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บทคัดย่อ
การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่ 1) ศกึษาและวเิคราะหส์ภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน 2) เสนอกลยุทธ์และแนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน 
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือการ
เก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพและขอ้มลูเชิงปรมิาณ กลุม่ตัวอยา่งไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนแนวตะเขบ็ชายแดนสงักดั
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ภาคเหนอืตอนบน จำานวน 297 คน ไดม้า โดยวธิกีารสุม่แบบ
ชั้นภูมิตามสัดส่วน ( Proportional Stratified Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้งและแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพการบรหิารจัดการสถานศกึษา วเิคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนที่เป็นคำาถามมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา จากการวิเคราะห์และจับคู่รายการ พบประเด็น 
ปัญหา 3 ประการ คือ 1.หน่วยงาน องค์กร และชุมชนภายนอกไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา 2. ชุมชนมีฐานะยากจน ไม่สามารถระดมทุน เพื่อใช้ในการบริหารงานโรงเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ 3. 
กลยทุธไ์มส่ามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค/์วสิยัทัศน์ ของสถานศึกษา 2. กลยทุธก์ารบรหิารจดัการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงัคมพหวุฒันธรรมตามแนวตะเขบ็ชายแดนประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์10 แนวทาง และ

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
2, 3,4 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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มีแนวการปฏิบัติ/การดำาเนินงาน 40 ประการ 3. การประเมินความเหมาะสม ของกลยุทธ์และแนวทาง
การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอน
บนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 16 ท่านพบว่าสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังคมพหุ
วัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ:  การบรหิารจดัการสถานศกึษา,สงัคมพหวุฒันธรรม, แนวตะเขบ็ชายแดนภาคเหนอืตอนบน

Abstract
The purposes of this research were: 1) To study and analyzed the state of  

Administration and Management in Basic Education Schools in Multicultural societies along 
the border in the Northern Part 2) To present the strategy and the trends of Administration 
and Management of Basic education schools in Multicultural societies along the border in 
the Northern Part. This research is descriptive research and used the Mixed Method. The 
data was collect both in quality and quantity. The samples were 297 school administrators  
from the border schools which attached to the Primary Educational Office Area in the  
top north. The samples were selected by Proportional Stratified Random Sampling.  
The instrument used in collect the data were the structure interview and the questionnaire 
to ask about the state of Administration and Management in Basic Education Schools.  
The qualitative data was analyzed by using analyze and synthesize substance. The  
quantitative data was analyzed by using the statistic analyzed. Then write in Descriptive  
Statistic as in frequency and percentage. The questionnaire of rating scales were analyzed 
by using Mean, Standard Deviation data. The result of the study revealed that ; 

The state of Administration and Management in Basic Education Schools found 3 
problems ; institute, organization and community did not concern in supporting the education 
management. 2. The communities were poor that could not mobilize the budget to achieve in 
school administration. 3.School strategies could not achieve the objective and school vision. 

The strategy of Administration and Management of Basic education schools in  
Multicultural societies along the border were consist of 10 trends and there were 40 action 
trends.

The strategy evaluation and the trends of Administration and Management of Basic  
education schools in Multicultural societies along the border in the Northern Part were  
appropriate by 16 qualified persons. They agreed that it was in the top most rate.

Keywords:  School administration and Management, Multicultural societies, along the border 
in the Northern Part



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 68 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2558

