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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือความ

เป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็งสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานโดยรวมและราย

ด้าน และ 2) คาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติและจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยรวมและรายด้านเกียวกับวัตถุประสงค์ 

สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัจจัยคุกคาม แนวทางและกลไกของนโยบาย ดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะคือ ระยะที 1 

การศึกษาบริบทเพือจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ทรงคุณวุฒิ 

แลระยะที 2 การตรวจสอบเพือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ อิงเกณฑ์ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการ

ยอมรับ โดยการประชุมสัมมนาผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการวิจัย พบว่า ว ัตถุประสงค์ของนโยบายมีดังนี 1) เพือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติทีดีเกียวกับอาเซียน 

2) เพือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะทีเหมาะสม 3)  เพือพัฒนามาตรฐานการศึกษาทีจะส่งเสริม

การหมุนเวียนของนักศึกษาและอาจารย์ในอาเซียน 4) เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน และ5) เพือ

พัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และพบว่า มีการดําเนินงานในสถานศึกษาเพือความเป็น

ประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีจุดแข็ง คือ สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยู่ทัว

ประเทศ มีจุดอ่อนคือ บุคลากรทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ มีโอกาส คือ ได้รับงบประมาณในภาพรวมมาก และมีปัจจัยคุกคาม คือ 

ค่าครองชีพสูง ผู ้ปกครองหรือประชาชนร่วมมือในการจัดการศึกษาน้อยลง นอกจากนั นย ังพบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยรวมที

สําคัญ คือ ต้องมุ่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สร้างเจตคติทีดีเกียวกับอาเซียน และจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม

ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือนบ้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอกลไกการนํานโยบายไปปฏิบัติทีสําคัญ คือ สร้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนระดับโรงเรียน หรือระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับจังหวัด และจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมความรู้

ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือนบ้าน และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําสําคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็ง 
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Abstract 

 The objectives of this Participatory Policy Research were to 1) identify the overall and partial proposed policy 

to be a strong ASEAN Community for schools under Office of the Basic Education Commission, and 2) estimate the 

chance to practice and prepare the overall and partial proposed policy on objective, current state, strength, weakness, 

opportunity, threat, guideline, and mechanism of policy.  The research was conducted in two phases.  The first phase 

involved studying related contexts in order to drafting the proposed policy through document research, survey research, 

and in-depth interview with experts. The second phase focused on checking information during stakeholders’ seminar 

before creating the completed proposed policy based on the criteria of propriety,feasibility, and acceptability. 

 The findings revealed the policy’s objectives which included 1) distributing knowledge, information, and 

positive attitude towards ASEAN, 2) developing students and citizen’s potential to have appropriate skills, 3) developing 

educational standard for promoting the circulation of students and teachers in ASEAN, 4) preparing to launch the free 

education movement among ASEAN countries, and 5) developing youths as an important resource for being ASEAN 

Community. Both overall and partial operations of schools for being a strong ASEAN Community were at a moderate 

level. The significant strength was the availability of network schools throughout the country while the weakness was 

represented by the inability of staff on working as efficient as it could be. The overall opportunity for budget approval 

was at a high level. The threat was the high cost of living and the decrease of parent’s participation in educational 

management. The overall significant proposed policy included publicizing and disseminating knowledge and information, 

building positive attitude towards ASEAN, and providing training courses on English, languages of neighboring 

countries, and information technology. The mechanism of implementing policy to action included establishing ASEAN 

information center for each school or school group and province, as well as providing training course programs on 

English, languages of neighboring countries, and information technology skills. 

