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53260910 : สาขาวิชาพฒันศึกษา 
คําสําคัญ :  ยุทธศาสตร / การศกึษาขั้นพื้นฐาน / ประชาคมอาเซียน 

  ขวัญทิพย ชินเศรษฐวงศ: ยทุธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน.  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน,  ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ.   371 หนา. 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 2) สรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 3) ประเมินยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียนที่รางขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูเชี่ยวชาญในสพฐ. สพป. และสพม. จํานวน 19 คน
และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เก่ียวของ จํานวน 488 คน เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 

โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ผลการวิจัยพบวา  
 1. การเขาสูประชาคมอาเซียนน้ัน ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาในดานการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ภาษาที่ 2 และภาษาเพื่อนบาน ครูตองไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
การสอน  บูรณาการหลักสูตรและใชเทคโนโลยีในการสอน ไดรับการสงเสริมทางดานภาษา  หลักสูตรแกนกลาง
มาตรฐานควรมาจากการระดมความคิดจากผูเก่ียวของในทุกระดับ กระทรวงศึกษาธิการตองกระจายอํานาจการ
บริหาร จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม ติดตามประเมินความคุมคา และความสําเร็จของการใชจาย 

 2. ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยประกอบดวย 1) 
สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อมุงสูมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 2) 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มีทักษะการถายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน 3) เรงรัดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก
รูปแบบ ทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานสูอาเซียน 4) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูมาตรฐานสากล  5) สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย บนหลักการมีสวนรวมคือ รวม
คิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสูอาเซียน  6) 
สงเสริมการบริหารจัดการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ แบบมุงเนนผลงาน 

 3. ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนที่รางขึ้น มีความเหมาะสมในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด มีความเปนไปไดในระดับมากถึงมากที่สุด มีความเปนประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุดและมี
ความถูกตองในระดับมากถึงมากท่ีสุด ในทุกกลยุทธ ทั้ง 94 แนวทาง 
_______________________________________________________________________ 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา          บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                       ปการศึกษา 2556 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ   1. ...........................  2. ............................. 
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53260910: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION 

KEY WORD: STRATEGY / BASIC EDUCATION / ASEAN COMMUNITY 

                  KWANTHIP CHINSETTAWONG: STRATEGIES FOR DRIVING BASIC EDUCATION 

TOWARDS ASEAN COMMUNITY. THESIS ADVISORS: LUYONG WEERANAVIN, Ph.D., AND ASST. 

PROF. TEERASAK AUN-AROMLERT, Ph.D. 371 pp. 

The purposes of this research are to: 1) study the impact of ASEAN Community integration in 2015 

on the provision of basic education in Thailand, 2) formulate the basic education strategies for Thailand 

which are appropriate for ASEAN community integration, and 3) evaluate the draft strategies for driving 

basic education towards the ASEAN community. The sample participants used in the study were 19 experts 

from Office of The Basic Education Commission, Primary Educational Service Area (PESA) and Secondary 

Educational Service Area (SESA) and 488 educators across the country. This study utilized a mixed method 

research approach, using qualitative and quantitative data analysis. The research tools used in-depth 

interviews and questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation (SD). 

The results found that: 

1. Entering into the ASEAN community, students need to be developed in the areas of critical 

thinking and synthesis, initiative, second language and neighboring languages. Teachers need to be 

developed to modify teaching styles, curriculum integration and technology in teaching, while taking 

advantage of professional development opportunities. Core curriculum standards should come from 

brainstorming at all levels. The Ministry of Education should decentralize the administration, allocate the 

budget appropriately, evaluated the worthiness and the achievement of expenditure efficiency. 

2. The strategy for driving basic education in Thailand towards the ASEAN community contains the 

following: 1) to encourage the development of learners to have knowledge, ability, skills for the 21st century 

and desired character traits on the basis of the national education standards while advancing the education 

standards in the national, regional, ASEAN and international levels; 2) to develop the knowledge level of 

teachers and educational personnel and to develop the skills to convey this knowledge while ensuring the 

teacher quality meets the professional standards required to develop learners in ASEAN; 3) to accelerate 

the  development of basic education management in all forms and at all levels to raise standards for 

ASEAN; 4) to raise curriculum development and the learning management of basic education in all forms 

and at all levels to international standards; 5) to encourage all sectors involved in the provision of basic 

education including formal, non-formal and informal education to adopt the principle of participation to 

promote thinking, doing, checking and being responsible together to drive the basic education towards 

ASEAN; 6) to promote the performance-based budgeting for basic education in all forms and at all levels.  

3. The draft strategy for driving basic education towards ASEAN community is appropriate, 

feasible, utilizable and accurate at the high to highest levels in all 94 strategies. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความเมตตาอยางสูงยิ่งจาก อาจารย ดร. ลุยง  

วีระนาวิน และผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีคอยให
ความชวยเหลือช้ีแนะแนวทางและเปนกําลังใจใหผูวิจัยตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ  รอง
ศาสตราจารย ดร. คณิต เขียววิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.
สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดสละเวลาใหคําแนะนําและขอคิดท่ีเปนประโยชนตอ
งานวิจัย รวมไปถึงคณาจารยภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาทุกทานท่ีไดใหวิชาความรูแกผูวิจัย ขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ คุณหญิงลักษณาจันทร 
เลาหพันธ ท่ีไดใหความกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น และคําแนะนําในการไปสัมภาษณท่ีมี
ประโยชนยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิดานการตรวจเครื่องมือการวิจัย  ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
และท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) ทุกทาน ท่ีไดใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และขอมูลในการไปสัมภาษณ และแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการวิจัย ขอกราบ
ขอบพระคุณผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากท้ัง 6 ภาค ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีไดกรุณาให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอมอบความสําเร็จคร้ังนี้แด ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ และคุณอัจฉรา ชินเศรษฐ
วงศ บิดามารดาผูเปนท่ีรักย่ิง ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนและเปนแรงใจสําคัญใหผูวิจัยมีแรงบันดาลใจ
และทุมเทในการศึกษาตลอดมา และมุงมั่นตั้งใจท่ีจะมีสวนรวมพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให
กาวหนายิ่งขึ้นไป ครูบาอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชา พี่นอง และทุกคนในครอบครัวท่ีคอยเปน
กําลังใจใหผูวิจัยประสบความสําเร็จไดดวยดี 
 

 

 

  
  