บทนำา
ประเทศไทยเป็นสังคมหนึ่งที่มีสังคมพหุ

วัฒนธรรม ตัวอย่างที่ชัดจนคือ สังคมตามแนว
ตะเข็บชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านได้แก่ แนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ
ที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า และ 
ประเทศไทยกับประเทศลาว แนวตะเข็บชายแดน
ภาคใต้ที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย และแนวตะเข็บชายแดนภาคตะวัน
ออกที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
และประเทศไทยกับประเทศลาว หากพิจารณา
ถึงประเด็นที่โดดเด่นที่น่าสนใจได้แก่แนวตะเข็บ
ชายแดนภาคเหนือตอนบนซึง่ประกอบด้วยจงัหวดั
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพลเมืองจะ
ประกอบดว้ย ชาวไทยลา้นนาและชาวไทยภเูขาเผา่
ต่างๆ หลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งคนไทยเหล่า
นี้จะมีวัฒนธรรมหลักร่วมกัน ในขณะที่คนไทยใน
แต่ละชาติพันธุ์จะมีวัฒนธรรมย่อยแตกต่างกันไป 
ทุกวัฒนธรรมย่อมมีจุดเด่นของตนเอง วัฒนธรรม
ประเพณีความเชื่อก็แตกต่างกัน (บัญญัติ ยงย่วน, 
ปนัดดา ธนเศรษฐกร และวสนุนัท ์ชุม่เช้ือ, 2553: 
120-123 ) ดังนั้นการจัดการศึกษาสำาหรับสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ
ตอนบนทีผ่า่นมาจงึเปน็การบรูณาการสถานศกึษา
ในลกัษณะองคร์วม เพือ่ใหส้ง่ผลถงึความเท่าเทยีม
กันทางการศึกษาในขอบเขตของ เพศ เช้ือชาติ 
ศาสนา ฐานะทางสังคม ความสามารถพิเศษของ
ผู้เรียน และวัฒนธรรมประเพณี (บุบผา อนันต์
สุชาติกุล. 2554: 123-124 ) ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ที่มีลักษณะพิเศษเช่น ต้ังอยู่บนภูเขาสูง บนเกาะ 
ชายขอบประเทศ อยู่ห่างไกลความเจริญ เป็นต้น 
ซึง่นกัเรยีนจะมปีญัหาในการเดินทางเป็นอย่างมาก 
การที่มีสภาพบริบทต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ส่งผล

ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาด้วยเช่น ปัญหาการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ ปัญหาการนำาผลการประเมิน
โครงการ/งานมาใชใ้นการวางแผน ปรบัปรงุพฒันา
งาน ซึ่งพบว่ายังมีน้อย นอกจากนี้ปัญหาการ
อพยพเคลื่อนย้ายของประชากรในวัยเรียนเพื่อไป
รับจ้างต่างพื้นที่ ทำาให้เกิดอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างย่ิง ปัญหาด้าน
การเรียนการสอนคือ การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และการสื่อสารมีจำานวน
จำากัดหรือใช้ได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา ปัญหาด้าน
ความพรอ้มเกีย่วกบัปจัจัยสนบัสนนุ เนือ่งจากการ
จดัสรรงบประมาณใหก้บัโรงเรยีนอาศยัตามเกณฑ์
จำานวนนักเรียนทำาให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มี
ลกัษณะพเิศษและถา้เปน็โรงเรยีนขนาดเลก็ดว้ยจงึ
ทำาให้ได้รับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างจำานวนน้อย และโรงเรียน
ก็ไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองหรือ
ชมุชนไดม้ากนกัเน่ืองจากผูป้กครองมฐีานะยากจน 
(ขัตติยา ด้วงสำาราญ, 2552: 10 ) และสุดท้าย
คือปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
แม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน แตก่ไ็มม่บีทบาท
มากนกั และในบางพืน้ทีช่มุชน ผูป้กครองก็มฐีานะ
ยากจนไม่สามารถสนับสนุนการดำาเนินงานของ
โรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้ (วราภรณ์ 
วงศ์ใหญ่. 2540: 98 ) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงัคมพหวัุฒนธรรมตาม
แนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน เพื่อศึกษา
และวเิคราะหน์ำาขอ้มลู มากำาหนดเปน็กลยทุธแ์ละ
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ข้ันพื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บ
ชายแดนภาคเหนือตอนบนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ
ตอนบน

2. เพื่อเสนอกลยุทธ์และแนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ
ตอนบน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบเชิง
ระบบองคก์ารและระบบโรงเรยีน ตามแนวคดิของ 
Kast & Rosenzweig (1985 ) Hartley (1968) 
Hanson(1996) Lunenburg & Ornstein(1996) 
Owen (1998) Hoy & Miskel(2001) 