Key words: Participatory Action Research, Proposed Policy, Strong ASEAN Community 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 

อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองโลก (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2555) ภายใต้บริบทการเปลียนแปลงในกระแสโลก ทําให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ งพาอาศัยซึ งกันและกัน 

และมีความเชือมโยงระหว่างกันมากขึ น ทําให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายามปรับเปลียนและดําเนินนโยบายให้เท่าทันกระแส

การเปลียนแปลง ทําให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อม โดยการสร้างกลไกและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ

สูงขึ น คุณภาพคนเป็นปัจจัยสําคัญทีจะสนับสนุนการขับเคลือนนโยบายไปสู่ความสําเร็จ เพือให้ประเทศชาติก้าวไป

ข้างหน้าได้อย่างมันคงและเท่าเทียม อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

South East Asian Nations) จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ เพือให้สามารถรับมือกับความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึ น

ได้อย่างทันท่วงที โดยใน พ.ศ.2546 ผู ้นําอาเซียนได้เห็นพ้องกันว่าถึงเวลาแล้วทีอาเซียนต้องร่วมมือกันให้เหนียวแน่น 

เข้มแข็ง และมันคงยิงขึ น จึงได้ก ําหนดให้มีการจัดตั งประชาคมอาเซียน และเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้
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แล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2558 (ASEAN Secretariat, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d; กรมอาเซียน, 2551; สํานักความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ, 2555) 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน พ.ศ. 2558 เป็นการปรับตัวของกลุ่มประเทศ

สมาชิก เพือให้ทันต่อการเปลียนแปลงในสังคมโลก พัฒนาการสําคัญของอาเซียนทีส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงเริมจาก

ความพยายามทีจะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจภายในอาเซียนขึ นเพือให้อาเซียนสามารถรับมือกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที

เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอืนได้ (กรมอาเซียน, 2551) อาเซียนมี

วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 สู่ภายนอก มีสันติสุข และเชือมโยงเข้าด้วยกัน ในการเป็นหุ้นส่วนในสิงแวดล้อมของประชาธิปไตย

และอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาทีมีพลวัตร และการรวมตัวทางเศรษฐกิจทีใกล้ชิดและในสังคมทีเอืออาทรทีระลึก

ถึงสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ รับรู้มรดกทางวัฒนธรรมทีมีร่วมกัน และเชือมในอัตลักษณ์ของภูมิภาค นําอาเซียนก้าวสู่

ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม มีศักยภาพในการแข่งขัน และอํานาจต่อรองการเจรจากับกลุม่ของประเทศใน

ภูมิภาคอืนๆ (ASEAN Secretariat, 2009e; กระทรวงการต่างประเทศ, 2552; สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2555; 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 

ผลจากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการศึกษา คาดว่าจะทําให้ตลาดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน มีความคึกคักมากขึ น 

โดยเฉพาะการเพิมทางเลือกของนักเรียนไทยและอาเซียนอืนๆ ในการเข้ารับบริการด้านการศึกษาจากสถาบันภายในกลุม่

ประเทศอาเซียน สําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน ย ังมีปัญหา

ด้านคุณภาพการศึกษาทีตํากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะ PISA (Programme for International Student Assessment) คือ โครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ เป็นโครงการทีริเริมโดยองค์การเพือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) มีจุดมุ่งหมายสําคัญ เพือตรวจสอบว่า เยาวชนวัยจบการศึกษา

ภาคบังคับ หรือวัยอายุ 15 ปีของประเทศต่างๆมีศักยภาพ หรือความสามารถพืนฐานทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในโลกทีมี

ความเปลียนแปลงหรือไม่ เพียงใด ในสามด้านคือ การอ่าน (reading literacy) คณิตศาสตร์ (mathematics literacy) และ

วิทยาศาสตร์ (scientific literacy) ผลการประเมินพบว่า นักเรียนไทยมีผลการประเมินตํากว่าค่าเฉลียนานาชาติต่อเนืองถึง 4 

ครั ง และเนืองจากผลการสอบ PISA ได้ถูกนําไปใช้เป็นเกณฑ์หนึงในการจัดล ําดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

และการพิจารณาความน่าลงทุน ทําให้นานาชาติมองว่าไทยย ังเป็นประเทศด้อยคุณภาพการศึกษา หมายความว่า ศักยภาพ

ของคนไทยตํากว่านานาชาติ โดยเฉพาะเมือเทียบกับประเทศเพือนบ้านในอาเซียน ทีผ่านมาประเทศไทยมีผลสอบ PISA ตํา

