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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะผูบ้รหิารสถานศึกษาในประชาคมอาเซยีน	เพ่ือเปรยีบเทียบคณุลกัษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนจ�าแนกตามประเภทเทศบาล	 และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล	 จังหวัดสมุทรปราการ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ

แบบสอบถาม		คือ	ครูผู้สอน	จ�านวน	237	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	และสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One-way									

ANOVA)	ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’s)	และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 คณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศึกษาในประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนอนบุาลสงักดัเทศบาล	 จงัหวดัสมทุรปราการ	พบว่า	

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากตามล�าดับค่าเฉลี่ย	คือ	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ด้านวิชาการ	ด้านการพัฒนาตนเองในเชิง

บริหาร	ด้านการบริหารจัดการ	และด้านสังคมและชุมชน

	 2.	 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล	 จังหวัด

สมุทรปราการ	จ�าแนกตามประเภทเทศบาล	พบว่า	ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	แต่เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านการพัฒนา

ตนเองในเชิงบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 แนวทางการพัฒนา	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง	 มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน	มศีกัยภาพและความสามารถในการบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ	สามารถพฒันาวชิาการ	หลักสตูร	นวตักรรม

และกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ	 ICT	 สามารถประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความ												

ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	นิเทศติดตามผลการด�าเนินงาน	และควรศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน										

การศึกษาต่อ	การศึกษาดูงาน	การเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา,	ประชาคมอาเซียน,	โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล
สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ
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ABSTRACT
	 The	 purpose	 of	 the	 study	was	 to	 investigate	 the	 characteristics	 of	 school	 administrator’s	 in	 the																				

ASEAN	 community.	 The	 samples	 were	 237	 of	 the	 teachers.The	 instruments	 used	 in	 this	 research																										

were	question	naires	and	interviews.	The	statistics	that	were	used	to	analyze	the	data	were	percentage,											

mean,	standard	deviation,	one-way	ANOVA,	and		Scheffe’s		Method.

	 1.	 The	 research	 found	 the	 characteristics	 of	 school	 administrator’s	 in	 the	 ASEAN	 community	 by									

kindergarten	 school	 under	Municipal	 Samutparkan	province.	Overall,	 it	was	 found	 that	 the	 information									

contained	 in	many	 levels,	 respectively,	 and	 the	 average	 is	 academic	 ethics	 development	manual	 for											

commercial	management	and	administration,	the	society	and	the	community.

	 2.	 It	 was	 founded	when	 comparing	 the	 characteristics	 of	 school	 administrator’s	 in	 the	 ASEAN														

community	 by	 kindergarten	 school	 under	Municipal	 Samutparkan	 provinceby	municipal,	 It	 was	 found												

thatthe	development	of	the	self	in	modern	management	are	statistical	different	by	.05.

	 3.	 Developmentplan	 :School	 administratorsmust	 leadto	 changeavisionof	 education	 ASEAN																							

community.	 The	 potential	 and	 the	 ability	 tomanagethe	 system.To	 develop	 innovative	 academic																										

curriculum	and	the	learning	process,	the	ASEAN	community,	fluent	in	English,	ICT		can	synchronize	network	

parties	to	cooperatein	learning	the	ASEAN	community.	Supervision	performance	and	the	documentation			

and	manual	operation	of	the	study	to	receive	training	and	attend	seminars.

Keywords:	 The	 characteristics	 of	 school	 administrator’s,	 the	 ASEAN	 community,	 kindergarten	 school																

Under	Municipal

บทน�ำ
	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีการ

รวมตัวกันภายหลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพ	 (Bangkok		

Declaration)	 และการก่อตั้งประชาชาติเอเชียตะวันออก							

เฉียงใต้	 หรืออาเซียน	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 2510	 ซึ่งต่อมา

เปลี่ยนชื่อเป ็นสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 	 (The																					

Association	Of	 Southeast	Asian	Nation)	ความร่วมมือ

อาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดต้ังประชาคม

อาเซยีนซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน

และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็น

ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยด้านการศึกษา						

เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยาย

โอกาสทางการศึกษา	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	การน�า

โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ�านวยความสะดวกและเทคโนโลยี										

การสื่อสารเข้ามารองรับการขยายโอกาสและการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา		ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษา

ในเชิงคุณภาพเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนดินแดนแห่งความ

สงบสุขสันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2555,	 น.10)	 ซึ่งแนวโน้มการ

จัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนในอนาคตจะเป็นสังคม		

ฐานความรู ้ 	 มีการกระจายโอกาสและกระจายอ�านาจ																			

เน้นคุณภาพและการเปิดเสรีทางการศึกษา	ทุกประเทศใช้การ

ศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเพ่ือพัฒนาและ										

ยกระดับศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2549,	 น.	 ก)	 ในการด�าเนินการ											

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น

ประชาคมอาเซียนนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมกันทั้งภาครัฐ	 ภาค	

เอกชนและภาคประชาชน	 สถานศึกษาซ่ึงถือเป็นหน่วยงาน								

ท่ีส�าคัญเพราะต้องจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตาม										

เป้าหมาย	 คือ	 ดี	 เก่ง	 มีความสุข	 และสามารถแข่งขันในเวที

ประชาคมอาเซียนและโลกได้	 ทั้งนี้	 การที่สถานศึกษาจะขับ

เคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัย												

ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพเช่นกัน	 ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น

ผู้น�าท่ีมีบทบาท	 ต้องมีการตระหนักรู้และพัฒนาตนเองให้มี

ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อท่ีจะสามารถขับเคลื่อน

สถานศกึษาไปสูพ่ฒันาการดงักล่าวได้	โดยผูบ้รหิารสถานศึกษา

จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยอันจะน�าพาสถานศึกษาให้บรรลุ												