 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ 
ของ Wheelen และ Hunger ( 2004: 9 ) 

2. ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรทีใ่ช้เปน็ผู้บรหิารสถานศกึษาข้ัน
พื้นฐานตามแนวตะเข็บชายแดน สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในเขตภาคเหนอื
ตอนบน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน โรงเรียนจำานวน 
1,298 แห่ง จำานวน 1,298 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ข้ันตอนที่ 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพ

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดน
ภาคเหนือตอนบน โดยสังเคราะห์เนื้อหาจาก
เอกสาร งานวิจัย หลักการและแนวคิดเก่ียวกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ
สำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบเชงิระบบองคก์ารและระบบโรงเรยีน 
ตามแนวคิดของ Kast & Rosenzweig (1985 ) 
Hartley (1968), Hanson(1996), Lunenburg 
& Ornstein(1996), Owen(1998), Hoy & 
Miskel(2001) สรุปประเด็นสำาหรับเป็นแนวทาง
สร้างแบบสัมภาษณ์ นำาไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 5 ท่านและสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่อสร้างเป็น
แบบสอบถามสำาหรับใช้สอบถามผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนว
ตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน จำานวน 297 
คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ขัน้ตอนที ่2. กำาหนดกลยทุธแ์ละแนวทาง
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ
ตอนบน โดยเทคนิคจับคู่รายการ(TOWS Matrix 
) และกำาหนดแนวทางเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับ
การดำาเนินงาน(ร่าง1) หลังจากนั้นจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop )ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและกำาหนด
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
แนวทาง (ร่าง 2)

ข้ันตอนที่ 3. การประเมินความเหมาะ
สมของ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงัคมพหวัุฒนธรรมตาม
แนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน จากผู้ทรง
คุณวุฒิ 2 กลุ่มคือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฏิบัติ และกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการกำาหนดแนวทาง โดยใช้
แบบสอบถามประเมินความเหมาะสม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
1.สภาพปัญหาและแนวทางการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมพหุ
วฒันธรรมตามแนวตะเขบ็ชายแดนภาคเหนอืตอน
บน พบสภาพปัญหาดังนี้ 

1.1 หน่วยงาน องค์กร และชุมชน
ภายนอกไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา มีแนวดำาเนินการ คือ 1) ยกระดับความ
ร่วมมือจากองค์กรระดับท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 2) เพิ่มมาตรการด้านความร่วมมือ
จากองคก์รระดบัทอ้งถิน่ในการกำาหนดกลยุทธเ์พ่ือ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

1.2 ชุมชนที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถ
ระดมทุน เพื่อใช้ในการบริหารงานโรงเรียนได้
อย่างเพียงพอ มีแนวทางการ คือ 1) ระดมทุน
จากหน่วยงานอืน่ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ที่ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 2) ยก
ระดบัความร่วมมือจากองคก์รระดับทอ้งถิน่ในการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3) ระดม
ทุนจากหน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 4) ยกระดับความร่วมมือจาก
องค์กรระดับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 5) ระดมทุนจากหน่วยงานอื่นในการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ 6) ปรับลด
การระดมทุนจากชุมชนในการกำาหนดกลยุทธ์ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

1 .3 กลยุทธ์ ไม่สามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา มีแนว
ดำาเนนิการ คอื 1) ปรบัปรงุกลยทุธโ์ดยชมุชนมีสว่น
รว่มเพือ่ใหบ้รรลตุามวัตถุประสงคข์องสถานศกึษา 
2) ปรับปรุงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 3) 
ปรับปรุงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลาย
อาชีพในชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา 4) ปรับปรุงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูล
นโยบายของรัฐเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา

2. ผลกำาหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมพหุ
วฒันธรรมตามแนวตะเขบ็ชายแดนภาคเหนอืตอน
บน สรุปได้กลยุทธ์จำานวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรระดับท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่2 ปรับปรุงกลยุทธ์สถานศึกษา
เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่3 ระดมทุนเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่4 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม และแนวทางการบริหารจัดการ 
10 แนวทางประกอบด้วย 1) ส่งเสริมความร่วม
มอืกบัชมุชน โดยเนน้วถิพีหวุฒันธรรม 2) สง่เสรมิ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา และ
องค์กรระดับท้องถิ่น 3 ) ปรับปรุงกลยุทธ์สถาน
ศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 4) ส่งเสริมพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 5) ปรับปรุง
กลยทุธส์ถานศกึษาโดยใช้ขอ้มลูความหลากหลาย
อาชีพในชุมชน 6) ระดมทุนจากหน่วยงานอื่นใน
การบรหิารจดัการศึกษาทีม่ปีระสทิธิภาพ 7) ระดม
ทนุด้านภมูปิญัญาทอ้งถิน่จากชมุชนในการบรหิาร
จดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 8) สง่เสรมิใหช้มุชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 9) ส่งเสริม
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บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ10) ส่ง
เสริมการจัดทำาหลักสูตรพัฒนาอาชีพเพื่อการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์
และแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บ
ชายแดนภาคเหนอืตอนบนโดยผูท้รงคุณวฒิุจำานวน 
16 ท่าน พบว่าสภาพการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนว
ตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยมีข้อค้นพบที่จะอภิปรายผล

ได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรระดับท้องถิ่น 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดแข็ง พบว่าสถานศึกษามี กลยุทธ์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เหมาะ
สมกับบริบทของโรงเรียน มีโครงสร้างการบริหาร
งาน และระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำา บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ มีการทำางานเป็นทีม ที่มุ่ง
เน้นผลสัมฤทธิ์ มีการกระจายอำานาจ เปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสคือ
ชมุชนเข้ามามสีว่นรว่ม โดยนำาวฒันธรรม ประเพณ ี
ค่านิยม มาใช้ในการจัดการศึกษา บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ความหลาก
หลายอาชีพในชุมชนเป็นโอกาสให้โรงเรียนจัดทำา
หลกัสตูรพฒันาอาชพี แนวทางของรัฐ มีการกระจา
ยอำานาจให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา สามารถ

นำาสู่การปฏิบัติได้ 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรเร่งดำาเนินการ
โดย ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำาหนด
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา เพราะว่าโรงเรียนเป็น
หน่วยงานหนึ่งของสังคม โรงเรียนจึงเป็นโรงเรียน
ของชุมชนที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยการ
รู้เห็น และให้ความร่วมมือของประชาชนและ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสำาคัญ 
แนวทางส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนโดยเน้น
วิถีพหุวัฒนธรรม จึงเป็นทิศทางหรือเป้าหมาย
ในการดำาเนินงานซึ่งจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของ
กลยุทธ์ ด้วยจุดเด่นด้านความหลากหลายของพหุ
วัฒนธรรมในชมุชนจึงควรสนบัสนนุและสง่เสรมิให้
ดำารงไว้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการนำา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาใน
สถานศกึษา และสนบัสนนุใหช้มุชนเปน็แหลง่เรยีน
รู้ของนักเรียนจะทำาให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ เกิดความรักความหวงแหน เห็นคุณค่าใน
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมาก 

ส่วนแนวทางด้านการส่งเสริมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา และองค์กร
ระดับท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรระดับ
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นการเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ เปน็ไปตามความตอ้งการ
ของท้องถิ่น สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากร
ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาและประชาชนร่วม
มอืกันพฒันาชุมชนของตนเอง การทีป่ระชาชนรว่ม
มอืกนัพฒันาชุมชนของตนเอง โดยสถานศกึษาเปน็
ผู้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน และ
ชุมชนก็เป็นผู้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน
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การศึกษาเช่นเดียวกัน และสถานศึกษาควรเป็น
ฝ่ายเริ่มต้นให้ก่อน โดยทั้งผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษาควรให้ความสำาคัญและคำานึงถึง
แนวทางในการดำาเนินงานเรื่องนี้ ซึ่งที่ผ่านมา 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนไม่ค่อยประสบ
ผลสำาเร็จ เพราะสถานศึกษาเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียว 

