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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 
บริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการแบบ   
บูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือศึกษาปัจจัย
ส าคัญของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ให้ประสบความส าเร็จ และเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ผู้บริหารหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานละ 2 คน คือ หน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 8 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 
แห่ง รวมทั้งสิ้น 30 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 2 คน และบุคลากรครู  8 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง น าเสนอข้อมูลการศึกษาโดยการสรุปเป็นภาพรวมทั้งหมด และใช้วิธีการพรรณนาเป็น
ความเรียง ครอบคลุมจ านวน 5 ด้าน คือ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน  
2. ด้านการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร  
4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
5. ด้านการวางแผนกลยุทธ์  

ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาตามล าดับของวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
          1.ปัญหาการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า มีปัญหาขาดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการท างานแบบมีส่วนร่วม 
หน่วยงานทางการศึกษา ขาดการประสานและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนระดับรากหญ้าในการเข้าถึงการแสดงออกของการมี
ส่วนร่วมในนโยบายและความต้องการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง การปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาขาดความต่อเนื่อง ขาดระบบการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ การให้
ความส าคัญด้านคุณภาพผู้เรียนมุ่งสนใจแต่ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติเป็นหลัก  
(O-NET/NT/RT) ขาดมิติการมองคุณภาพด้านอ่ืนๆ ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง  การ
วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมไม่ลงลึกถึงประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่แท้จริง ครูรุ่น
ใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ปรับวิธีสอน ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขาด
ทักษะและความรู้ด้าน ICT บุคลากรครูมีภาระงานจ านวนมากทั้งงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ การพัฒนาบุคลากรยังมีการพัฒนาเพียงบางคน บางกลุ่ม หรือบางต าแหน่งแต่ขาด
การพัฒนาเป็นระบบทีม ระบบการพัฒนาบุคลากรไม่มีความแน่นอนชัดเจนขาดความต่อเนื่อง 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากรมีจ านวนน้อย บุคลากรครูมีการโยกย้ายบ่อย ขาดแคลนบุคลากร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรครูผู้สอนในสถานศึกษา บุคลากรใน
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หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และขาด
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยียังขาดความเป็นเอกภาพในการ   
บูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กระแสไฟฟ้า และสัญญาณ Internet ไม่มี หรือมี   
ไม่เพียงพอ ครอบคลุมทุกโรงเรียน ขาดแคลน Computer วัสดุ อุปกรณ์ประกอบ และสื่อทาง
เทคโนโลยีทั้งปริมาณ และคุณภาพ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขาด
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวางแผนกลยุทธ์ยังขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนกลยุทธ์ในส่วนของจังหวัด ท้องถิ่นหรือ
ชุมชนไม่ค่อยมีอิสระอย่างแท้จริงต้องด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส่วนกลางเป็นส าคัญจึงไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน งบประมาณสนับสนุนมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
          2. ปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ประสบความส าเร็จ พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง
ต้องมีการประสานงานกันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัยกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ควรมีการสร้าง
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือทีมงาน และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษานั้น ต้องสร้างการรับรู้
การเข้าถึงปัญหา ร่วมกันด าเนินการ ติดตามและประเมินผล และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
ควรมีแผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และมีระบบการติดตามและประเมินผลที่
มีการบูรณาการสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
ความรู้ และทักษะในงานประจ าและคุณธรรมที่ใช้ในการท างานทุกมิติ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และสื่อเทคโนโลยี และควรเร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการไม่มีกระแสไฟฟ้า และสัญญาณ 
Internet ใช้ในโรงเรียนที่ทุรกันดาร ห่างไกล บนเขาหรือพ้ืนที่สูง การวางแผนกลยุทธ์ควรมีการ 
บูรณาการและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าสู่การปฏิบัติจริง ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอ หรอืมีการบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกันในการท างาน 
          3. รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า  

ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน  ตามบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น รูปแบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน คือ ทุก
หน่วยงานทางการศึกษา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม สร้างการรับรู้ และความตระหนักใน
นโยบายและเป้าหมายร่วมกัน ในทุกช่องทาง ทุกวิธีการ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ตามสถานการณ์ 
และบริบทพ้ืนที่ที่เหมาะสม มียุทธศาสตร์ และมีการวางแผนงาน ก าหนดทิศทางการท างาน มี
โครงการและกิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีแผนและวิธีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาจากการด าเนินงานร่วมกัน โดยใช้กลไกขององค์คณะบุคคลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
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ประธานร่วมด้วย ทั้งนี้ ท าให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ด้านการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตามบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนนั้น ต้องมีปัจจัยที่บ่งชี้ให้ต้องด าเนินการ คือ  ต้องรู้ผลของการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการประเมินโครงการหรือกิจกรรม เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกัน ที่ต้องด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หาวิธีการ หรือ
นวัตกรรมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยค านึงถึงเอกภาพและเป้าหมายหลักของต้นสังกัด 
และระดับชาติ และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเป็นส าคัญ มีระบบหรือนวัตกรรมใน
การติดตาม และประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิด
กว้างให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น บุคลากรส่วนใหญ่ใน
หน่วยงานทางการศึกษา มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด จึงมีการยื่นขอย้ายกันเป็นเรื่องปกติ บุคลากรมีการ
หมุนเวียนไหลเข้าออกอยู่เสมอในแต่ละปี ดังนั้น ต้องมีแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาส สนับสนุนให้ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้  มีโอกาสน าเสนอศักยภาพของตนเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
พัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาเป็นหลัก 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น การเข้าถึง  
และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด ควรส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนา การให้บริการแหล่งเรียนรู้ และ
การใช้เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกหรือพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ทันสมัย และชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการร่วมกัน นอกจากนั้นควรมีวิธีการ  
บูรณาการการด าเนินงานที่หลากหลายตามสภาพและสถานการณ์ที่เหมาะสมของพ้ืนที่ และข้อจ ากัด
ต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและการบรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินงานเป็นหลักร่วมกัน 
และที่ส าคัญ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ให้บุคลากรในหน่วยงานท าการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตามบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น รูปแบบการบริหาร 
จัดการแบบบูรณาการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์ คือ ทุกหน่วยงาน 
ควรมีความเข้าใจ มีเป้าหมายหลักร่วมกัน ในการด าเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจอย่าง
เป็นเอกภาพร่วมกัน ควรมีการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา งานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ งาน
กิจการนักเรียน งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานระดมทรัพยากร และงานสัมพันธ์ชุมชน
ร่วมกัน และควรมีการวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินงานร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ  
ต าบล และระดับกลุ่มโรงเรียน ทั้งนี้ ควรค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นส าคัญด้วย 

 

 



ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การศึกษาได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัย
ในอนาคต เกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้ 

1. ควรศึกษาการน ารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตามบริบทในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนีไ้ปใช้ 

2. ควรศึกษาผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามบริบทในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตามบริบทในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
          4. ควรศึกษารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
          5. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่อง 
          6. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
         7. ควรศึกษารูปแบบการนิเทศติดตาม และประเมินผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
 

 
 
 

 