กว่าประเทศสิงคโปร์มาก และใน พ.ศ. 2555 ก็ต ํากว่าประเทศเวียดนามและมาเลเซียด้วย ดังนั น หากคะแนนการสอบ PISA 

ของไทยยังไม่ดีขึ น ก็จะยิ งทําให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนด้อยลงอีกด้วย 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ใช้คะแนนการสอบ PISA มาเป็นตัวบ่งชี ข้อหนึงของความสําเร็จของการจัดการศึกษา คือ“ภายใน

ปี พ.ศ.2561 ผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพิมขึนไม่ตํากว่าค่าเฉลียนานาชาติ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

การจะพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็งได้นั นจําเป็นต้องอาศัย

กลไก และความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทีช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ มีระบบการเรียนรู้ทีเหมาะสมการ

บริหารจัดการเอือต่อการจัดการเรียนรู้และความพร้อมในด้านแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึงเป็นประเด็นปัญหาหลักสําคัญของ

สถานศึกษาขั นพืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน, 2557) สอดคล้องกับ พรศทิวา รัศชัย  (2556)  ทีวิจัยพบว่า 

การบริหารจัดการในชั นเรียนของครูย ังไม่พร้อมทีเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เนืองจากมีการจัดการเรียนรู้ทีเน้นให้
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ความสําคัญกับบทบาทของครูเป็นส่วนใหญ่ และความพร้อมในแหล่งการเรียนรู้ย ังไม่เพียงพอ ตลอดจนนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาย ังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร นอกจากนี ย ังพบว่า ประเด็นสําคัญของการส่งเสริมให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็งและสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั นจะต้องอาศัยแนวทางหรือมีนโยบายที

เป็นเอกภาพครอบคลุมทั งในระดับเป้าหมายสูงสุด คือ ด้านคุณภาพผู ้เรียน ระบบการเรียนรู้การบริหารจัดการและแหล่งเรียนรู้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556; สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  

 จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ก ําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางจัดการศึกษาเพือรองรับ เช่น จัดให้มีศนูย์

อาเซียนศึกษา แต่แนวนโยบายดังกล่าวย ังไม่สนองตอบหรือสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาทีมีอย่างหลากหลาย และดําเนิน

ได้ไม่ทั วถึง ดังนั น จึงเกิดประเด็นเพือการวิจัยเพือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับสถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้อง

นําไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็ง และเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์อันจะนําไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับบริบท และความต้องการของสถานศึกษาตลอดจนนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดมรรคผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็งสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานโดยรวมและรายด้าน จากผลการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

 2. เพือคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายโดยรวมและรายด้าน ในองค์ประกอบวัตถุประสงค ์

สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัจจัยคุกคามแนวทาง และกลไกของนโยบาย เพือความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็ง

สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็งสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพืนฐาน มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัจจัยคุกคาม  แนวทาง และกลไก

ของนโยบาย 

2. ขอบข่ายเนือหาของนโยบายทีได้จากสังเคราะห์มี 18 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสารเกียวกับอาเซียน ด้านคุณภาพผู ้เรียน

ด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ด้านการเปิดเสรีทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย

และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์  ด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการสร้าง

ความตระหนัก ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาให้เป็นสากล ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านกลไกในการขับเคลือน ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 

3.พืนทีในการศึกษา คือ โรงเรียนทีจัดการศึกษาขั นพืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานใน

ประเทศไทยทั ง 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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วิธีดําเนินการวิจยั 

การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participatory Policy Research) ด ําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ 

คือ ระยะที 1 เป็นการศึกษาบริบทเพือจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยการวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ทรงคุณวุฒิ (Expert In-Depth 

Interview) ระยะท ี2 เป็นการตรวจสอบเพือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์อิงเกณฑ์ความเหมาะสม (propriety) ความ

เป็นไปได ้(feasibility) และการยอมรับ (acceptable) โดยการประชุมสัมมนาผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Seminar) เครืองมือ

ทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี 

 1.  ข้อเสนอวัตถุประสงคข์องนโยบายมีดังนี   1) เพือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติทีดีเกียวกับอาเซียน 2) 

เพือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะทีเหมาะสม  3) เพือพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพือส่งเสริมการ

หมุนเวียนของนักศึกษา และอาจารย์ในอาเซียน 4) เพือเตรียมความพร้อมเพือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน และ 5) เพือพัฒนา

เยาวชนให้เป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 2. สภาพปัจจุบันของการดําเนินงานในสถานศึกษาเพือความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็งโดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาค่าเฉลีย พบว่า การดําเนินงานด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน

หลักสูตรและการเรียนรู้ ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ และด้านโอกาสทางการศึกษา และค่าเฉลียตําสุด 3 อันดับสุดท้าย 

ได้แก่ ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และด้านกลไกในการขับเคลือน 

3. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามโดยภาพรวมเรียงตามลําดับความสําคัญของค่าความถีจากมากไปหา

น้อย ดังนี จุดแข็ง คือ1) สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยู่ทั วประเทศ 2) โครงสร้างสถานศึกษาชัดเจนมีภาระงานชัดเจน 3) 

สือเทคโนโลยีทีสถานศึกษาได้รับมีความทันสมัย 4) บุคลากรมีความสามารถ และ5) ภารกิจของสถานศึกษาเป็นทีตระหนัก

ว่ามีความสําคัญต่อประเทศ จุดอ่อน คือ 1) บุคลากรทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ 2) ขาดครูเฉพาะทาง 3) งบประมาณ

งบอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล/ซ่อมแซมอาคาร/ครุภัณฑ์ย ังไม่เพียงพอ 4) มีการปรับเปลียนนโยบายบ่อย 5) โรงเรียนขนาด

เล็กจํานวนมากไม่พร้อมจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ 6) โครงสร้างส่วนกลางซํ าซ้อน ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

7) การกระจายอํานาจจากส่วนกลางย ังเป็นไปอย่างจํากัด และ 8) การใช้สือย ังไม่คุ้มค่า โอกาส คือ 1) ได้รับงบประมาณใน

ภาพรวมมาก 2) นโยบายสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ น เน้นการปฏิบัติทีสถานศึกษาเน้นคุณภาพส่งเสริม

การศึกษาให้เท่าเทียมชัดเจน 3) ความทนัสมัยของเทคโนโลยีในสังคมช่วยให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพมากขึ น/

ช่วยโรงเรียนทํางานได้รวดเร็ว 4) ทุกภาคส่วนตืนตัว/มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ น 5) เครือข่ายการทํางานทัว

ประเทศจึงมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นทีกว้างและลึกและ6) การทํางานมีกฎหมายรองรับ ปัจจัยคุกคาม คือ1) ค่าครองชีพ

สูง ผู ้ปกครอง/ประชาชนร่วมมือในการจัดการศึกษาน้อยลง 2) เปลียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปทําใหน้โยบายไม่ต่อเนือง 3) 

การเมืองแทรกแซงการบริหารจัดการด้านงบประมาณและบุคลากร 4) ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทีเป็นรูปธรรม 5) ปัญหา

สังคม/อบายมุข/สือไม่สร้างสรรค ์และ6) การดําเนินการบางเรืองย ังขาดกฎหมายรองรับ 
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4. ข้อเสนอแนวทางของนโยบายโดยภาพรวม คือ 1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สร้างเจตคติทีดี

เกียวกับอาเซียน โดยสร้างความตระหนักของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพือก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 2) จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะและความ

ชํานาญการทีสอดคล้องกับการปรับตัว การเปลียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิมโอกาสในการหางานทําของประชาชน 

และการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 3) ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียนเพือให้มีการยอมรับ

ในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง  ๆการแลกเปลียนเยาวชน

การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล การศึกษาตลอดชีวิต การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั งในขั นต้นและขั น

ต่อเนืองตลอดจนส่งเสริมและเพิมพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 4) เปิดเสรี

การศึกษาในอาเซียนเพือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยการจัดทําความตกลงยอมรับร่วมด้าน

การศึกษา การพัฒนาความสามารถประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคัญต่างๆ  เพือรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการ

เปิดเสรีด้านการเคลือนย้ายแรงงาน 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเยาวชนทุกกลุ่มเพือเป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าว

สู่ประชาคมอาเซียน 6) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั นพืนฐานโดยจัดสอนภาษาอังกฤษตั งแต่ระดับปฐมวัยและระดับ

ประถมศึกษาตอนต้นโดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  7) พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาร่วมกับชุมชน และ8) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแต่ละโรงเรียนอย่างต่อเนือง 

5. ข้อเสนอกลไกของนโยบายโดยภาพรวม คือ 1) สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนระดับโรงเรียน หรือระดับกลุ่ม

โรงเรียน และระดับจังหวัดเพือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวข้อง รวมถึงผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกับสมาชิกอาเซียนในทุกๆ  ด้าน รวมทั งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลียน เผยแพร่

ข้อมูลและสือสาร โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือนบ้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการทีสอดคล้องกับการปรับตัว การเปลียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิม

โอกาสในการหางานทําของประชาชน และการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 3) จัดทําข้อตกลงความเข้าใจ (Memoramdum of 

Unerstanding: MOU) เพือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิก

ของอาเซียน 4) จัดทํา MOU เกียวกับความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถประสบการณ์ในสาขา

วิชาชีพสําคัญต่างๆ  เพือรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลือนย้ายแรงงาน 5) จัดสร้างศูนย์พัฒนา

การศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์กีฬาสําหรับเยาวชนทุกกลุ่มกระจายอยู่ทุกประเทศในประชาคมอาเซียน 6) จัดตั งศูนย์

พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา และ7) จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษทั งในระดับสถานศึกษา และเขตพืนทีการศึกษาหรือระดับจังหวัด 

อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็ง และผลการคาดคะเนโอกาสในการ

ปฏิบัติ และการจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพือความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็ง มีข้อค้นพบสําคัญทีขอนํามาอภิปรายผล 

ดังนี 

1. จากผลการวิจัยทีพบว่า แนวทางของนโยบายโดยรวมทีสําคัญ คือ ต้องมุ่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล

ข่าวสาร สร้างเจตคติทีดีเกียวกับอาเซียน โดยสร้างความตระหนักของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนเพือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทั งนี อาจเนืองมาจากแนวคิดเกียวกับความตระหนักรู้ (awareness) เป็นความตระหนักรู้
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ทางสังคม (social awareness) ดังทัศนะของ ประภัสสร์ เทพชาตรี (2554ก) ทีเห็นว่า ในประชาคมอาเซียนจะเน้นทีความตระหนักรู้

ทางสังคม ซึงเป็นความสามารถในการแสดงออกถึงการรับรู้เกียวกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึงของสังคมและสิงแวดล้อม การแสดง

พฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมและสิงแวดล้อม เพือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ความตระหนักรู้ทางสังคมจะมุ่งเน้นการทําความเข้าใจคนในสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ บุคคลทีมีความ

ตระหนักรู้ทางสังคมจะมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ทีเกิดขึ นในสังคม สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทีดีกบัผู ้อืน สามารถ

จัดการกับปัญหาทีเกิดจากสังคม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อืนในสังคมได้อย่าง

ปกติ ในทางตรงข้าม บุคคลทีมีความบกพร่องในด้านความตระหนักรู้ทางสังคม พฤติกรรมอาจไม่แตกต่างจากบุคคลทวัๆ ไป แต่

จะขาดทักษะการเข้าใจทางสังคม ทักษะความรู้สึกไวต่อสังคม และทักษะการสือสาร ทําให้ขาดการไตร่ตรองพิจารณารอบคอบ

ก่อนแสดงพฤติกรรม รวมทั งไม่สามารถเข้าใจปฏิกิริยาการแสดงออกหรือพฤติกรรมของผู ้อืนได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าบุคคลนั นจะมี

