยนกัเรียน     

81 พัฒนาสุขอนามัยคร/ูบุคลากร     

82 พัฒนาสุขอนามัยในชุมชน     

83 พัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีมาตรฐานในระดับสากล     

84 การรับนักเรียนตองคํานึงถึงบริบท ศักยภาพ สภาวะการแขงขัน

ของโรงเรียนทีแ่ตกตาง 
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทใน

ประเด็นตอไปนี้มากนอยเพยีงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 เหตุผล

 ภาวะผูนาํ Leadership     

85 เปนผูนาํทางวชิาการ (Academic Leadership)     

86 เปนผูนาํทางการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)     

87 เปนผูนาํที่มีวสัิยทัศน (Having Vision in Leadership)     

88 เปนผูนาํแบบยืดหยุน (Flexibility Leadership)     

89 เปนผูนาํที่เปดกวาง (Open Mined Leadership)     

90 เปนผูนาํการบริหารจัดการเชงิรุก (Proactive Leadership)     

91 เปนผูนาํที่มีความสามารถในการสรางเครอืขาย (Connections 

Leadership) 

    

92 เปนผูนาํการประสานความรวมมือ (Collaborative 

Leadership) 

    

93 เปนผูนาํทางการแขงขัน (Competitive Leadership)     

94 เปนผูนาํในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource 

Leadership) 

    

95 เปนผูนาํทางการศึกษา (Educational Leadership)     

96 เปนผูนาํการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ (Professional 

Leadership) 

    

97 เปนผูนาํเชงิสถานการณ (Situational Leadership)     

98 เปนผูนาํการบริหารความเสีย่ง (Risk Leadership)     

99 เปนผูนาํแบบผสมผสาน/เชงิบูรณาการ (Integrated 

Leadership) 

    

100 เปนผูนาํที่มีทกัษะในการสื่อสารและการรบัฟง 

(Communications Leadership) 

    

101  เปนผูนําแบบกระบวนทัศนใหม (New paradigm Leadership)     
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทใน

ประเด็นตอไปนี้มากนอยเพยีงใด 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 เหตุผล

 การพัฒนาตนเอง     

102 มีความมุงมัง่และตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง     

103 พัฒนาความรูเกี่ยวกับอาเซยีนศึกษา     

104 พัฒนาความรูความสามารถทางดานเศรษฐกิจ     

105 พัฒนาความรูความสามารถทางดานการเมืองความมัน่คง     

106 พัฒนาความรูความสามารถทางดานสังคมวัฒนธรรม     

107 พัฒนาความรูทางดานวิชาการ     

108 พัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษ     

109 พัฒนาความรูทางดานภาษาอาเซยีน     

110 พัฒนาความรูทางดานภาษาตางประเทศอื่นๆ     

111 พัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

112 พัฒนาความสามารถทางดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ     

113 พัฒนาความสามารถทางดานมนษุยสัมพนัธ     

114 พัฒนาความสามารถทางดานคิดวิเคราะห     

115 พัฒนาความสามารถทางดานคิดสังเคราะห     

116 พัฒนาความสามารถทางดานการคิดอยางสรางสรรค     

117 พัฒนาความสามารถทางดานการเชื่อมโยง/ผสมผสาน     

118 พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต     

119 พัฒนาตนเองโดยการเขารวมประชุม สัมมนา     

 

 

ขอขอบพระคุณที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามคะ 
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สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 
สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน  9 คน  
เรื่อง บทบาทผูบรหิารสถานศกึษาในยุคประชาคมอาเซียน 
 เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาและ

เตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่จะเปน พลเมืองของประชาคมอาเซียนในอนาคต

ไดอยางมีคุณภาพผูบริหารสถานตองมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนโดยมีการวิเคราะหสภาวะ

รอบดานทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหความสําคัญกับบทบาทตางๆของผูบริหาร

ดังตอไปนี้  

 

1. บทบาทผูบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ที่ไดถูกระบุไวในระเบียบกฎหมาย
และพระราชบัญญัติทางการศึกษา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมคีวามเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองมีความตระหนักในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยคํานึงถึงบทบาทที่สําคัญ 2 ดาน 

คือ 
 1.1 บทบาทในการบริหารงานวิชาการ 
 1.2 บทบาทในการบริหารงานบุคคล 
 

 1.1 บทบาทในการบริหารงานวชิาการ ผูเชี่ยวชาญเห็นวา ผูบริหารสถานศกึษาจําเปนที่จะตอง

ทําให คําวา อาเซียน นั้นเกิดขึ้นใหไดในสถานศกึษาอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยจะตองดําเนินการใน

เร่ืองดังตอไปนี ้

  1.1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับการเขาสูยุคของประชาคมอาเซียน โดย

สมบูรณนั้น สถานศึกษาและการศึกษาของไทย จะตองมีการปรับและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษา 

ใหมีมาตรฐาน มีความเหมาะสม มีความสอดคลอง กับบริบทตางๆของสถานศึกษานั้นๆ โดยที่ผูบริหาร

สถานศึกษาตองเปนผูมีความรูความสามารถทางดานวิชาการในการที่จะจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา

ข้ึนมาใหม โดยยึดถือ ตามหลักสูตรแกนกลาง ที่เรียกวา อาเซียนศึกษา หรือ (ASEAN Curriculum 

Sourcebook) ทั้งนี้เพื่อการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่จะตองตรงกับคุณสมบัติ และสมรรถนะที่กําหนด

ไวในกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และ กรอบคุณวุฒิอาเซียนที่จะมีข้ึนในอนาคต 

  1.1.2 สงเสริมการสรางองคความรู และความเขาใจในการเปนพลเมืองอาเซียน ให

เกิดขึน้ ทั้งภายในสถานศึกษา ชมุชน และสังคมโดยรอบ เปดโอกาสใหผูมสีวนเกี่ยวของ ผูที่มีสวนไดสวนเสยี 

(Stakeholder) เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนและมกีารบูรณาการในทกุสาระการเรียนรู 
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  1.1.3 การสรางโอกาสทางการศกึษาใหแกผูเรยีน ในทุกชัน้ ทุกระดับ ทุกชาติ ทกุภาษา

รวมถึง ผูดอยโอกาส ผูพิการ โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการเปดกวางทางดานการจัดการศึกษา

ใหแก ผูเรียนไดเรียนตามความถนัด ความชอบและความสนใจ มีการใหความสาํคัญกบัการเลื่อนไหล และ

การเคลื่อนยายแรงงานเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไมยึดติดกับการจัดการศึกษาแบบเดิมๆ ที่ยึดติดกับกฎ 

ระเบียบตางๆ ที่จะตองเรียนเฉพาะสายสามัญเทานั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรที่จะสงเสริมใหนักเรียนที่

มีความถนัดทางดานฝมือแรงงาน หรือทางสายอาชีพใหไดเขาเรียนตอในระดับอาชีวศึกษาทีม่ีการถายทอด

ความรูในระบบไตรภาคีมีการเรียนการสอน ที่ไดรับการรับรองวา เปนอาชีพที่สามารถเคลื่อนยายแรงงาน

ในการประกอบอาชีพไดอยางเสรีจากประเทศตางๆ ในอาเซียน 

  1.1.4 สงเสริมใหมีการเรียนรูโดยปราศจากอคติ เกี่ยวกับประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในเชิงลึกดวยใจที่เปนกลาง ยอมรับความ

แตกตางระหวางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ดีงาม โดยรักษาความเปน

เอกลักษณของชาติไทยไว 

  1.1.5 สงเสริมการสรางคุณลักษณะพื้นฐานของผูเรียน โดยจะตองปลูกฝงใหผูเรียนให

มีลักษณะของ SMART คือมี  

    Skill      ทักษะ  

    Morality   คุณธรรมจริยธรรม 

    Attitude   เจตคติ 

    Responsibility  ความรับผิดชอบ 

    Talent/Technology  ความสามารถทางดานเทคโนโลยี 
 

   เพื่อเขาสูการแขงขันในเวทีของ ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก และสามารถอยูรวมกนั 

เปนหนึ่งเดียว อยางมีความสุขในฐานะของพลเมืองยุคใหม 
  1.1.6 สงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออนเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการแขงขนัทางดานการศึกษา มีการศึกษาแบบเปรยีบเทยีบ เพื่อใหผูเรียนไดตระหนกัถงึการมโีอกาส
ที่จะหาทีย่ืนใหกับตนเองในสังคมที่จะมีการแขงขันกันในทุกเรื่องเพิ่มมากขึ้นทั้งในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอยางมีความสุขและเปนมิตรในอนาคต 

  1.1.7 สรางความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม ใหแกผูเรียน โดยให

ความสําคัญกับส่ิงที่อยูรอบตัวตางๆ เชน เร่ืองขยะ ส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากร การดูแลธรรมชาติ จริยธรรม 

และคุณธรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ สาธารณสุข ความสะอาดที่อาจจะเกิดเปนปญหาขึ้น