สอดคล้องกับ สุพจน์ ประไพเพชร  
(2551: 8) ที่ศึกษาเรื่อง เงื่อนไขความสำาเร็จของ
การบริหารงานที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนชาว
ไทยภูเขา ที่พบว่า เงื่อนไขความสำาเร็จที่เกิดจาก
เงื่อนไขภายในโรงเรียนได้แก่เงื่อนไขที่เกิดจากผู้
บริหารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ลักษณะเด่นของผู้บริหาร 
และผู้บริหารได้รับการยอมรับ เงื่อนไขที่เกิดจาก
ครู ได้แก่ลักษณะการทำางานของครู ความผูกพัน
ของครู ปฏิสัมพันธ์ของครู กิจกรรมที่เป็นเลิศของ
ครู และเงื่อนไขที่เกิดจากนักเรียนได้แก่ลักษณะ
การอยู่รวมกันของเด็กและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ความสำาเรจ็ขององค์การทีส่ำาคัญประการ
หน่ึงคือการส่งเสริมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรท้ังในองค์การและระหว่างองค์การ การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Knowledge Sharing) คือ การ
ท่ีกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงร่วม
กนั มารวมตัวกันและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ด้วยความ
สมคัรใจ เพือ่รว่มสรา้งความเขา้ใจหรอืพัฒนาแนว
ปฏิบัติดงันั้น การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (Knowledge 
Sharing) ที่มีประสิทธิผลนั้น ประกอบไปด้วย 
3 องค์ประกอบหลัก   คือ คน, สถานที่ และสิ่ง
อำานวยความสะดวก   รวมทั้งดำาเนินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Shoshana Zuboff ได้เขียน
ไว้ใน In the Age of the Smart Machine: The 
Future of Work and Power ว่า “การเรียนรู้คือ
หัวใจของการสร้างผลผลิต กล่าวกันอย่างง่ายๆ 
ก็ได้ว่า การเรียนรู้คือ แรงงานในรูปแบบใหม่อย่าง
หนึ่ง” (Zuboff, 1988) 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงกลยุทธ์สถ�น
ศึกษ�เพ่ือจัดก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม

 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในของสถานศึกษาพบว่าด้านกลยุทธ์ (Strat-
egy: S) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการดำาเนินงานอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบ
ว่า รายการที่มีค่าเฉล่ียสูงกว่ารายการอื่นคือ มี
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน รายการที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำากว่ารายการอื่นคือ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามที่กำาหนดในแผน
กลยุทธ์ 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในการดำาเนินงาน
ดา้นกลยทุธข์องสถานศกึษานัน้ยงัขาดขัน้ตอนการ
ดำาเนินงานให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดทำาแผนงานมาจากพื้นฐาน
ของข้อมูลท่ีไม่เพียงพอ และมักขาดการวิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ของแผนงาน กระบวนการจัด
ทำาแผนงาน/โครงการไม่เป็นระบบ แผนงานจัด
ทำาโดยกลุ่มผู้วางแผนเท่านั้น ไม่มีผู้เก่ียวข้องอ่ืน 
เช่น ผู้ชำานาญการที่เกี่ยวข้องจากบุคคลภายใน
และภายนอกร่วมจัดทำา ขาดความชัดเจนของจุด
ประสงค์ที่แท้จริงของแผนงาน ไม่ได้กำาหนดจุด
ตรวจสอบและจัดทำารายงานแสดงความคืบหน้า
ของแผนงาน/ โครงการ ประมาณการโดยการคาด
เดา ไม่ได้กำาหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐาน หรือใช้
ข้อมูลจากอดีตและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในอนาคต บุคลากรที่เก่ียวข้องไม่มีประสบการณ์
เพียงพอ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดแผนงานท่ีจัดทำาข้ึน กระทำา
การเพยีงเพือ่ประกอบงบประมาณ โดยไมเ่นน้เปา้
หมาย และมกีารสำารองงบ เงินงบประมาณในแผน
งานเพื่อใช้ในโครงการไม่มีความชัดเจน เป็นต้น 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัชดาพร 
เวหะชาติ (2548: 92-93 ) ที่ศึกษาเร่ืองการ
พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการนำาองค์การและการวางแผนกลยุทธ์ มี
ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรกได้แก่ มีเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการ
จดัการเชงิกลยุทธน้ั์นประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนได้แก ่
1) การจัดวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การกำาหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจของ
องค์การ การกำาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ
ในระยะของแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์และ
เลือกกำาหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาองค์การ  
2) การนำากลยุทธ์ ไปสู่ปฏิบั ติ  (St rateg ic  
Implementation) ประกอบด้วย การกำาหนด 
เป้าหมายการดำาเนินงาน การวางแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ที่ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ดำาเนินการ การปรับปรุง พัฒนาองค์การ เช่น 
ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 
วัฒนธรรมองค์การและ ปัจจัยการบริการต่างๆ 
ในองค์การ และ 3) การควบคุมและประเมินผล
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
ประกอบดว้ย การตดิตามตรวจสอบผลการดำาเนนิ
งานตามแผนกลยทุธ ์การตดิตามสถานการณแ์ละ
เงื่อนไขต่างๆ ทีอาจเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจทำาให้
ต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ 

จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ทำาให้กลยุทธ์ของ
สถานศึกษาไม่บรรลุผล ทั้งที่มีการจัดวางแผนไว้
อย่างเหมาะสม ก็ตาม แต่เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง
เท่านั้นในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมกระบวนการ ความสำาคัญของแผน
งาน/โครงการ จะส่งผลให้กลยุทธ์บรรลุเป้าหมาย

หรอืไมน่ัน้อยู่ทีก่ารนำาไปปฏบัิต ิทีป่ระกอบไปดว้ย 
การกำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงาน การวางแผน
ปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่
จะต้องดำาเนินการ ปรับปรุง พัฒนาองค์การ เช่น 
ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 
วัฒนธรรมองค์การและ ปัจจัยการบริการต่างๆ 
ในองค์การ 

กลยุทธ์ที่ 3 ระดมทุนเพ่ือก�รบริห�ร
จัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ

มี ข้ อ เสนอเชิ งแนวทางที่ สำ าคัญคื อ  
1. ระดมทุนจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้การบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2. ระดมทุน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนในการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก
การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการศึกษาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ได้นั้นสถานศึกษาจึงควรเพิ่มมาตรการด้านความ
ร่วมมือทั้งจากองค์กรระดับท้องถิ่นและหน่วย
งานอ่ืนๆ การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการ
บริหารสถานศึกษานั้นไม่ได้มีความหมายว่าต้อง
เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่หมายรวมถึงคน (Man) เงิน 
(Money) วัสดส่ิุงของ (Materials) และ การจดัการ  
(Management) ที่นำามาใช้ในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2542: 1- 21) ได้ระบุว่าการระดมทรัพยากรเพื่อ
ใช้ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ให้
หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
นำาประสบการณ์ความรอบรู้ความชำานาญ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าว มาใช้ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 การบริหารการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพ
นั้น ต้องอาศัยทรัพยากรทางการศึกษา   โดย 
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ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
และสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้ 
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่า จะเป็น คน เงิน 
วัสดุและการบริหารจัดการ ล้วนแล้วแต่มีความ
สำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้ง
สิน้ ในการบริหารทรพัยากรไมว่า่จะเปน็ทรพัยากร
มนุษย์ ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรกายภาพหรือ
ทรัพยากรด้านสารสนเทศก็ตาม สิ่งที่ผู้บริหารจะ
ต้องยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางสำาคัญ คือ 
ความเสมอภาคดา้นคุณภาพของทรัพยากร ความมี
ประสิทธภิาพและความมปีระสทิธผิลขององค์การ 
โดยจะต้องถือหลักสำาคัญว่า องค์การหรือหน่วย
งานที่จะประสบความสำาเร็จได้น้ันจะต้องมีการ
ลงทนุ และการลงทนุนัน้จะตอ้งไดร้บัผลตอบแทน
ท่ีคุม้คา่ และความคุ้มคา่นัน้อาจจะมผีลในรปูแบบ
ของผลตอบแทนที่วัดได้หรือที่วัดไม่ได้ก็ได้ เช่น 
ความมีเกียรติ ความมีชื่อเสียงและการยอมรับ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�ร
แบบมีส่วนร่วม