ความตั งใจทีดีในการแสดงออกทางพฤติกรรมนั นๆ นอกจากนี  บุคคลทีไม่สามารถรับรู้หรือขาดความตระหนักรู้ทางสังคม จะไม่

ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ขาดทักษะและไหวพริบ (tact) ในการสร้างสัมพันธภาพทีดีกับผู ้อืน ซึงแตกต่างจากบุคคลทีมี

ความตระหนักรู้ทางสังคมทีมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ในการสร้างสัมพันธ์กับผู ้อืนในสังคม และบุคคลทีขาด

ความตระหนักรู้ทางสังคมจะกระทําสิ งต่างๆ โดยขาดการย ั งคิดอนัเป็นผลให้เกิดปัญหาในสังคมตามมาอีกมากมาย ใน

ขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู ้เกียวข้องได้รับทราบนั นจะช่วยให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกียวกับสาระสําคัญของ

อาเซียนซึงจะนําไปสู่การเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญซึ งจะนําไปสู่การให้ความร่วมมือและลงมือปฏบิัติด้วยความ

เข้าใจจะนําไปสู่ความสําเร็จในทีสุด สอดคล้องกับทัศนะของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555); และ ASEAN Secretariat 

(2009a) ทีกล่าวถึง การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับอาเซียนเพือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของทุกฝ่าย ไม่

ว่าจะเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใน 

พ.ศ. 2558 นั น สิงทีต้องคํานึงอันดับแรก ได้แก่ การสร้างสือประชาสัมพันธ์ให้ทราบความเคลือนไหวระหว่างสถานศึกษาให้

หลากหลายช่องทาง การให้ความรู้ด้านอาเซียน เช่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการปกครองของ

แต่ละประเทศเพือการเรียนรู้และเข้าใจอันจะนําไปสู่การให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนานันเอง นอกจากนี  ย ัง

สอดคล้องกับทัศนะของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2557) และสุนทรีวรรณไพเราะ (2555)  ทีเห็นว่า การเผยแพร่ความรู้

ข้อมูลข่าวสารและเจตคติทีดีเกียวกับอาเซียนเพือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษ า และประชาชนเพือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 เป็นเรืองทีมีความสําคัญ 

2. จากผลการวิจัยทีพบว่า กลไกของนโยบายโดยรวมทีสําคัญ คือ สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนระดับโรงเรียน หรือ

ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับจังหวัดเพือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวข้อง รวมถึง

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ด้าน รวมทั งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลียน เผยแพร่

ข้อมูลและสือสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นั น อาจเนืองมาจากการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนทีมาจากประเทศที

มีความหลากหลาย ทั งศักยภาพทีมีความแตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรม ภาษา หรือศาสนา จึงมีความจําเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลกลางที

สามารถเข้าถึงหรือแลกเปลียนด้านข้อมูลข่าวสารกัน ดังนั น การมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Data Center) สําหรับเป็นพืนทีทีใช้จัดวาง

ระบบ ประมวลผลกลา งและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรร่วมกัน โดยมากผู ้ใช้งานหรือผู ้รับบริการจะเชือมต่อมาใช้

บริการผ่านระบบเครือข่ายทีมาจากภายนอก ซึงเปรียบได้กับสมองขององค์กรทีจะต้องมีการออกแบบให้เป็นจุดศูนย์การเชือมต่อ

และสือสารถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องคํานึงถึงความมีเสถียรภาพ ความพร้อมใช้งาน การบํารุงรักษาความเหมาะสมใน

การลงทุนความปลอดภัยและการรองรับการขยายในอนาคตอีกด้วย ดังทัศนะของศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(2558 ก); ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558 ข); ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558ค); ศูนย์
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อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558 ง) ทีกล่าวถึงความจําเป็นของการมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลางในภูมิภาคอาเซียนว่า สิง

สําคัญเร่งด่วนทีอาเซียนต้องตระหนักคือการจัดตั งศูนย์ข้อมูลกลางอาเซียนสําหรับการสือสารข้อมูลเพือประโยชน์และความ