ไดในอนาคตจากการเคลื่อนยายเสรีของแรงงานตางๆ เปนตน 
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 1.2 บทบาทในการบริหารงานบุคคล 
  1.2.1 เสริมสรางและ ปรับเปลีย่นใหครูมีทศันคติ เจตคติ และคานิยมที่ดี และมี
องคความรูที่ถูกตอง มี Mind Set เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ที่อยูในประชาคมอาเซียนอยางถูกตองลึกซึ้ง 

เพราะเนื่องจาก ครูผูสอนจะเปนผูถายทอด ความรู ความคิดตางๆ ใหกับนักเรียน (สรางเจตคติใหม) 
  1.2.2 สงเสริม พัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาใหมคุีณภาพอยางจริงจัง และ
ตอเนื่องในดานตางๆ เชน มีการพัฒนาการครูใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค 

สามารถถายทอดความรูเปนภาษาสากลได สนับสนนุใหครูมีการเรียนรูภาษาอาเซียน และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT ใหกาวทันกบัสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

  1.2.3 สงเสริมใหครมูีการปรบัเปลี่ยนวิธกีาร การเรยีนการสอนในสถานศึกษาใหม โดย
เนนใหผูเรียนไดมีการคนหาตนเอง สามารถรูวาตนเองตองการอะไรในอนาคต ยกเลกิวิธกีารสอนแบบเดิมๆ 

ที่ใชการปอนขอมูลใหแกนักเรียน เปดโอกาสและสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการแสดงออกอยางมั่นใจ 
  1.2.4 สนบัสนุนใหมีการอบรมแลกเปลีย่นคร ูนักเรยีน ผลงานทางการศกึษา ศลิปะ 
วัฒนธรรม กับประเทศอื่นๆ ที่อยูในประชาคมอาเซียน และในประชาคมโลก 

  1.2.5 สงเสริมสนับสนุนการทํางานแบบเปนทีมภายในสถานศึกษาทั้งการทํางานของ
ครูและนักเรียน 

 
2. บทบาทผูบริหารสถานศึกษาตามพฤติกรรมการแสดงออกทางการบริหาร  

 ผูเชี่ยวชาญไดใหน้ําหนักและ ความสําคัญมี 2 ดาน ดังนี ้คือ 
 2.1 บทบาทตามพฤติกรรมที่แสดงออกในเรื่องของการมีภาวะผูนํา 
 2.2 บทบาทตามพฤติกรรมที่แสดงออกในเรื่องของการพัฒนาตนเอง 
 

 2.1 บทบาทตามพฤติกรรมที่แสดงออกในเรื่องของการมีภาวะผูนํา ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํา 
แบบหลากหลายมิติ โดยที่ผูบริหารจะตองวิเคราะหตนเอง วิเคราะหบริบทตางๆใหรอบดานทั้ง 360 องศา 

วาจะตองใชความเปนผูนําในลักษณะไหนมาก ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหความสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนําที่ผูบริหาร

สถานศึกษาควรจะตองมี ดังนี้ คือ 

  2.1.1 เปนผูนาํทางวชิาการที่สามารถกําหนดภาพลักษณและวสัิยทัศนของสถานศกึษาที่

ตองการในอนาคต 

  2.1.2 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารงานตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

  2.1.3 เปนผูนาํแบบยดืหยุน ไมยึดติดกับเร่ืองเดิมๆมีการปรับการทํางานตามความเหมาะสม

ของเวลาและโอกาส 
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  2.1.4 เปนผูนาํที่มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปดกวางยอมรับความแตกตาง ความหลากหลาย 

ความเทาเทียมและความเสมอภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  2.1.5 เปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเชิงรุก 

  2.1.6 เปนผูนําที่มีความสามารถในการการสรางเครือขาย ประสานความรวมมือ และมีความ 

สามารถในการเชื่อมโยงบริบทตางๆ ทั้งภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา รวมถึงการประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

  2.1.7 เปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง สามารถที่จะจัดการกบัตัวแปรตางๆ 

ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 2.2 บทบาทตามพฤติกรรมที่แสดงออกในเรื่องของการพัฒนาตนเอง เพื่อเปนการเพิ่มคุณคา
ใหตนเองและเปนแบบอยางที่ดี ใหแกครูและนักเรียน โดยผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองในดานตางๆ ดังนี้ 

  2.2.1 พัฒนาองคความรู และความเขาใจในเชิงลกึ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคที่

เกี่ยวของกับประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียนวา ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง 

และ สังคมวัฒนธรรมนั้น มีความเกี่ยวโยงกันอยางไร ผลของการเปดการคาเสรี การเคลื่อนยายแรงงาน

เสรีสงผลอยางไรตอการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน 

  2.2.2 พัฒนาในเรือ่งของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรูภาษาของ

ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม เพื่อการเชื่อมโยงและสรางเครือขายทางการศึกษา 

  2.2.3 พัฒนาในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อุปกรณเพื่อการสื่อสาร  ICT  

  2.2.4 พัฒนาตนเองใหรอบรูทนัเหตุการณ ติดตามสถานการณขอมูลขาวสารตาง  ๆรอบตัว

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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คาสถิติและระดับความสําคัญจากแบบสอบถามรอบที่ 1 
 

ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

คาสถิติ 

Mdn Mo [Mdn-Mo] Q1 Q3 [Q3-Q1] ผล 

 บทบาทดานการบริหารงานวิชาการ        

1 การบริหารงานวิชาการเปนส่ิงที่ตองคํานึงถึง

เปนลําดับแรก 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

2 การกําหนดแผนงานระยะยาว 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง

4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดกรอบ

คุณวุฒิแหงชาติ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดกรอบ

คุณวุฒิอาเซียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

6 ชุมชนและสังคมโดยรอบมีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

7 จัดการศึกษาเพื่อสรางคุณลักษณะพื้นฐาน

พลเมืองอาเซียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

8 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ

อาเซียน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

9 บูรณาการความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในทุกสาระการเรียนรู 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

10 สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนทั่วไป 

ผูดอยโอกาสและผูพิการ 4.50 4.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

11 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความสนใจ

ของผูเรียน 4.50 4.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

12 สรางโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดของ

ผูเรียน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

13 สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

14 สงเสริมผูเรียนใหศึกษาตอในระดับ

อาชีวศึกษา 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

15 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

16 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

 

 



 

 

102

ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

คาสถิติ 

Mdn Mo [Mdn-Mo] Q1 Q3 [Q3-Q1] ผล 

 บทบาทดานการบริหารงานวิชาการ (ตอ)        

17 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

อื่นๆ 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

18 พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

19 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณีอาเซียน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

20 สงเสริมการเรียนรูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณีของชาติ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

21 สงเสริมการรักษาเอกลักษณของชาติ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

22 สงเสริมการเรียนรูสุขอนามัย/สาธารณสุข 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

23 สงเสริมการมีจิตอาสา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

24 การสรางเครือขายทางการศึกษา

ภายในประเทศ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

25 การสรางเครือขายทางการศึกษากับ

ตางประเทศ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

26 สงเสริมศักยภาพการแขงขันทางดาน

การศึกษา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

27 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

28 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

คาสถิติ 

Mdn Mo [Mdn-Mo] Q1 Q3 [Q3-Q1] ผล 

 บทบาทดานการบริหารงานบุคคล       

29 พัฒนาครูดานความรูทั่วไป 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

30 พัฒนาครูดานความรูในวิชาที่สอน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

31 พัฒนาครูดานความรูวิชาอื่นๆที่ไมใชวิชาที่

สอน 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 สอดคลอง

32 พัฒนาครูดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

33 พัฒนาครูดานความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมใน

สังคมอาเซียน(mindset) 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

34 พัฒนาครูดานคุณธรรม จริยธรรม 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

35 พัฒนาครูดานความรูเกี่ยวกับวิธีการสอน/การ

จัดการเรียนรู 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง

36 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

37 พัฒนาความสามารถครูดานภาษาอาเซียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

38 พัฒนาความสามารถครูดาน

ภาษาตางประเทศอื่นๆ 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 สอดคลอง

39 พัฒนาความสามารถครูดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง

40 พัฒนาความสามารถครูดานการสื่อสาร 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

41 พัฒนาความสามารถครูดานการถายทอด

ความรูเปนภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

42 สรรหาครูภาษาอังกฤษที่เปนเจาของภาษา 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

43 สรรหาครูภาษาอาเซียนที่เปนเจาของภาษา 4.00 4.00 0.00 3.75 5.00 1.25 สอดคลอง 

44 สรรหาครูภาษาตางประเทศอื่นๆที่เปนเจาของ

ภาษา 4.00 4.00 0.00 3.00 5.00 2.00 

ไม

สอดคลอง

45 การกําหนดอัตราการใชกําลังคน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

46 การสรรหาบุคลากร/ครูที่มีความรู

ความสามารถเกี่ยวกับอาเซียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

47 การนิเทศ ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติ และ 

ประเมินผลงานของครู 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

48 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร/ครู/นักเรียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

49 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการ

ศึกษา 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

คาสถิติ 

Mdn Mo [Mdn-Mo] Q1 Q3 [Q3-Q1] ผล 

 บทบาทดานการบริหารงานบุคคล (ตอ)        

