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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) ศกึษาศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่
การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต (2) เพื่อจดัท ายทุธศาสตร์
การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qual i ta t ive  Research ) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการสัมมนากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   
การสมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่เปา้หมาย จ านวน 25 คน และจดัสมัมนา จ านวน 117 คน 
ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2) ปลดั รองปลดั องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน (3) ผู้บริหารกองการศึกษาผู้บริหารส านกัการศึกษา องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน (4) ผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และสงักดัเขตพืน้ที่
การศกึษา (5) ผู้ทรงคณุวฒุิ    

                                                 
1ดุษฎีนิพนธ์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
ภูเก็ต 2558 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
ภูเก็ต 2558 
3รองศาสตรจารย ์คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ศกัยภาพของจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่ วนท้ อง ถ่ิ นในจั งหวั ดภู เ ก็ ต  ประกอบด้ วย  5 ปั จจั ย  คื อ  เ ป็ นชุ มชนเมื อ ง  
(2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมัน่คงและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง (3) ศกัยภาพของประชากร
มีสูง  ส่วนใหญ่มีรายได้ดี  มีการศึกษาหลายระดับ หลายอาชีพ หลายชนชาติ  
(4) มีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย (5) มีโครงสร้างพืน้ฐานที่สมบูรณ์ทัง้ระบบสาธารณูปโภค 
 การคมนาคม ระบบการสือ่สาร โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.  ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  
ใช้ยทุธศาสตร์ CLAMP ประกอบด้วย C หมายถึง Classification Education Strategy 
คือ การจ าแนกระดบัการศึกษา L หมายถึง Leadership Strategy  คือ ภาวะผู้น า   
A หมายถึง  Administration Education Strategy คือ ยทุธศาสตร์การบริหารการศกึษา            
M หมายถึง  Management Instruction Strategy คือ การจดัการเรียนการสอน และ  
P หมายถึง Participate Strategy คือ การมีสว่นร่วม 
ค าส าคัญ :  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต    
CLAMP Strategy 
 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the potentiality of education 
management of local administration in Phuket province (2) to study the strategy of 
education management of local administration in Phuket province.This research was 
utilized a qualitative research by studying and searching from documents, samples, 
theory, concerned researches and an in-depth interview in a seminar of 117 people who 
were (1) Executive Administrator from local administration(2) Chief,Deputy Chief of local 
administratori(3)iDirector of the Education Division of local administration  
4) School Director of local administration (5) Eminent persons 
The result revealed that 
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 1. The potentiality of local administration in Phuket province was accordant in 
education management with 5 factors (1) Urban area (2) The growth and stability 
Economy (3) High potential population who well earned, were well educated and most 
varied nationalities (4) Modern technology (5) The completed public facilities, logistics, 
communication system, telecommunications, internet and information technology. 
 2. The strategy of education management of local administration in Phuket 
province was CLAMP Mode and consisted of (1) C is Classification Education Strategy 
(2) L is Leadership Strategy (3) A is Administration Education Strategy (4) M is 
Management Strategy and (5) P is Participate Strategy. 
Keywords : The strategy of education management,local administration 
Phuket, Clamp Strategy  
 
บทน า 
 ระบบการศกึษาไทยปัจจุบนัเป็นระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  ที่เปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองได้เหมาะสมกับวยั ทัง้ช่วง
ปฐมวัย วยัเด็กและ เยาวชน การศึกษาส าหรับผู้ ใหญ่ และส าหรับผู้ สงูอายุ ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศยัรูปแบบต่างๆ ทัง้การศึกษาที่จดัตามแนวระบบโรงเรียน
และการศกึษาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจะกลายเป็นชมุชนเลก็ๆ ของเครือขา่ยโลก
จะต้องแขง่ขนัและร่วมมือกบันานาประเทศ บคุคลส าคญัและองค์กรต่างๆ ของประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีศกัยภาพ มีความพร้อม
ในการแข่งขันกับสังคมโลก ซึ่งวิสัยทัศน์ของบุคคลและองค์กรที่มีต่อการศึกษา  
เป็นความหวังและอนาคตการศึกษาของชาติ หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศใหม ่ความสามารถที่เข้มแข็ง ดงัพระปรีชาญาณที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงชีใ้ห้เห็นว่า การให้การศึกษาเป็นงานใหญ่และกว้างขวางที่ไม่ใช่ 
จะท าส าเร็จได้โดยใครแตล่ าพงั ต้องอาศยัการมีสว่นร่วมของคนสว่นใหญ่มาร่วมมือกนั    
จัดการศึกษาของประเทศจึงจะเป็นผลส าเร็จได้ โดยจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาท 
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ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2512 และพระราชด ารัส แก่สมาชิกสโมสร 
ไลออนซ์ แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2513 มีความล าดบั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เพื่อตอบสนองพระบรมราโชวาทดงักล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายโอกาส

ทางการศึกษา ภาคบังคับเป็น 9 ปี และจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี เพื่อให้ 
การปรับเปลีย่นการจดัการศึกษาให้เป็นการศึกษาที่ดี มีคณุภาพ ได้มาตรฐานสามารถ
ผลิตคนที่มีคุณภาพ และเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพของ โลกในปัจจุบัน 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และพระราชบญัญัติการศึกษาภาคบงัคับ 
พ.ศ. 2545 ซึ่งแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือ การศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาขัน้พืน้ฐานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
การศกึษาระดบัก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดบัประถมศึกษา และการศึกษาระดบั
มธัยมศกึษา และเป็นท่ียอมรับกนัวา่ การจดัการศึกษาดงักลา่วเป็นรากฐานส าคญัของ
การจัดการศึกษาของชาติ อันเนื่องจากบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนัน้ วิถีทางหนึ่งในการพฒันา
คุณภาพประชากรของประเทศในเบือ้งต้น คือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 “. . .ในประเทศไทยนี ถ้้าดูจากสถิติ ก็มีพลเมืองเพิ่มขึน้ทุก ๆ วัน  
จึงสนันิษฐานได้ว่าพลเมืองของประเทศไทยนีอ้ยู่ในวยัเรียนอยู่เป็นส่วนมาก 
ทุกๆ ปี การที่ส่วนรวมคือ  ประชาชนทัง้ประเทศเล็งเห็นความส าคัญของ
การศกึษาเป็นสิง่ ท่ีดีแล้ว  จึงต้องช่วยกนัจดัการให้เยาวชน ให้ประชาชนที่เกิด
ขึน้มาใหม่นีไ้ด้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีเราจะไปอาศัยรัฐบาลหรืออาศัย  
ทางราชการที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเจริญด้านเดียวไม่ได้ เพราะว่า  
ในสมยันีถื้อวา่เป็นสมยั ประชาธิปไตย ทกุคนมีสว่นในงานของประเทศชาติ...” 
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ทัง้ภาคบังคับ และการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2542 : 8) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีสิทธิจัด
การศกึษา ในระดบัใดระดบัหนึง่หรือทกุระดบัตามความพร้อมและความต้องการภายใน
ท้องถ่ินซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 
2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พทุธศกัราช 2542 ได้ก าหนด อ านาจ บทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในด้านการจดัการศกึษา ดงั มาตรา 16 (9) ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 
มาตรา17(6)ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  
จากกฎหมายดงักลา่ว ท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
ของตนเอง กอร์ปกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา"  
ที่หมายถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งแสดงถึง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยทุธศาสตร์
การพฒันาจังหวดั อ าเภอ และแผนชุมชน นอกจากนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยังจะต้องมีหน้าที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส าหรับสถานศึกษาในสังกัดตลอดจน ให้มีแนวทางในการจัดการศึกษา  
ในทิศทางเดียวกัน  ทัง้นี ้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ินเป็นแผนท่ีแสดงถึงทิศทางการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ จะเห็นว่า มีเจตนารมณ์ที่จะให้ท้องถ่ิน  
เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนเร่ืองคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงูอายุ และ
ผู้ ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสด ารงชีวิตในสงัคมที่ดี และสร้างความเท่าเทียมในการรับบริการ
ด้านการศกึษา 
 การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ช่วงเวลาที่ผ่าน
มาตัง้แต่ประเทศไทยได้มีพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ณ วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 
2496 หลงัจากที่มีการใช้พระราชบญัญัติดงักลา่วจงัหวดัภเูก็ต ได้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขึน้เป็นแห่งแรก คือ เทศบาลเมืองภูเก็ตและได้จัดตัง้ตามภาระหน้าที่ 
ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลเมืองภูเก็ต  
ได้พัฒนาและเจริญเติบโตขึน้ตามล าดับ ได้ขยายยกฐานะเป็นเทศบาลนครภูเก็ต 
ส าหรับการจัดการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการด าเนินการพัฒนามา  
โดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในท้องถ่ิน ซึ่งอาจกลา่วได้ว่าแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต  
ได้สร้างแบบอย่างที่ดีไว้  โดยจากการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต 
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดผลงานการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เช่น นักเรียนและ
โรงเรียน ได้รับการคดัเลือกให้ได้รับรางวลัพระราชทาน และเด็กนกัเรียนที่เป็นผลผลิต
จากเทศบาลนครภเูก็ตเป็นท่ียอมรับของสงัคมจงัหวดัภเูก็ตและระดบัประเทศ 
 ในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลไทยได้ตราพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2537  
ตามพระราชบญัญัติดงักลา่วท าให้เกิดรูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขึน้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบล และในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้ตรา
พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัขึน้ ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2540 
ท าให้เกิดรูปแบบการปกครองสว่นท้องถ่ินขึน้อีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั ท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาด้วย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต มีทัง้หมด19 องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย เทศบาลนครภเูก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา เทศบาล
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เมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้  เทศบาลต าบลกะรน เทศบาลต าบลวิชิต เทศบาลต าบล
เชิงทะเล เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี เทศบาลต าบลราไวย์ เทศบาลต าบลศรีสุนทร   
เทศบาลต าบลฉลอง เทศบาลต าบล ไม้ขาว เทศบาลต าบลป่าคลอก องค์การบริหารสว่น
จังหวัดภูเก็ต  องค์การบริหารส่วนต าบล เชิงทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลสาค ู  
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา ซึ่งทัง้19 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างก็จัดท า
แผนการจดัการศึกษาแตกต่างกนัไปตามนโยบายของผู้บริหารและตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินเป็นหลกั มีทิศทางการจดัการศึกษาที่ไม่ชดัเจน ท าให้เกิดประเด็น
ปัญหาขึน้  เป็นจ านวนมาก 
 ผู้ วิจัยเห็นว่าจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษ เป็นจังหวัดที่มี 
ช่ือเสียงทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัยิ่ง ที่มีผลต่อการพฒันา 
จังหวัดภูเก็ตให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของ  
จังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 
และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต  
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 
เป็นตวัแบบให้หนว่ยงานตา่งๆ ที่รับผิดชอบตอ่การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต จักได้น าไปใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  
ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และใช้เป็นแนวทางเผยแพร่สู่องค์กรที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต   
 2.  เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาองค์ความรู้ ความเข้าใจในบริบทของจังหวัด
ภเูก็ต การศึกษา แนวคิดทฤษฎี ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การวิ เคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม การสัมภาษณ์เ ชิงลึก 
การจัดสัมมนาที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อให้ได้มาซึง่ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา   
 การวิจัยครัง้นี ้ เป็นการศึกษาเพื่อที่จะท าให้ทราบถึงศักยภาพของจังหวัด
ภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้ได้มาซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจังหวดัภูเก็ต น าไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ตให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 พืน้ที่ ที่ท าการเก็บข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้คือ จังหวดัภูเก็ต โดยครอบคลุม 
พืน้ท่ีทัง้หมด 3 อ าเภอ รวมทัง้สิน้ 19 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

   ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศกึษา ผู้วิจยัใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง โดยจ าแนกเป็น 3 กลุม่ คือ 

1. กลุ่มผู้ บ ริหารการศึกษาได้แก่  ผู้ อ านวยการส านักการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา และหวัหน้ากองการศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 

2. กลุม่ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดั
ภเูก็ต  และสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัภเูก็ต  
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3. กลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (นายก รองนายก) ปลดั รองปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต และผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ขอบเขตระยะเวลา 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ท าการศึกษาในช่วง

ระยะเวลา ระหวา่ง ปี พ.ศ.2556-2558 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีขัน้ตอนและ
กระบวนการ ดงัรายละเอียดตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม   
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

ส่วนที่  1 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่1 มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ต ที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ประกอบด้วย 

 1 .  กลุ่มผู้ บ ริหารการศึกษา ได้แก่  ผู้ อ านวยการส านักการศึกษา  
ผู้ อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้ากองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 2.  กลุม่ผู้บริหารสถานศกึษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (ผู้อ านวยการสถานศกึษา 
รองผู้อ านวยการสถานศกึษา) สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต และสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัภเูก็ต  
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 3. กลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (นายก  รองนายก) ปลดั รองปลดั องค์ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต และผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ 3  กลุม่รวมจ านวนทัง้สิน้ 25 คน   

ส่วนที่  2 กลุม่เป้าหมายกลุม่ที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งยทุธศาสตร์การ
จดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  ประกอบด้วย 

 1.  กลุ่มผู้ บ ริหารการศึกษาได้แก่  ผู้ อ านวยการส านักการศึกษา 
ผู้ อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้ากองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต   

 2. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดั
ภเูก็ต และสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัภเูก็ต  

 3. กลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (นายก  รองนายก) ปลดั รองปลดั องค์ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต และผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 กลุม่รวมจ านวนทัง้สิน้ 117 คน 

  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบ่งออกเป็น 
2 สว่นตามลกัษณะของการวิจยั ซึง่สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

 ส่วนที่  1 การสมัภาษณ์เชิงลกึ ( In – Depth Interviews)ที่มีโครงสร้างจาก
ผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือภยัคุกคาม 
ของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต และบริบทของ
จงัหวดัภเูก็ต รวมทัง้การค้นคว้าข้อมลูจากเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับยทุธศาสตร์
และแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต และ
นอกจากการศกึษาค้นคว้าเอกสารแล้ว ยงัได้สมัภาษณ์พดูคยุกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบัการจดั



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

207 

การศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต และหน่วยงานด้านการศึกษา
จงัหวดัภเูก็ต 

 โดยให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้บรรยากาศ  
การสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็นกันเองด้วยค าถามหลกัที่ครอบคลุมประเด็นต่า ง ๆ  
ตามกรอบแนวคิดและวตัถปุระสงค์การวิจยัในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกัยภาพของจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

2. ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
 ส่วนที่  2 การจัดสมัมนา โดยผู้ วิจัยได้น าร่างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต เข้าสูก่ระบวนการ สงัเคราะห์ วิเคราะห์ 
โดยผา่นผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาจงัหวดัภเูก็ต จ านวน 117 ท่าน เพื่อให้
ได้มาซึง่ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  

การตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้ วิจัยได้น าร่างยุทธศาสตร์ที่ ร่างไว้  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
ความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทัง้อธิบาย ความเป็นมา และขอให้แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อให้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การสมัภาษณ์ได้ด าเนินการดงันี ้

  1.1 ผู้วิจยัท าการนดัหมายกบัผู้ให้ข้อมลูส าคญั  และท าการสมัภาษณ์เชิงลึก
เป็นรายบคุคล 

1.2 ผู้ วิจัย ก าหนดวัน เวลา และสถานที่  พร้อมทัง้เตรียมประเด็นการ
สัมภาษณ์ตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้เพื่อเจาะลึกในทัศนคติและมุมมอง 
ที่ต้องการวิจัยทัง้ที่เป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในลกัษณะต่าง ๆ โดย 
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ใช้เคร่ืองบนัทกึเสียง (ในกรณีที่ได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง) ร่วมกบัการจดบนัทึก
ที่ผู้ วิจัยเตรียมขึน้ ผู้ วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึง 
ศกัยภาพของจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
แล้วน าผลการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์จัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์ และน าร่างยุทธศาสตร์ที่ได้ไปจัด
สมัมนา  
  2.  จดัสมัมนาเพื่อวิพากษ์ร่างยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