ร่วมมือกันดําเนินงานในทุกเรืองทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ซึงสอดคล้องกับทัศนะของกรมอาเซียน (2551) 

ทีเห็นว่า ในสถานการณ์ยุคโลกาภิว ัตน์ ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันระหว่างประเทศค่อนข้างสูง การสร้าง

ภูมิคุ ้มกันให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิว ัตน์ได้นั น จําเป็นต้องปรับเปลียนรูปแบบการพัฒนา

ประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้เพือสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างย ั งยืน ให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนือง

และมีเสถียรภาพ ซึงการกระทําดังกล่าวต้องอาศัยทั งความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลือน 

ดังนั น การทําวิจัยและพัฒนาเพือสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลาและมีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนย่อมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมจึงเป็นสิงทีต้องให้ความสําคัญและกําหนดเป็นนโยบายทีสามารถ

แปลงไปสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยทีสําคัญ 

1.1 โดยภาพรวม ให้ความสําคัญกับการมุ่งผลสําเร็จในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนี   1)  เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล

ข่าวสาร และเจตคติทีดีเกียวกับอาเซียน 2) พัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะทีเหมาะสม  3)  พัฒนา

มาตรฐานการศึกษาเพือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และอาจารย์ในอาเซียน 4)  เตรียมความพร้อมเพือเปิดเสรีการศึกษาใน

อาเซียน และ 5) พัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 โดยภาพรวม ในภาวะเร่งด่วนให้ความสําคัญกับข้อเสนอแนวทางของนโยบายสามประเด็นแรก คือ (1)  การ

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การสร้างเจตคติทีดีเกียวกับอาเซียน โดยสร้างความตระหนกัของครู อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (2) จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมความรู้

ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะและความชํานาญการทีสอดคล้องกับการปรับตัว การ

เปลียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิมโอกาสในการหางานทําของประชาชน และการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน และ3) 

ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียนเพือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ การแลกเปลียนเยาวชนการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล การศกึษา

ตลอดชีวิต การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั งในขั นต้นและขั นต่อเนืองตลอดจนส่งเสริมและเพิมพูนความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน เพราะทั งการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู ้ทรงคุณวุฒิ รวมทั งในการสัมมนาผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่างให้ความสําคัญกับสามประเด็นนี โดยพิจารณาใช้กลไกเชิงนโยบายที

เป็นผลจากการวิจัย ดังนี  1) สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนระดับโรงเรียน หรือระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับจังหวัดเพือ

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวข้อง รวมถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ  ด้านรวมทั งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลียน เผยแพร่ข้อมูลและสือสารโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะและความชํานาญการที

สอดคล้องกับการปรับตัว การเปลียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิมโอกาสในการหางานทําของประชาชน และการพิจารณาแผน

ผลิตกําลังคนและ3) จัดทํา MOU เพือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศ

สมาชิกของอาเซียน 
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1.3 โดยภาพรวม ในภาวะปกติให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านการสร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ และด้านกลไกในการขับเคลือน เพราะผลการวิจัยพบว่าย ังมีระดับการปฏิบัติต ํ ากว่าด้านอืนๆ รวมทั งการแก้ใช้จุดอ่อนที

พบว่าบุคลากรทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยใหก้ารกํากับติดตามหรือใชม้าตรการส่งเสริม กระตุ้น จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ น  

1.4 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะทีเหมาะสม ให้ความสําคัญกับข้อเสนอ

แนวทางของนโยบายทีสําคัญคือ  1) ก ําหนดคุณลักษณะทีสําคัญของผู ้เรียน เพือให้สอดคล้องกับความต้องการในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ทั งทางด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ  2) พัฒนาทักษะทีเหมาะสมเพือเตรียมความพร้อมในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ 3)  เสริมสร้างประสบการณ์ องค์ความรู้ทีจําเป็นสําหรับผู ้เรียนเพือพัฒนาศักยภาพให้พร้อมกับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพิจารณาใช้กลไกเชิงนโยบายทีเป็นผลจากการวิจัย ดังนี  1) จัดกิจกรรมเพือสร้างความตระหนักให้กับ