50 สนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานครู 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

51 สนับสนุนการทํางานแบบกลุม 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

52 สนับสนุนการทํางานของครูใหใชความคิด

อยางเปนอิสระและสรางสรรค 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

 บทบาทดานการบริหารการเงนิ/งบประมาณ        

53 วางแผนการใชงบประมาณระยะยาว 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

54 ประเมินการใชงบประมาณ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

55 จัดหารายได 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

56 ควบคุมการใชงบประมาณ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

57 เปดโอกาสใหบุคลากร/ครูมีสวนรวมบริหาร

งบประมาณ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

58 เปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกมีสวนรวม

บริหารงบประมาณ 4.00 4.00 0.00 3.00 5.00 2.00 ไมสอดคลอง

59 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

60 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอบรมครู 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

61 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง 

62 จัดสรรงบประมาณในการสรรหา/จัดจางครู

ตางชาติ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

63 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาคาร 

สถานที่และสภาพแวดลอม 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 

64 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหลงเรียนรู 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง 
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

คาสถิติ 

Mdn Mo [Mdn-Mo] Q1 Q3 [Q3-Q1] ผล 

 บทบาทดานการบริหารงานทัว่ไป        

65 สงเสริมการสรางความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน

ในชุมชน 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

66 สนับสนุน/ประสานงาน การสรางเครือขาย

ความรวมมือทางการศึกษา 4.50 4.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

67 การจัดการเพื่อรองรับการเคลื่อนยายเสรี

ทางการศึกษา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

68 การประชาสัมพันธโรงเรียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

69 สนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูการพัฒนา

อาคาร สถานที่และสภาพแวดลอม 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

70 สงเสริม/รณรงคการใหความรูทางสาธารณสุข 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

71 พัฒนาสุขอนามัยนักเรียน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

72 พัฒนาสุขอนามัยครู/บุคลากร 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

73 พัฒนาสุขอนามัยในชุมชน 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

 ภาวะผูนํา Leadership        

74 เปนผูนําทางวิชาการ (Academic 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

75 เปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

76 เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (Having Vision in 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

77 เปนผูนําแบบยืดหยุน (Flexibility 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

78 เปนผูนําที่เปดกวาง (Open Mined 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

79 เปนผูนําการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 สอดคลอง

80 เปนผูนําที่มีความสามารถในการสราง

เครือขาย (Connections Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

81 เปนผูนําการประสานความรวมมือ 

(Collaborative Leadership) 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

คาสถิติ 

Mdn Mo [Mdn-Mo] Q1 Q3 [Q3-Q1] ผล 

 ภาวะผูนํา Leadership (ตอ)        

82 เปนผูนําทางการแขงขัน (Competitive 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

83 เปนผูนําในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Human resource Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

84 เปนผูนําทางการศึกษา (Educational 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

85 เปนผูนําการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

(Professional Leadership) 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

86 เปนผูนําเชิงสถานการณ (Situational 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

87 เปนผูนําการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

88 เปนผูนําแบบผสมผสาน/เชิงบูรณาการ 

(Integrated Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.05. 1.00 สอดคลอง

89 เปนผูนําที่มีทักษะในการสื่อสารและการรับฟง 

(Communications Leadership) 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

 การพัฒนาตนเอง        

90 มีความมุงมั่งและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง

91 พัฒนาความรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

92 พัฒนาความรูความสามารถทางดาน

เศรษฐกิจ 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

93 พัฒนาความรูความสามารถทางดานการเมือง

ความมั่นคง 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

94 พัฒนาความรูความสามารถทางดานสังคม

วัฒนธรรม 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

95 พัฒนาความรูทางดานวิชาการ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

96 พัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

97 พัฒนาความรูทางดานภาษาอาเซียน 4.50 5.00 0.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

98 พัฒนาความรูทางดานภาษาตางประเทศอื่นๆ 4.00 4.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง

99 พัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอง
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ขอที่ 
ในยุคประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

คาสถิติ 

Mdn Mo [Mdn-Mo] Q1 Q3 [Q3-Q1] ผล 

 การพัฒนาตนเอง (ตอ)        

100 พัฒนาความสามารถทางดานการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษ 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

101 พัฒนาความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง

102 พัฒนาความสามารถทางดานคิดวิเคราะห 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

103 พัฒนาความสามารถทางดานคิดสังเคราะห 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

104 พัฒนาความสามารถทางดานการคิดอยาง

สรางสรรค 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอง

105 พัฒนาความสามารถทางดานการเชื่อมโยง/

ผสมผสาน 5.00 5.00 0.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอง
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