เป้าหมาย	 ซ่ึงหมายถึง	 คุณลักษณะของผู้บริหารที่แสดงออก						
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ถึงความส�าเร็จของการบริหารงานและที่ส�าคัญคือการสร้าง

ศรัทธาในตนเองให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน	ต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น�า

มีความรอบรู้ทางวิชาการ	 มีกระบวนการบริหารที่สอดคล้อง

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา		

	 โรงเรยีนอนุบาลสงักดัเทศบาลในจงัหวดัสมทุรปราการ	

เป็นสถานศึกษาที่ส�าคัญยิ่งต่อการสร้างรากฐานเด็กปฐมวัย									

สู่พลเมืองอาเซียนอย่างมีศักยภาพสถานศึกษาแต่ละพื้นที่มี

ความแตกต่างตามภูมิภาคสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันสิ่งส�าคัญ

ยิ่งคือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการเตรียม

ความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่พลเมืองอาเซียน	 โดยจะเป็นผู้น�า										

พหุวัฒนธรรมที่หลากหลายมาบริหารจัดการ	จัดกระบวนการ	

เรียนการสอน	 	 สร้างความคุ ้นเคยให้เด็กสู ่อาเซียน	 โดย																		

เทศบาลบูรณาการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	 เพื่อเด็กปฐมวัย

เจริญงอกงามสู่พลเมืองอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล	 จังหวัด

สมุทรปราการ

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

ในประชาคมอาเซียน	 ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล	

จังหวัดสมุทรปราการ	จ�าแนกตามประเภทของเทศบาล

	 3.	 เพือ่เสนอแนวทางพัฒนาคุณลกัษณะผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาในประชาคมอาเซยีน	ของโรงเรยีนอนบุาลสงักดัเทศบาล	

จังหวัดสมุทรปราการ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
	 1.	 เป ็นแนวทางในการปรับปรุงคุณลักษณะของ															

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในประชาคมอาเซยีน	ของโรงเรยีนอนบุาล

สังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ	 ให้เป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารในยุคปัจจุบันและเป็นผู้น�า

จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

	 2.	 เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู ้เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซยีนต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ 	 ประกอบด้วย	

แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน	และแบบสัมภาษณ์การพัฒนาคุณลักษณะ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในประชาคมอาเซยีน	ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้

	 1.	 แบบสอบถามประเมินคุณลักษณะผู้บริหารสถาน

ศึกษาในประชาคมอาเซียน	 ที่ผู ้วิจัยสร ้างขึ้น	 โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ส่วนที่	1	 สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม										

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)	ได้แก่	เพศ		

ประสบการณ์ในการท�างาน	 วุฒิการศึกษาและประเภทของ

เทศบาล

	 	 ส่วนท่ี	2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ											

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนอนบุาล

สังกัดเทศบาล	จังหวัดสมุทรปราการ	มีลักษณะเป็นแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 โดยสอบถาม											

เกีย่วกบัคณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษาในประชาคมอาเซียน	

5	ด้าน	 ได้แก่	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ด้านวิชาการ	ด้านการ

บรหิารจดัการ	ด้านสงัคมและชุมชน	และด้านการพฒันาตนเอง

ในเชิงบริหาร	โดยมีความหมายดังนี้

	 ระดับ	5	 หมายถึง	มากที่สุด	ให้คะแนน	5	คะแนน

	 ระดับ	4	 หมายถึง	มาก	 			ให้คะแนน	4	คะแนน

	 ระดับ	3	 หมายถึง	ปานกลาง	ให้คะแนน	3	คะแนน

		 ระดับ	2	 หมายถึง	น้อย	 			ให้คะแนน	2	คะแนน

	 ระดับ	1	 หมายถึง	น้อยที่สุด	ให้คะแนน	1	คะแนน

	 	 ส่วนที่	3	 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

การพัฒนาคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อา เ ซียนของโรง เรี ยนอนุบาลสั ง กัด เทศบาลจั งห วัด

สมุทรปราการ

	 2.	 แบบสัมภาษณ์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา

คณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศึกษาในประชาคมอาเซยีน	ทีผู่ว้จิยั

สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยจะน�า	 ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อศึกษา

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะผูบ้รหิารให้เป็น

ผู้บริหารในประชาคมอาเซียน

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 กำรสร้ำงแบบสอบถำม

	 1.	 ศึกษาหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และวรรณกรรมที่

เ ก่ียวข้องเกี่ยวกับคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาและ

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน

	 2.	 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม	

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนตาม

กรอบแนวคิดการวิจัย	 ซ่ึงก�าหนดคุณลักษณะผู้บริหารสถาน

ศึกษาไว้	5	ด้าน	คือ	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ด้านวิชาการ	ด้าน

การบริหารจัดการ	 ด้านสังคมและชุมชน	 และด้านการพัฒนา

ตนเองในเชิงบริหาร	 เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า	
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	 3.	 น�าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน	

ตรวจสอบความถูกต้องและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง													

เชิงเนื้อหา	 (Index	of	 Congruence	หรือ	 IOC)	 ได้ค่า	 IOC	

ระหว่าง	0.80	-	1.00

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไป

ทดลองใช้	(Try-Out)	กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ

ศกึษาครัง้นี	้จ�านวน	30	คน	แล้วน�าแบบสอบถามมาหาค่าความ

เชือ่มนั	(Reliability)		ของแบบสอบถามโดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์

แอลฟา	 (Alpha	Coefficient)	ตามวิธีของครอนบาร์ค	 ได้ค่า

ความเชื่อมั่นโดยรวมทุกด้านเท่ากับ	.815

	 5.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว											

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

อีกครั้ง	เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 6.	 ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วใช้

จริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์	 	 มีขั้นตอนในการสร้างดัง								