มีข้อเสนอในแนวทางที่สำาคัญคือ1. ส่ง
เสรมิใหช้มุชนมสีว่นร่วมในการบริหารจดัการศกึษา 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. 
ส่งเสริมการจัดทำาหลักสูตรพัฒนาอาชีพเพ่ือการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควร
หันมาให้ความสนใจส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยวิธีการต่างๆ ที่ชุมชนสามารถทำาได้ 
ซึ่งในปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้   ถือเป็น
ความจำาเปน็อยา่งยิง่ทีส่ถานศกึษากบัชุมชนจะต้อง
ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ์ (2537, 186-187) ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนก็เป็นสิ่ง
แวดล้อมอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียนเป็น
อย่างมาก ดังนั้นภารกิจของโรงเรียน คือการ
ให้บริการทางการศึกษาตามความต้องการของ
ชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้ชุมชนก็ควรมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดแนวทางการบริหารโรงเรียน การส่งเสริม
ให้ประชาชน มีความเข้าใจในความสำาคัญของการ
ศึกษา และเป็นหน้าที่ของประชาชนและชุมชนที่
ต้องให้ความสนใจและ มีส่วนร่วมดูแลการจัดการ
ศกึษา สอดคลอ้งกับรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 ซ่ึงว่าดว้ยสทิธแิละหนา้ท่ี
ของคนไทย กำาหนดใหส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการก
ระจายอำานาจ เพือ่ใหอ้งคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เอกชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา 
และพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 
กำาหนดว่าการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

ในการประเมินความเหมาะสมของ
กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนว
ตะเขบ็ชายแดนภาคเหนอืตอนบนนัน้ ผูวิ้จัยดำาเนนิ
การโดยจัดทำาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ด้านความเหมาะสมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
จำานวน 16 ท่านซึ่งจากผลการประเมินพบว่า
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม มีความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ
การพฒันาสถานศกึษาโดยเฉพาะสถานศกึษาตาม
แนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน ซึ่งประสบ
ปญัหาของทัง้ในดา้นพหชุนเผา่ ความแตกตา่งทาง
วัฒนธรรม ความยากลำาบากในการประกอบอาชพี
และฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงการอพยพเคลื่อน
ย้ายของนักเรียน ประกอบกับสถานศึกษาส่วน
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ใหญ่ก็ประสบปัญหาในด้านงบประมาณและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เพียงพอสำาหรับการจัดการ
ศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

ดัง น้ันการส่งเสริมการให้ชุมชนและ
องค์กรระดับท้องถ่ินเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ
และการบรหิารการศกึษาจงึมคีวามเหมาะสมมาก
ทีส่ดุเพราะเป็นการเปดิโอกาสหรอืจดัใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้รว่มของกจิกรรมทุกกจิกรรม การมสีว่นรว่ม
ในการจัดการศึกษาน้ันก่อให้เกิดผลดีต่อการขับ
เคล่ือนของสถานศึกษา เพราะผูท้ีเ่ขา้มามส่ีวนรว่ม
ย่อมเกิดความภาคภมูใิจทีไ่ด้เปน็สว่นหนึง่ของการ
บรหิาร  ความคดิเห็นถกูรับฟังและนำาไปปฏบัิติเพ่ือ
การพฒันาสถานศกึษา ทีส่ำาคัญผูท้ีม่สีว่นรว่มจะมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และจะเป็นพลังในการขับ
เคลื่อนการบริหารได้ดีที่สุด  สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ โสวัฒน์ พรหมสุวรรณ และคณะ(2551) 
ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด 
โรงเรียนและชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมด้าน
ความมีระเบียบวินัยสำาหรับเด็กและเยาวชน ที่พบ
ว่าการส่งเสริมมีส่วนร่วมของชุมชนทำาให้ชุมชน
เกดิความตระหนกัทีจ่ะดแูลระเบยีบวนิยัลกูหลาน
ผ่านการมีส่วนร่วม นักเรียนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ
สามารถทีจ่ะร่วมมอืหาแนวทางมมีาตรการการผดิ
วินัยของตน ดังน้ันสถานศึกษาจะต้องเป็นแกน
นำาให้กับชุมชนในการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด 
ร่วมทำาโดยร่วมพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพ 
นอกจากน้ีโรงเรียนควรสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน 
โดยทำาการวิจัยร่วมกับชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่ง
ข้อมูลของชุมชน และที่ปรึกษาทางวิชาการ ตลอด
จนสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และ
สนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการความ
รู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง นอกจากนั้นควร
สรา้งหลกัสูตรการเรยีนการสอนโดยนำาวถิชีีวติพหุ
วัฒนธรรมที่มีในแต่ละท้องถิ่นมาเป็นสื่อในการ
เรียนรู้และควรพัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทในการ

พัฒนาท้องถิ่นขณะเดียวกันชุมชนต้องร่วมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับบ้าน วัด โรงเรียน และองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพิม่ทนุทางสงัคม สนบัสนุน
การจดัการองคค์วามรู ้การถา่ยทอดภมูปิญัญาทอ้ง
ถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำาโดยร่วมพัฒนาคนในชุมชนให้
มีคุณภาพเพื่อเป็นทุนทางมนุษย์ หากทุกส่วนให้
ความสำาคญัซึง่กนัและกนั รวมทัง้มคีวามตระหนกั
ร่วมกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่
สมบูรณ์ และนำาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 สถานศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์
ตนเองให้ทราบว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคใดบ้าง จึงจะสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์
นี้ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 ในส่วนการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษานั้นจากผลการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารต่างให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกันว่า 
การพัฒนาบคุลากรเปน็ส่ิงสำาคญัอันดบัแรกเพราะ
หากสามารถพัฒนาให้บุคลากรรู้หน้าที่ ความรับ
ผดิชอบและมจีติวิญญาณในการพฒันาผูเ้รยีนแลว้ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาก็เป็นสิ่งที่อาจเกิด
ขึ้นได้ง่าย เพราะเป้าหมายหลักของบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดได้ก็คือบุคลากร 

ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดน ควรมี
แผนการพัฒนาโดยอาศัยการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; 
RBM) และควรกำาหนดรายการและตัวชี้วัดระดับ
ความสำาเร็จในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ที่สามารถทำาให้บรรลุได้จากระดับเป็นไปได้มาก
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ที่สุดก่อนทีละขั้นตอนและควรนำาผลการวิจัยครั้ง
นี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้เกิด
ประสทิธภิาพ(Efficiency) และประสทิธิผล (Effec-
tiveness) ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา การจัดวางทิศทาง 
การกำาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาค
เหนือตอนบน ควรนำาผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์
ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดแนวทางหรือ
โครงการที่สามารถส่งผลให้สถานศึกษาในสังคม
พหุวัฒนธรรม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้นและสถานศึกษาสามารถ
ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีที่สุด

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการติดตามผลการนำากลยุทธ์ 
แนวทาง โครงการ จากผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์
ใช้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสมโดยทดลองใช้
อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา โดยทำาอย่างจริงจังเพื่อ
พิสูจน์ผลการวิจัย แล้วจัดทำาเป็นรายงานผลการ
วิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาอ่ืนที่จะมีความ
มั่นใจนำาไปประยุกต์ใช้

ควรทำาการวิจัยในประเด็นที่มีความ
เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเก่ียวกับบริหาร
จัดการสถานศึกษา เช่น การบริหารงานด้าน
วิชาการ การบริหารงานบุคลากร การพัฒนาวินัย
พืน้ฐาน 5 ประการ การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้
ฐานบรหิารจดัการสถานศกึษา การพฒันารปูแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นต้น
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