ผู ้เรียนให้เห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนด้วย

วิธีการทีหลากหลาย 3) สร้างค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตร 

1.5 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และอาจารย์ในอาเซียน ให้ความสําคัญกับ

ข้อเสนอแนวทางของนโยบายทีสําคัญคือ 1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  2) ส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั งในประเทศและภายในอาเซียน รวมทั งการแลกเปลียนนักเรียน และการพัฒนาระบบการศึกษา

ทางไกล และ3) ร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ทีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้และต่อยอดในอนาคต โดยพิจารณา

ใช้กลไกเชิงนโยบายทีเป็นผลจากการวิจัย ดังนี  1) ระดมทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง ร่วมกันวางแผน

และจัดทําหลักสูตรเพือให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามกรอบสาระสําคัญทีวางไว้ 2) จัดการเรียนรู้โดยให้

ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ซึงช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตและ3) จัดการประชุมด้านการวิจัยทาง

การศึกษาในอาเซียน ด้วยการส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกันและการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาในประชาคมอาเซียนเพือให้เป็น

เวทีสําหรับนักวิจัยในการแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค 

1.6 การเตรียมความพร้อมเพือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้

ความสําคัญกับข้อเสนอแนวทางของนโยบายทีสําคัญคือ 1) จัดทําข้อตกลงยอมรับด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 

ประสบการณ์ในสาขาวิชาสําคัญต่าง  ๆ2) ให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียน และ 3) ส่งเสริมความร่วมมือ

กับองค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษา รวมทั งความร่วมมือเพือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในประชาคมอาเซียน โดยพิจารณาใช้

กลไกเชิงนโยบายทีเป็นผลจากการวิจัย ดังนี  1) จัดทํา MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา  2) ออกกฎหมาย

เพือให้มีองค์กรกลางด้านการเทียบโอนหลักสูตรหรือหน่วยกิตทางการศึกษา และ3) แลกเปลียนนักเรียนหรือบุคลากรทาง

การศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือภูมิภาคอืน  

1.7 การพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้อง ให้

ความสําคัญกับข้อเสนอแนวทางของนโยบายทีสําคัญคือ 1) เน้นการบริหารจัดการใหม่ทีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระดับ

ต่างๆ 2) เพิมคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาวิชาชีพและ3) พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ทีเกียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน และเขตพืนทีการศึกษาเพือให้เกิดองค์

ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอืนทีจัดการศกึษา  ในการ

จัดตั งส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีใช้ร่วมกัน โดยพิจารณาใช้กลไกเชิงนโยบายทีเป็นผลจากการวิจัย ดังนี  1) สร้างระบบการ
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บริหารจัดการศึกษา 2) ก ําหนดให้มีมาตรฐานกลางด้านคุณภาพการศึกษา และ3) ตั งศูนย์ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการ

เรียนรู้ทั งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิน 

2.   ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเชิงติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอเชิงนโยบายเพือความเป็นประชาคมอาเซียนทีเข้มแข็งสําหรับ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานไปปฏิบัติเป็นระยะ ๆ

2.2 ควรนําผลจากการวิจัยไปศึกษาเจาะลึกในประเด็นทีสนใจ  เช่น ด้านเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติทีดี

เกียวกับอาเซียนด้านพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะทีเหมาะสมด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษา

เพือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และอาจารย์ในอาเซียนด้านเตรียมความพร้อมเพือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพือรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือด้านพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

2.3 ควรนําขอ้เสนอแนวทางของนโยบายหรือกลไกของนโยบายทําการวิจัยในลักษณะทีก่อให้เกิดการปฏิบัติ (implement) 

หรือการวิจัยทีมุ่งการเปลียนแปลง (change) หรือการวิจัยทีมุ่งให้เกิดขึ น (make it happen)  เช่น การวิจัยและพัฒนา (Research and 

development)  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action research) เป็นต้น  
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