ต่อไปนี้

	 1.	 ศึกษาหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และวรรณกรรมที่

เกีย่วข้องเกีย่วกบัคุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซียน

	 2.	 สร้างแบบสัมภาษณ์	เนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน	 เพื่อสัมภาษณ์														

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	 แล้วน�าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า

	 3.	 น�าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ท�าหนังสือแนะน�าตัวและขออนุญาตในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ข ้อมูลไปยั ง โรง เรี ยนอนุบาลสั งกัด เทศบาล	 จังหวัด

สมุทรปราการ

	 2.	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู ้วิจัย	 น�า

แบบสอบถามพร้อมด้วยหนงัสือจากบณัฑติวิทยาลยั	ผูว้จิยัของ

หนังสือน�าส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนเป้าหมาย	พร้อมทั้ง

นัดวันรับแบบสอบถาม

	 3.	 น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืน	 และด�าเนินการตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยการรวบรวม

แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ต่อไป

	 4.	 น�าประเด็นจากผลการวิเคราะห์คุณลักษณะ																

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนอนบุาล

สังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ	 ไปสัมภาษณ์ผู้อ�านวย

การกองการศึกษาของเทศบาล	 จังหวัดสมุทรปราการ										

จ�านวน	5	คน

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

	 เมือ่ได้ข้อมลูจากแบบสอบถามและข้อมลูการสมัภาษณ์

มาแล้ว	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน	

ดังนี้

	 1.	 ตรวจส�ารวจความสมบูรณ์	 ของค�าตอบจาก

แบบสอบถามที่น�ามาวิเคราะห์

	 2.	 บันทึกค่าค�าตอบท่ีได้จากค�าถามแต่ละข้อเข้าแฟ้ม

ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์

	 3.	 ก�าหนดโปรแกรมค�าสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูล	และ

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	 โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	ตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 	 3.1	 หาค่าความถี่	 (Frequency)	 และหาค่า											

ร้อยละ	 (Percentage)	 ของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 3.2	 หาค่าเฉลี่ย(Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	ของคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัด

เทศบาล	จังหวัดสมุทรปราการ

	 	 3.3	 เปรียบเทียบความแตกต่างคุณลักษณะของ								

ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ�าแนกตามประเภทของเทศบาล	โดยรวม

และรายข้อ	 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

และวิเคราะห์ความแปรปรวน	 แบบทางเดียว	 (One	Way								

ANOVA)	เมือ่พบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างรายคู่โดย

วิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’s)

	 4.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล		จังหวัด

สมุทรปราการ	 จากแบบสอบถามปลายเปิดและจากการ

สัมภาษณ์		โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content		Analysis)

ผลกำรวิจัย
	 1.	 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามเพศ	

วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ท�างาน	และประเภทของเทศบาล

พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม	237	คน	เป็นเพศชายร้อยละ	7.20	

เป็นเพศหญิงร้อยละ	92.80	มีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี		
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ร้อยละ	 4.20	 ปริญญาตรี	 ร้อยละ	 62.40	 ปริญญาตรีข้ึนไป								

ร้อยละ	33.30	มปีระสบการณ์ท�างานต�า่กว่า	5	ปี	ร้อยละ	18.10	

มปีระสบการณ์ท�างาน	5	-	10	ปี	ร้อยละ	40.90	มปีระสบการณ์

ท�างานมากกว่า	10	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	40.90	เป็นโรงเรียนสังกัด

เทศบาลต�าบล	ร้อยละ	25.70	เป็นโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง	

ร้อยละ	39.70	เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร	ร้อยละ	34.60

	 2.	 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซียนของโรงเ รียนอนุบาลสังกัดเทศบาล	 จั งหวัด

สมุทรปราการ	 พบว่า	 โดยรวมทั้ง	 5	 ด้าน	 มีคุณลักษณะ																

อยู่ในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน	 พบว่า	 มี

คุณลักษณะอยู่ในระดับมากทั้ง	 5	 ด้านตามล�าดับค่าเฉลี่ย											

คือ	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	(X	=	4.08,S.D.	=	0.72)		ด้าน

วิชาการ	 (X	=	4.04,	S.D.	=	0.74)	 	ด้านการบริหารจัดการ											

(X	=	3.98,	S.D.	=	0.78)	ด้านสังคมและชุมชน	(X	=	3.86,	

S.D.	 =	 0.80)	 และด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร	 (X	=	

3.99,	S.D.	=	0.77)		

	 	 2.1	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 พบว่า	 โดยรวมมี

คุณลักษณะอยู่ในระดับมาก	 (X	=	4.08,	 S.D.	=	0.72)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	โดยข้อทีม่ค่ีา

เฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 มีความเป็น

กลัยาณมติรต่อเพือ่นร่วมงานในการจดัการศกึษาในประชาคม

อาเซียน	 (X	 =	 4.14,	 S.D.	 =	 0.72)	 มีความเอาใจใส่และ															

รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาสู ่การเป็นประชาคม

อาเซียนอย่างเตม็ความสามารถ	(X	=	4.14,	S.D.	=	0.68)		และ

ข้อสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายเกี่ยวกับอาเซียนโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม								

(X	 =	 4.11,	 S.D.	 =	 0.72)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น							

คอื	ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับอาเซยีนแก่เพ่ือน

ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์	(X	=	4.02,	S.D.	=	0.70)	และส่งเสรมิ

ให้มกีารวางแผนการปฏบิตังิานเกีย่วกบักิจกรรมอาเซยีนอย่าง

เป็นระบบ	(X	=	4.02,	S.D.	=	0.74)	

	 	 2.2	 ด้านวิชาการพบว่า	 โดยรวมมีคุณลักษณะอยู่

ในระดับมาก	(X	=	4.04,	S.D.	=	0.74)	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่คณุลกัษณะ

