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สภาพปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  หมวด 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ   
มาตรา 76 กล่าวว่ารัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน 
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2560 : 19) อีกท้ัง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ได้ระบุว่า ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.  2561 : 14) ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ การที่ผู้บริหารจะพัฒนาองค์การให้สามารถปรับตัวให้ด ารง
อยู่ในบริบท และความท้าทายของโลกาภิวัติ จะไม่ใช่แค่การปรับใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการว่าด้วย
การบริหารจัดการสมัยใหม่เท่านั้น แต่จะต้องมีแบบอย่างในการมองโลกที่เปลี่ยนไปจากวิธีการมองโลก
แบบเดิม  หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ให้บริการ
ประชาชนอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (สุเทพ เชาวลิต. 2555 : 11) ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และ
การบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน  

ประเทศไทยมีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน เป็น 3 ระดับ คือ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
โดยน าแนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้กับราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ต้องการให้ระบบราชการ มีศักยภาพที่สูงขึ้นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน  ส าหรับใน
ส่วนของการบริหารจัดการศึกษาการปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข ซึ่งการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเป็นไป
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย 
และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
ดังบทบัญญัติ ในมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษากระจายอ านาจ  การบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
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พ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2546 โดยเหตุผลที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ 
ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนเพ่ือมิให้การปฏิบัติงานซ้ าซ้อนทับกันระหว่างส่วนราชการของ
กระทรวงและจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการ ในระดับต่างๆ ของกระทรวงให้มีเอกภาพ
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนด 
ประกอบกับสมควรมีการก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าที่และการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในก ากับควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการแต่ละ
ระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือให้การบริหาร
และการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงานตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอ่ืน ๆ ในระบบราชการปัจจุบันให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการด าเนินงานภายใต้ระเบียบบริหารราชการและการจัดระเบียบบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ นับตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าการก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทั้ง 5 กรม (องค์กรหลัก) ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ของนโยบายแต่หลากหลายในการปฏิบัตินั้น ในทางปฏิบัติได้ส่งผลให้เกิดการบริหารงานแบบแยกส่วน 
ขาดการประสานระหว่างองค์กรหลัก เป็นการปฏิบัติงานในลักษณะต่างคนต่างปฏิบัติ ต่างความ
รับผิดชอบและต่างผู้บังคับบัญชา การประสานเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
และการบูรณาการและประสานราชการในภาพรวมที่ต้องเชื่อมโยงกับกระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น) ยังมี
ปัญหาค่อนข้างมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวง ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมี
การพยายามปรับปรุงโครงสร้างการบริหารหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ท าให้ยังคงมีการ
ปฏิบัติราชการตามโครงสร้างการบริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ท าให้การแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ การก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงและประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในกระทรวงขาดเอกภาพและไม่มีความสอดคล้องกัน ส่งผลต่ออุปสรรคในการเร่งรัดติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง  
ตลอดจนส่งผลต่อการประสานกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ  ใน
กระทรวงไม่เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพ้ืนที่เกิดความไม่เป็น
เอกภาพเพราะทุกหน่วยงานต่างรายงานตรงต่อต้นสังกัดของตนเอง ไม่มีผู้แทนของกระทรวงที่แท้จริง
ในการด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนในจังหวัด อีกทั้งการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้ออกแบบให้การบริหารและการจัดการศึกษาเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้เขต
พ้ืนที่การศึกษาไม่ได้ท าภารกิจที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เป็นเขตพ้ืนที่
ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง รวมทั้งการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ยังไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจที่แท้จริง เป็นลักษณะของการมอบอ านาจในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา                        
มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลอย่างอิสระจากกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีอ านาจมากกว่า
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คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพราะสามารถให้คุณให้โทษในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้และมี
การแทรกแซงทางการเมือง มีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคหลักที่ส าคัญที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการ คือ  การบริหารงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ และไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถบริหารงานเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะที่เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เป็นภารกิจร่วมกันได้  เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ได้เป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาของกระทรวงอย่างแท้จริง  การบริหารงานบุคคลในระดับพื้นท่ีมีการแทรกแซงทางการเมือง 
มีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและความโปร่งใส  และการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา เป็นเครือข่ายพันธมิตรในการท างานร่วมกันยังมีค่อนข้างน้อย (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559 : 5) 

ปัจจุบันสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้าง
ขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาด้วยการก าหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาแล้ว
หลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและ
สั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้ปัญหาโดย
ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการ และรองรับการปฏิรูปการศึกษาอัน
เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้  (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564) 

จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลด าเนินการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ได้รับมอบหมายและให้มี
อ านาจหน้าที่ในการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ 
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
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มีความสามารถพิเศษ ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา  
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
เอกชน และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง  
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานกับหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่หลากหลายในจังหวัด                         
ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ทั้ งภาครัฐและเอกชน  เ พ่ือให้ภารกิจของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจของจังหวัด ส าเร็จตามนโยบายของรัฐบาลตามท่ีกล่าวมาข้างต้น  

ส าหรับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาขาดหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานใน  
ฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจัง ประกอบ กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาไม่ได้พัฒนาการ 
ประสานเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็น 
รูปธรรมชัดเจน ท าให้การจัดการศึกษาในจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพและทิศทางที่แน่นอน ดังนั้น 
เ พ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับการ พัฒนาจั งหวัด  สอดคล้องตามเป้ าหมายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องมีการประสานเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีความต้องการ
ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ในการท างานตามบริบทพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งศึกษาปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องและท าให้
เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจน
ประสบความส าเร็จ  
    
วัตถุประสงค์การศึกษา   

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม  
บริบทพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
          2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประสบความส าเร็จ  
          3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม    
บริบทพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
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ขอบเขตการศึกษา   
1. ด้านเนื้อหา    

                1.1  ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการใน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมจ านวน 5 ด้าน  
ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน 2) ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร 4) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และ 5) ด้านการวางแผนกลยุทธ์  
                1.2  การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสัมภาษณ์ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept  Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้แทน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 2 คน 
ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 8 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 แห่ง   
รวมทั้งสิ้น 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
               1.3   การศึกษาปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ประสบความส าเร็จ โดยสัมภาษณ์ด้วยการใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ผู้บริหารหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานละ 2 คน ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 8 แห่ง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
              1.4  การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 2 คน และบุคลากรครู จ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง 
   2. ขอบเขตด้านประชากร 

      2.1 หน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่   
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
    3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  
    4. สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  
    5. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
    6. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

แม่ฮ่องสอน    
    7. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    8. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
     1. สถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน         
     2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานต ารวจตระเวนชายแดน  
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     3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
     4. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
     5. ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
     6. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
     7. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 2 คน และบุคลากรครู จ านวน 8 คน  

รวมทั้งสิ้น 10 คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่   ผู้ศึกษา ได้ศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาฉบับนี้ ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยรูปแบบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี  
(Case Study) และการศึกษาเชิงพรรณนา การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-dept Interview)  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับผู้บริหารหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 2 คน ประกอบด้วย 
หน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 8 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 30 คน 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 2 คน 
และบุคลากรครู จ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลสารสนเทศปัญหาการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถน าไปวางแผนแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา 
          2.  ทราบปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ 
          3.  ได้รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
พ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถน าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ หมายถึง การท างานร่วมกัน การประสานความร่วมมือที่

หลากหลาย มีการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิผลด้านการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง และของรัฐบาล เพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายถึง 1) หน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ (1) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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แม่ฮ่องสอน เขต 2  (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน (4) สถานศึกษาในสังกัด
ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (5) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน                          
(6) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน                           
(7) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  (8) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) สถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน                
2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานต ารวจตระเวนชายแดน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน 4) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  5) ส านักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7) ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้างการวางแผน และการด าเนินตามแผน รวมทั้งการ สร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมจ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย          
1) ด้านการมีส่วนร่วมของทีมงาน 2) ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนา
บุคลากร 4) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 5) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
 

 