สูงกว่าข้ออื่น	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 ให้บุคลากรมีการวิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะเด็กไทยในอาเซียน	(X	=	4.14,	S.D.	=	0.73)	ข้อ

ให้บุคลากรจัดท�าแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถาน

ศึกษาเน้นอาเซียน	(X	=	4.07,	S.D.	=	0.75)	ข้อส่งเสริมความ

ร่วมมอืในการจดัหลกัสตูรสถานศึกษาเน้นอาเซียนและข้อนเิทศ

และติดตามการจัดการเรียนรู ้ เน ้นอาเซียนด้วยวิธีการท่ี									

หลากหลาย	 (X	 =	 4.04,	 S.D.	 =	 0.74)	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย									

ต�่ากว่าข้ออื่นคือ	 ข้อส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการ								

จัดกิจกรรมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง	(X	=	3.40,	S.D.	=	0.76)	

	 	 2.3	 ด้านการบริหารจัดการ	 พบว่า	 โดยรวมมี

คุณลักษณะอยู่ในระดับมาก	 (X	=	3.98,	 S.D.	=	0.79)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่											

มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	3	ล�าดับแรก	คือ	ให้มีการ

จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน	(X	=	4.10,	S.D.	=	0.78)	ข้อ

จัดกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของสถาน

ศึกษาประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน	 (X	 =	 4.03,	 S.D.	 =	 0.75)	 ข้อส่งเสริม													

ให้บุคลากรทุกส่วนในสถานศึกษามีส่วนร่วมก�าหนดทิศทาง																

ในการจัดการศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียนอย ่างชัดเจน																							

(X	=	4.03,	S.D.	=	0.73)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่นคือ	

ข้อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานเกี่ยวกับอาเซียน						

(X	=	3.80,	S.D.	=	0.84)	

	 	 2.4	 ด้านสังคมและชุมชน	 พบว่า	 โดยรวมมี

คุณลักษณะอยู่ในระดับมาก	 (X	=	3.86,	 S.D.	=	0.80)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่มี							

ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 ข้อสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างคร	ูผูป้กครองและชมุชน	ในการ

จัดกิจกรรมเก่ียวกับอาเซียน	 (X	 =	 3.95,	 S.D.	 =	 0.75)	 ข้อ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับอาเซียนแก่สังคมและชุมชน

อย่างหลากหลาย	(X	=	3.91,	S.D.	=	0.80)	ข้อเป็นผู้น�าองค์กร

ในการจัดท�าฐานข ้อมูลแหล ่งเรียนรู ้อาเซียนในชุมชน																			

(X	=	3.84,	S.D.	=	0.78)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่นคือ	

ข้อให้มีการส�ารวจความต้องการของชุมชนด้านการศึกษา									

การด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน																

(X	=	3.80,	S.D.	=	0.88)	

	 	 2.5	 ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร	 พบว่า	

โดยรวมมคีณุลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	3.99,	S.D.	=	0.77)	

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยูใ่นระดบัมมากทุกข้อ	โดยข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่คณุลกัษณะสงูกว่าข้ออืน่	3	ล�าดบัแรก	คอื	ข้อจดัหา

ครูชาวต่างชาติมาพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ												

แก่ตนเอง	 บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา	 (X	 =	 4.04,		

S.D.	 =	 0.82)	 ข้อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู	้								

ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียน	 (X	=	4.02,	S.D.	=	0.74)	ข้อเรียนรู้การน�าเทคนิค
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บริหารจดัการสมยัใหม่มาพฒันาการจดัการศกึษาเน้นอาเซยีน

(X	=	4.01,	S.D.	=	0.73)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่นคือ	

ข้อศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบอาเซียน	

(X	=	3.91,	S.D.	=	0.85)

	 3.	 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

ในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล	

จังหวัดสมุทรปราการ	จ�าแนกตามประเภทของเทศบาลพบว่า	

โรงเรียนสงักดัเทศบาลต�าบล	โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง	และ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร	โดยรวมทั้ง	5	ด้าน	มีคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน	 อยู่ในระดับมาก							

ทุกด้านพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ	พบว่า	

	 	 3.1	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 โรงเรียนสังกัด

เทศบาลต�าบล	 โดยรวมมีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.02,	S.D.	=	0.74)		

พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่มี

ค ่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว ่าข ้ออื่น	 คือ	 ข ้อมีความเป็น

กลัยาณมติรต่อเพือ่นร่วมงานในการจดัการศกึษาในประชาคม

อาเซียน	(X	=	4.12,	S.D.	=	0.73)	ข้อสนับสนุนให้บุคลากรใน

สถานศกึษาปฏบิติัหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายเกีย่วกบัอาเซียนโดย

ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	(X	=	4.09,	S.D.	=	0.78)		และข้อ

มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาสู	่						

การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มความสามารถ	(X	=	4.09,	

S.D.	=	0.72)		ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ข้อแนะน�า

และช่วยเหลอืให้การปฏบิติังานเกีย่วกบัอาเซยีนบรรลเุป้าหมาย	

(X	=	3.88,	S.D.	=	0.75)	โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร	โดยรวม

มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนอยู่ใน

ระดับมาก	(X	=	4.23,	S.D.	=	0.65)		เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ							

สูงกว่าข้ออื่นคือ	คือ	มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน

ในการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน	(X	=		4.12,	S.D.	=	

0.64)	 ข้อมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพ่ือนร่วมงานด้วยความ

เสมอภาค	 (X	 =	 4.11,	 S.D.	 =	 0.63)	 และข้อแนะน�าและ										

ช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนบรรลุเป้าหมาย							

(X	=	4.10,	S.D.	=	0.67)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ

ข้อถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัอาเซยีนแก่เพือ่น

ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์	(X	=	3.90,	S.D.	=	0.62)		โรงเรียน

สงักดัเทศบาลนคร	โดยรวมมคีณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา

ในประชาคมอาเซยีน	อยูใ่นระดับมาก	(X	=	4.23,	S.D.	=	0.75)	

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยูใ่นระดับมากทุกข้อ	โดยข้อท่ี	

มค่ีาเฉลีย่คณุลกัษณะสงูกว่าข้ออืน่	3	ล�าดบัแรก	คอื	ข้อบรหิาร

จัดการสถานศึกษาในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนโดยยึด

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	 (X	=	4.34,	 S.D.	=	0.66)	 ข้อมี

ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มความสามารถ	 (X	 =	 4.32,							

S.D.	 =	 0.66)	 และเสียสละและอุทิศตนในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน		(X	=	4.31,	S.D.	=	

0.80)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออ่ืน	 คือ	 ข้อยึดมั่นใน

อุดมการณ์วิชาชีพของการเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน	(X	=	4.09,	S.D.	=	0.67)		

	 	 3.2	 ด้านวิชาการ	 โรงเรียนสังกัดเทศบาลต�าบล		

โดยรวมมีคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซียน	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.05,	S.D.	=	0.80)	พิจารณา

เป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

คุณลักษณะสูงกว่าข้ออ่ืน	 คือ	 ข้อให้บุคลากรจัดท�าแผนการ

เรียนรู ้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเน ้นอาเซียน																				

(X	=	4.15,	S.D.	=	0.78)		ข้อส่งเสริมให้มีการน�าข้อเสนอแนะ

จากการนิเทศมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้เน้น

อาเซียนอย่างชัดเจน	 (X	 =	 4.10,	 S.D.	 =	 0.77)	 และข้อให้

บุคลากรมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่การ

จัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยในอาเซียน														

(X	=	4.09,	S.D.	=	0.76)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ

ส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอาเซียน

อย่างต่อเนือ่ง	(X	=	3.92,	S.D.	=	0.84)	โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมือง	 โดยรวมมีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซยีน	อยูใ่นระดบัมาก	(X	=	3.92,	S.D.	=	0.65)	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

คุณลักษณะสูงกว่าข้ออ่ืน	 คือ	 ข้อให้บุคลากรจัดท�าแผนการ

เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเน้นอาเซียนส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ให้บุคลากรจัดท�าแผนการเรียนรู้

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเน้นอาเซียน	 (X	 =	 4.01,	

S.D.		=	0.64)		ข้อส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการจัด

กิจกรรมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง	(X	=	3.97,	S.D.	=	0.69)		และ

ข้อให้มีการจัดท�าแผนการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นอาเซียน	(X	=	3.95,	

S.D.	=	0.57)		ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ข้อนิเทศ

และติดตามการจัดการเรียนรู ้ เน ้นอาเซียนด้วยวิธีการท่ี										

หลากหลาย	(X	=	3.87,	S.D.	=	0.68)		และส่งเสริมให้มีการน�า

ข้อเสนอแนะจากการนเิทศมาปรบัปรุงคณุภาพการจดัการเรยีน

รู้เน้นอาเซียนอย่างชัดเจน	(X	=	3.87,	S.D.	=	0.63)		โรงเรียน

สงักดัเทศบาลนคร	โดยรวมมคีณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา
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ในประชาคมอาเซยีนอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	4.18,	S.D.	=	0.75)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	คือ	ข้อให้บุคลากรจัดท�า

แผนการเรยีนรู้สอดคล้องกบัหลกัสตูรสถานศกึษาเน้นอาเซยีน	

(X	=	4.34,	S.D.	=	0.76)		ข้อให้มกีารจัดท�าคู่มอืการน�าหลกัสตูร

สถานศกึษาเน้นอาเซียนไปใช้ในการจัดการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม

พฒันาผู้เรียน	(X	=	4.27,	S.D.	=	0.77)		ส่งเสรมิให้มีการส�ารวจ

ความต้องการในการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่น้นอาเซยีน	

(X	=	4.25,	S.D.	=	0.66)	และส่งเสริมความร่วมมือในการจัด

หลักสูตรสถานศึกษาเน้นอาเซียน	 (X	=	4.25,	S.D.	=	0.78)	

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียต�า่กว่าข้ออืน่	คอื	ข้อให้มกีารจดัท�าแผนการ

ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนเน้นอาเซียน	(X	=	4.05,	S.D.	=	0.68)				

	 	 3.3	 ด้านการบริหารจัดการ	โรงเรียนสงักดัเทศบาล

ต�าบล		โดยรวมมคีณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษาในประชาคม

อาเซียน	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.01,	S.D.	=	0.82)		พิจารณา

เป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

คุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	 คือ	 ข้อให้มีการจัดท�าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาท่ี

เน้นอาเซียน	(X	=	4.19,	S.D.	=	0.81)	ข้อนิเทศและติดตาม

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	(X	=	4.11,	S.D.	=	0.81)		และ

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกส่วนในสถานศึกษามีส่วนร่วมก�าหนด

วสิยัทศัน์ทศิทางในการจดัการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่าง

ชัดเจน	(X	=	4.07,	S.D.	=	0.77)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า	

ข้ออื่น	 คือ	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานเกี่ยวกับ

อาเซียน	(X	=3.85,	S.D.	=	0.77)	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง	

โดยรวมมีคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซยีนอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	3.87,	S.D.	=	0.71)		เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

คณุลกัษณะสงูกว่าข้ออืน่	คือ	ให้มกีารจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาที่เน้น

อาเซียน	(X	=	3.98,	S.D.	=	0.71)	ข้อจดักระบวนการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาประกอบการจัดท�า

แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาในประชาคมอาเซยีน	(X	=	3.94,	

S.D.	=	0.71)		และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ายุทธศาสตร์

สถานศึกษาที่เน้นอาเซียน	(X	=	3.94,	S.D.	=	0.67)	ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ข้อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด�าเนินงานเกี่ยวกับอาเซียน	(X	=	3.71,	S.D.	=	0.85)	โรงเรียน

สงักัดเทศบาลนคร		โดยรวมมคีณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษา

ในประชาคมอาเซยีนอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	4.10,	S.D.	=	0.82)	

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทุกข้อ	โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	 คือข้อจัดหาสื่อการเรียนรู้

ตามความต้องการของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เน้น

อาเซียน	(X	=	4.22,	S.D.	=	0.70)		ข้อให้มีการออกแบบและ

ปรับปรุงห้องเรียนและอาคารสถานท่ีส่งเสริมการจัดการเรียน

รู้ในอาเซียน	 (X	=	4.18,	S.D.	=	0.74)	 	 ให้มีการจัดท�าแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาน

ศึกษาที่เน้นอาเซียน	(X	=	4.17,	S.D.	=	0.82)	ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ข้อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนิน

งานเกี่ยวกับอาเซียน	(X	=	3.89,	S.D.	=	0.92)				

	 	 3.4	 ด้านสงัคมและชมุชน		โรงเรยีนสงักัดเทศบาล

ต�าบล	โดยรวมมคีณุลกัษณะผู้บรหิารสถานศกึษาในประชาคม

อาเซียน	อยู่ในระดับมาก	(X	=	3.91,	S.D.	=	0.80)	พิจารณา

เป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

คุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	 คือ	 ข้อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

อาเซยีน	(X	=	4.05,	S.D.	=	0.69)	ข้อสนบัสนนุการจดักจิกรรม

เก่ียวกับอาเซียนแก่ชุมชนอย่างหลากหลาย	 (X	 =	 4.00,												

S.D.	 =	 0.80)	 เป็นผู้น�าองค์กรในการจัดท�าฐานข้อมูลแหล่ง	

เรียนรู้อาเซียนในชุมชน	(X	=	3.88,	S.D.	=	0.77)	และส่งเสริม

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งชุมชน	 (X	 =	 3.88,	 S.D.	 =	 0.84)	 ส่วนข้อที่มี									

ค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	 คือ	 ให้มีการส�ารวจความต้องการของ

ชุมชนด้านการศึกษา	 การด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพใน

ประชาคมอาเซียน	(X	=	3.83,	S.D.	=	0.91)	โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง	 โดยรวมมีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.80,	S.D.	=	0.74)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	คือ	สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืระหว่างครผููป้กครองและชุมชน	ในการจดักจิกรรมเกีย่ว

กับอาเซียน	(X	=	3.88,	S.D.	=	0.74)		ข้อเป็นผู้น�าองค์กรใน

การจัดท�าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้อาเซียนในชุมชน	(X	=	3.84,	

S.D.	=	0.72)	และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน

แก่ชุมชนอย่างหลากหลาย	(X	=	3.82,	S.D.	=	0.73)	ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ข้อให้มีการส�ารวจความต้องการ

ของชมุชนด้านการศึกษา		การด�ารงชวีติและประกอบอาชพีใน

ประชาคมอาเซียน	(X	=	3.70,	S.D.	=	0.85)	โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนคร	 โดยรวมมีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.87,	S.D.	=	0.89)	
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น	 คือ	 ข้อสนับสนุนการจัดกิจกรรม									

เกี่ยวกับอาเซียนแก่ชุมชนอย่างหลากหลาย	 (X	 =	 3.93,											

S.D.	 =	 0.91)	 ข้อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคร	ู															

ผู ้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน														

(X	 =3.93,	 S.D.	 =	 0.85)	 ให้มีการส�ารวจความต้องการของ

ชุมชนด้านการศึกษา	 การด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพใน

ประชาคมอาเซียน	 (X	=	3.91,	S.D.	=	0.86)	ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ส่งเสริมกระบวนการจัดท�าแผนการจัด

กจิกรรมพฒันาชมุชนเกีย่วกับอาเซยีน	(X	=	3.81,	S.D.	=	1.00)	

และข้อเป็นผู้น�าองค์กรในการจัดท�าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้

อาเซียนในชุมชน	(X	=	3.81,	S.D.	=	0.91)

	 	 3.5	 ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร	โรงเรียน

สงักดัเทศบาลต�าบล	โดยรวมมคุีณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศกึษา

ในประชาคมอาเซยีน	อยูใ่นระดับมาก	(X	=	4.13,	S.D.	=	0.71)	

พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่มี

ค่าเฉล่ียคุณลักษณะสูงกว่าข้ออื่น	 คือ	 จัดหาครูชาวต่างชาติ							

มาพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่ตนเอง	 บุคลากร

และนักเรียนในสถานศึกษา	 (X	 =	 4.20,	 S.D.	 =	 0.77)																	

ข้อเรียนรู้การน�าเทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม่มาพัฒนาการ

จัดการศึกษาเน้นอาเซียน	(X	=	4.18,	S.D.	=	0.64)	เข้าร่วม

ประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ													

ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียน	 (X	 =	 4.16,													

S.D.	=	0.72)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ศึกษาดูงาน	

การบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบอาเซียน	 (X	 =	 4.01,		

S.D.	=	0.78)	โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืง	โดยรวมมคุีณลกัษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก									

(X	 =	 3.85,	 S.D.	 =	 0.76)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า											

อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่า										

ข้ออื่น	 คือ	 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน	

เกีย่วกบัการจดักจิกรรมอาเซยีนให้บรรลผุลส�าเรจ็ในการพฒันา

ผู้เรียน	(X	=	3.87,	S.D.	=	0.67)	ข้อเข้าร่วมประชุมสัมมนา

เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นสถานศกึษา

สู่ประชาคมอาเซียน	 (X	 =	 3.86,	 S.D.	 =	 0.72)	 และเรียนรู้

การน�าเทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม่มาพัฒนาการจัดการ

ศึกษาเน้นอาเซียน	 (X	=	3.86,	S.D.	=	0.68)	ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่ากว่าข้ออื่น	คือ	ข้อศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาต้นแบบอาเซียน	 (X	=	3.78,	S.D.	=	 	0.89)	 โรงเรียน

สงักดัเทศบาลนคร	โดยรวมมคีณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา

ในประชาคมอาเซยีนอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	4.04,	S.D.	=	0.82)	

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทุกข้อ	โดยข้อท่ี	

มค่ีาเฉลีย่คณุลกัษณะสงูกว่าข้ออืน่	คอื	ข้อจดัหาครชูาวต่างชาติ

มาพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่ตนเอง	 บุคลากร

และนกัเรยีนในสถานศกึษา	(X	=	4.13,	S.D.	=	0.76)	ข้อเข้าร่วม	

ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับ

เคลื่อนสถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียน	 (X	 =	 4.07,																								

S.D.	=	0.75)	มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน

เกีย่วกบัการจดักจิกรรมอาเซียนให้บรรลผุลส�าเรจ็ในการพฒันา

ผู้เรียน	(X	=	4.05,	S.D.	=	0.76)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า	

ข้ออื่น	คือ	ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ

อาเซยีน	(X	=	4.00,	S.D.	=	0.90)	และข้อเรยีนรูก้ารน�าเทคนคิ

บรหิารจดัการสมยัใหม่มาพฒันาการจดัการศกึษาเน้นอาเซยีน

(X	=	4.00,	S.D.	=	0.88)			

	 	 3.6	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว	 พบว่า	 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนอนบุาลสงักัดเทศบาล	จังหวดัสมทุรปราการ	

จ�าแนกตามประเภทเทศบาล	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 และ

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 มีความแตกต่างด้านการพัฒนา

ตนเองในเชิงบริหาร	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05			

ส่วนด้านอื่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 จึงน�าไป

ทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีการเชฟเฟ่	 พบว่า	 โรงเรียนสังกัด

เทศบาลต�าบลมีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซียน	 ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงปริหารแตกต่างกับ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05

อภิปรำยผล
	 1.	 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาในประชาคม

อาเซียนในโรงเรยีนอนบุาลสงักดัเทศบาล	จงัหวดัสมทุรปราการ	

คณุลกัษณะผูบ้ริหารสถานศกึษาในประชาคมอาเซียนโดยรวม

และรายด้าน	 อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ							

สรศักด์ิ	 บัวแย้ม	 (2555)	 ที่ศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สหวิทยาเขต

ระยอง	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	

ท่ีพบว่าการเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรียน

มธัยมศกึษา	สหวทิยาเขตระยอง		สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	และ

สอดคล้องกับเมอืงปาย		รูส้รรพกจิ	(2555)	ทีศ่กึษาความพร้อม

และแนวทางการจัดการเรียนรู ้สู ่ประชาคมอาเซียน	 ของ

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	 สังกัดส�านักงานเขตที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต	6	ที่พบว่า	ความพร้อมของสถานศึกษาในการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	สถานศกึษาควรมแีนวทางทีจ่ะพฒันา

ไปสู่ความพร้อม	 ทั้งน้ีเป็นแบบแผนในการด�าเนินการต่อไป																				

การจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน	ผูบ้รหิารสถานศึกษาเป็น

บุคคลส�าคัญในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และช่วยเหลือคร	ู											

โดยเน้นให้ครูเร่ิมจากการวเิคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา	จดัท�า

หน่วยการเรียนรู้	และเขียนแผน	จัดการเรียนรู้มีพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความตระหนัก	ความรู้	ความเข้าใจ	และเจคติที่ดี	พร้อมที่

จะปรับเปลี่ยน	 และเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

อาเซียนที่ต้องเผชิญในอนาคต	และเฉลียว		เถื่อนเภา	(2554)	

ที่ศึกษาการด�าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา	 สังกัดส�านักงาน								

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร	ีเขต1	ทีพ่บว่า	สภาพการปฏบิตังิาน

จริง	 เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา													

มคีวามส�าคญัและความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องบรหิารและจัดการ

เพ่ือความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน								

ทีส่งักดัต่างกนั	ได้เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นอย่างยิง่

ที่จะสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม						

ในการเป็นประชาคมอาเซียน		โดยยึดแนวทางการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพและบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย	 พุทธศักราช	 2546	 โดย											

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 เล็งเห็นความส�าคัญของการเป็น

ประชาคมอาเซียนที่มีผลกระทบต่อทุกฝ่าย	โดยเฉพาะจังหวัด

สมุทรปราการ	 	 ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพมหานคร										

เมืองหลวงของประเทศ	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องมีคุณลักษณะท่ีพร้อมในประชาคมอาเซียน	 โดยการ							

ร่วมมือกันบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เกิด

ความพึงพอใจของทุกฝ่าย	 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา

ประเทศ	 การบริหารสถานศึกษาตลอดจนการพัฒนาตนเอง	

ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลให้คุณลักษณะผู้บริหารสถาน

ศกึษาในประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนอนบุาลสงักดัเทศบาล	

จังหวัดสมุทรปราการ	 อยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับ									

วงษ์เดือน		ทองค�า	(2556)	ได้ศกึษาเรือ่ง	คณุลกัษณะความเป็น

มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอ�าเภอล�าลูกกา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธาน	ีเขต	2	พบว่า	คุณลกัษณะ

ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอ�าเภอ

ล�าลูกกา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี	 เขต	 2	

อยู่ในระดับมาก

	 2.	 เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาใน

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 จ�าแนกตามประเภทเทศบาล	 พบว่า	 โรงเรียน

สงักดัเทศบาลต�าบล	โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง	และโรงเรยีน

สังกัดเทศบาลนคร	โดยรวมทั้ง	5	ด้าน	มีคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาในประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก	เพราะได้ยึด

แนวทางการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ	และบรหิารจดัการ

สถานศึกษาตามหลกัสตูรการจดัการศกึษาปฐมวยั		พทุธศกัราช	

2546	 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน

พบว่า	ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร	มีความแตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ส่วนด้านอืน่ไม่แตกต่างกนั	

โดยโรงเรียนสังกัดเทศบาลต�าบล	 มีคุณลักษณะผู ้บริหาร							

สถานศึกษาในประชาคมอาเซียนแตกต่างกับโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้

เนือ่งจากโรงเรยีนต่างสงักัดกนัจะมกีารบรหิารจดัการทีต่่างกนั	

อกีทัง้การบริหารจดัการสถานศกึษาสงักดัเทศบาลมผีูบ้รหิารที่

เป็นฝ่ายการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดจึงอาจมีนโยบาย												

ต่างกัน		ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุบิน		แสงสระคู	(2552)	

ได้ศึกษาเรื่อง	 คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ										

ตามทศันะของผูบ้รหิารและครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	พบว่า	ทัศนะของ

ผูบ้รหิารและครผููส้อน	ทีม่ต่ีอคณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา

มืออาชีพภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 ผลการเปรียบเทียบ

คุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของ													

ผู้บริหารและครูผู้สอน	 ตามต�าแหน่งหน้าท่ี	 ขนาดของสถาน

ศกึษาและประเภทโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนังาน

วิจัยของเรณู	 	 กองชาญ	 (2553)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 คุณลักษณะ									

ผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของครูในอ�าเภอ									

มวกเหล็ก	 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี	

เขต	 2	 พบว่า	 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหาร												

มอือาชีพตามทัศนะของครใูนอ�าเภอมวกเหลก็	อยูใ่นระดบัมาก	

และ	พรสวรรค์		โฆษติจนิดา	(2554	)	ได้ศกึษาเรือ่ง	คณุลกัษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการจัดการเรียนการสอน					

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ประถมศกึษา	พบว่า	คณุลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชีพ

ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 3.	 ผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล	 สังกัด

เทศบาล		จังหวัดสมุทรปราการ	พบผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
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เป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง	 มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา							

สู ่ประชาคมอาเซียน	 มีศักยภาพและความสามารถในการ

บรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ	สามารถพฒันาวชิาการ	หลกัสตูร	

นวัตกรรมและกระบวนการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน	เป็นผูม้ี

ทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	และทกัษะในการ

ใช้	 ICT	 ผู ้บริหารต้องมีความสามารถในการประสานภาคี								

เครือข่ายเพ่ือความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สู ่ประชาคม

อาเซียน		มคีวามสามารถในการนิเทศติดตามผลการด�าเนนิงาน

และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร	

กับภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน	

และควรศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน	 การศึกษาต่อ	

การศึกษาดูงาน	 การเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าร่วม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ										

ตรึกจิต			บินต่วน	(2556)	ศึกษาเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่าง

การด�าเนินงานจัดการเ รียนรู ้สู ่ประชาคมอาเซียนกับ

คุณลักษณะผู ้บริหารสานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา											

สหวิทยา	เขตมรกตอันดามัน	จังหวัดกระบี่	กล่าวว่า	ผู้บริหาร

สถานศกึษาควรส่งเสรมิพฒันาครแูละบคุลากรให้มคีวามพร้อม

ทั้งด้านภาษาการสื่อสาร	 เทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับอาเซียน	 ควรจัดสรร	 บุคลากรและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ผู ้รับผิดชอบงานให้ชัดเจนและมีการก�ากับติดตามการ												

ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	 และควรสร้างความตระหนักและ

ประชาสัมพันธ์ในการเตรยีมพร้อมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน

อย่างทั่วถึงในสถานศึกษางานวิจัยของสุบิน	 แสงระคู	 (2552)	

ศึกษาเร่ือง	 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตาม

ทัศนะของผู้บริหารและครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็	ทีก่ล่าวว่าผูบ้รหิาร

สถานศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัต	ิ

กฏ	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัข้าราชการคร	ูและบคุลากรทางการ

ศกึษา	มคีวามรูค้วามเข้าใจในการบรหิารงานวชิาการงานบคุคล	

งานแผนและงบประมาณ	 งานบริหารทั่วไป	 มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การวัดผล

และประเมินผล	 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารได	้														

ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการพัฒนาตน	พัฒนางาน	

รอบรู้	 ทันเหตุการณ์และน�ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ	ผูบ้รหิารควรให้เกยีรติผูใ้ต้บงัคบับญัชาใน

การแสดงความคิดเหน็	รบัฟังความคิดเหน็ผูใ้ต้บังคบับัญชาและ

ยึดหลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน	 ผู้บริหารต้องไม่เห็น

แก่พวกพ้องไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกและสามารถท�าให้เกิด

ความสามัคคีในหน่วยงาน	 ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการ

พัฒนาวิชาชีพครูโดยการส่งครูเข้าร่วมประชุมอบรมด้านการ

พฒันาวชิาชพีอยูเ่สมอและผูบ้รหิารควรมคีวามสามารถในการ

ก�าหนดกลยุทธ์และมีความสามารถใช้ยุทธวิธีในการบริหาร
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