 การตรวจสอบข้อมลูภายหลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมลูได้ตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจัยแล้ว  ผู้วิจยัด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้ค าถามเดียวกนักบัหลาย ๆ คน
เพื่อเปรียบเทียบค าตอบกับข้อมูลที่ได้  พร้อมทัง้ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่ได้ 
ให้มีประสทิธิภาพ  อนัเป็นการตรวจสอบแบบสามเส้า (data triangulation) ดงันี ้

1. ด้านข้อมลู เมื่อผู้ วิจัยได้ข้อมูลแล้ว น าข้อมูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบ  แหล่ง
เวลา แหลง่สถานที่ และแหลง่บคุคลโดยพิจารณาข้อมลูที่ได้น ามาเปรียบเทียบกบัข้อมลูเดิม  
แหล่งข้อมูลจะมีความหลากหลาย  เช่น  ตัง้ค าถามเดียวกับคนหลาย ๆ คน หรือพิจารณา
เปรียบเทียบข้อมลูที่ได้มาจากบคุคลกับที่ได้มาจากการส ารวจเอกสาร  หรือข้อมลูที่ได้จาก
การสงัเกตมาเทียบกบัข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ในประเด็นเดียวกนั ประกอบกบัในการ
สัมภาษณ์ผู้ วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ตัวแทนจากบุคคลหน่วยงานอื่นจ านวนหนึ่ง   
ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นลกัษณะมุมมองจากหน่วยงานอื่นมาผสมผสานกับข้อมูลที่มา
จากมมุมองของบคุคลในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. ด้านผู้ สอบถาม  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบบทวิเคราะห์ข้อมูลและบทสรุปในการวิจัยครัง้นี  ้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึน้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ และการจดัสมัมนา ซึ่งมีลกัษณะเป็นความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ  ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมลูในลกัษณะข้อมูลเชิงคณุภาพ 
ใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) ตามที่ก าหนดไว้เพื่อให้ได้ซึ่ง
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั โดยผลสดุท้ายผู้วิจยัน าเสนอ ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้
ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัภูเก็ต ยุทธศาสตร์การจัด
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 

ผลการศึกษา 

 ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่ เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภเูก็ต 

ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  หมายถึง ความพร้อม ความสมบรูณ์ของทรัพยากร กระบวนการ  
รวมถึงความสามารถของบุคคลในการจัดการศึกษา  จากการศึกษาพบว่า ศกัยภาพ
ของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
ประกอบด้วย 5 ประการด้วยกนั คือ 

1. ความเป็นชุมชนเมือง (Urban area)ภูเก็ตมีความเป็นมาที่ยาวนาน  
จากบนัทึกของนกัเดินเรือ คลอดิอุส  ปโตเลมี เมื่อ พ.ศ. 700 เรียกผืนดินบริเวณนีว้่า 
“แหลมตะโกลา” ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือของนักเดินเรือในอดีตจวบจนระหว่าง  
พ.ศ. 2054-2397  ปรากฏหลกัฐานในแผนที่เดินเรือของชาวยโุรปมาเอเซียตะวนัออก 
เรียกผืนดินนีว้่า “จงัซีลอน”  ก่อนจะมาเป็น “ถลาง” ในยคุที่มีการค้นพบแร่ดีบกุ ท าให้ 
มีผู้คนอพยพเข้ามาตัง้รกรากเป็นชมุชนเพื่อท าเหมืองแร่ดีบกุความเจริญและชมุชนเมือง
จึงย้ายไปตามแหลง่ ท่ีพบสายแร่มีการท าสนธิสญัญากบัต่างชาติ สง่ผลให้ธุรกิจการค้า
ดีบุกขยายตวัอย่างกว้างขวางคนจีนพากันหลัง่ไหลเข้ามาท าเหมืองจนกลายเป็นชน  
กลุ่มใหญ่จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบหัวเมือง
ชายทะเลตะวันตกตัง้เป็นมณฑลภูเก็ต  และเมื่อปี พ .ศ. 2476 ได้ยกเลิกมณฑล
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เทศาภิบาล เปลี่ยนมาเป็นจังหวดัภูเก็ตจนถึงปัจจุบนั  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510 
ธุรกิจเหมืองแร่เร่ิมถดถอยลง ก็มีการน าแนวคิดการท าธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาทดแทน   
จากความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว ได้ชกัน าให้ประชากรจากทัว่สารทิศ ทัง้ชาวไทย
และตา่งประเทศเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน ประกอบอาชีพในจงัหวดัภเูก็ต ก่อเกิดเป็นชมุชนเมือง
ขนาดใหญ่ขยายเต็มทัง้พืน้ท่ี  มีจ านวนครัวเรือนถึง 186,848 ครัวเรือน มีความหนาแนน่
ถึ ง  617  คนต่อตาราง กิ โล เมตร  (ที่ ท าการปกครองจังหวัดภู เ ก็ต  : 2554 )  
มีสถานศึกษาในสังกัดเขตพืน้ที่การศึกษาภูเก็ตเป็นจ านวน 56 โรงนักเรียนทัง้สิน้ 
30,172 คน (ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาภเูก็ต : 2553) 

2. มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมั่นคง(Economic base)นับแต่อดีตถึง
ปัจจบุนั จากปี พ.ศ. 2315 กปัตนัฟรานซิส ไลท์ พ่อค้าในสงักดับริษัทอินเดียตะวนัออก 
ได้น าเรือก าป่ันมาท าการค้าที่เมืองถลางและได้แต่งงานกบัสาวชาวเมืองถลางเชือ้สาย
โปรตุเกส และตัง้รกรากอยู่ที่บ้านท่าเรือ ต่อมากัปตนัฟรานซิส ไลท์ ได้ขอพระบรมรา
ชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผูกขาดการค้าแร่ดีบุก  ซึ่งได้รับพระบรมรา
ชานญุาตเนื่องจากพระเจ้ากรุงธนบรีุมีพระราชด าริที่จะฟืน้ฟฐูานะเมืองไทยหลงัสงคราม  
ซึ่งประสบปัญหาข้าวยากหมากแพง การค้าแร่ดีบุกจึงเป็นหนทางช่วยเหลือประเทศ  
ทางหนึ่งต่อมาคุณเทียนบุตรคุณหญิงจัน (ท้าวเทพกระษัตรี) ได้พบแหล่งแร่ดีบุก 
ขนาดใหญ่ที่บ้านตะป า (บ้านสะป า) กิจการเหมืองแร่ดีบุกจึงเป็นกิจการที่สร้าง
เศรษฐกิจที่มัน่คงให้แก่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนาน จากอดีตที่รายได้ของจังหวัด 
มาจากอุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่ดีบุก จวบจนปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัด  
เปลี่ยนมาเป็นรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่ เ ก่ียวเนื่องกับ  
การท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ตก็ยงัคงเป็นจงัหวดัที่ท ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอนัดบัต้นๆ  
มาโดยตลอด โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอนัดบั 1 ในภาคใต้และอนัดบั 
10 ของประเทศ จงัหวดัภเูก็ตจึงเป็นจงัหวดัที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มัน่คงมากจงัหวดั
หนึง่   

3. ศกัยภาพของประชากรมีสงู (Population potential) ภูเก็ตมีบุคคล 
ที่ส าคัญในการสร้างความเจริญมาตัง้แต่อดีต เท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ อาทิ  
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ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสนุทร (คณุหญิงจนั-คณุหญิงมกุ) ที่มีบทบาทส าคญัในการน า
ชาวบ้านตอ่สู้กองทพัพมา่ในศกึเก้าทพั จนรักษาเมืองถลางไว้ได้   หลวงพอ่แช่มหรือพระ
ครูวิสทุธิวงษาจาริย์ญาณมนุี วดัฉลอง (วดัไชยธาราราม) ที่เป็นศนูย์รวมขวญัก าลงัใจ
ให้แก่ชาวบ้านตอ่สู้กบักลุม่อัง้ยี่ชาวจีนท่ีก่อความวุน่วายในจงัหวดัภเูก็ต พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี ้ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ผู้ ก าหนด
แนวทางและรูปแบบการพฒันาเมืองภูเก็ตในด้านต่างๆ จนเป็นรากฐานในการพฒันา
มาจนถึงปัจจุบัน นายอ้วน สุระกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดภูเ ก็ ต ผู้ วางแนวทาง 
การเปลี่ยนแปลงภูเก็ตจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
คุณพูนเพิ่ม สุวรรณาคาร ผู้ ริเร่ิมกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต คุณคณิต ยงสกุล  
ผู้ ริเร่ิมกิจการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหรือมารีน่า นอกจากบุคคลส าคญัเหล่านีแ้ล้ว 
จังหวัดภูเก็ตยังมีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถ่ินอีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่มี
บทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้จงัหวดัภูเก็ตเจริญรุดหน้ามาจนถึงปัจจุบนัโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งทางด้านการศกึษาของจงัหวดั 

4. มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั (Technology)ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคญั คือ 
ประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและเกษตรกร  
ผู้ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการก าหนดแนวทางด าเนินการเฉพาะสาขาที่ประเทศ
ไทยมีศกัยภาพ และเร่งพฒันาสงัคมไทยให้มีพืน้ฐานความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ เป็นความต้องการ  
ทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพอยา่งพอเพียง รวมทัง้ยกระดบัการใช้และพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อท าให้เกิดความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี อนัจะเป็น
การสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูงในระยะต่อไป ในการนี ้
จ าเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปใน  
เ ชิง รุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาเทคโนโลยี  
จากต่างประเทศ และสร้างกลไกการกระจายความรู้และบริการด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีสูค่นในชนบท เพื่อลดช่องว่างทางสงัคมและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่
ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ  และจากการที่จงัหวดัภเูก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบั
โลกผลักดันให้จังหวัดภูเ ก็ตพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ทัง้ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต เช่น มีเครือข่ายการสื่อสารระบบไฟเบอร์ออพติก  
3 วงจรเช่ือมต่อกัน  มีอินเตอร์เน็ต บรอดแบรนด์ความเร็วสูงแบบมีสายและไร้สาย  
มีระบบกริดข้อมลูด้านพลงังานไฟฟา้ SCADA เป็นต้น 

5. มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสมบรูณ์ (Infrastructure)จากการท่ีภเูก็ตเป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวส าคญัสามารถท ารายได้เข้าประเทศปีละเกือบหนึ่งแสนล้านบาท โดยเฉพาะ
กลุม่ประชมุสมัมนาหรือ MICE งบพฒันาและขยายทา่อากาศยานภเูก็ตจ านวนประมาณ 5.7 
ล้ า นบาท  เ พื ่อ ข ย า ยท่า อ า ก าศย านภูเ ก็ต ใ ห้ ส าม า รถ รอ ง รับ ผู้ โ ด ยสา ร  
จาก 6.5 ล้านคน เป็น 12 ล้านคนนอกจากนัน้รัฐบาลยังได้จัดงบประมาณ 600 ล้านบาท  
ในการก่อสร้างอา่งเก็บน า้คลองกระทะ  อีกทัง้ยงัได้สนบัสนนุงบประมาณอีก 400 ล้าน
บาท ในการก่อสร้างทางยกระดบัหรืออุโมงค์ที่บริเวณสี่แยกไทนานและสี่แยกโลตัส  
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก   ทัง้นีส้ืบเนื่องจากการขยายตัวของเมือง 
อยา่งรวดเร็วท าให้โครงสร้างพืน้ฐานของจงัหวดัภเูก็ตต้องขยายตวัตามไปด้วย ทัง้ด้าน
การคมนาคมทัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบ
โทรศพัท์ เป็นต้น ดงันัน้ทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการศึกษา 
ที่จะต้องมีหลักสูตรให้เหมาะสม เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้  

 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ภเูก็ต 

ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  
หมายถึง กลวิธี ยทุธวิธี และเง่ือนไขในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จังหวดัภูเก็ต ที่น าพาไปสู่ความส าเร็จ จากการศึกษา  พบว่า ยุทธศาสตร์ในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนของถ่ินจังหวัดภูเก็ต ที่เหมาะสมคือ ยุทธศาสตร์ 
CLAMP โดยผ่านการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเก็บข้อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์
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ศกัยภาพในด้านตา่งๆ ของจงัหวดัภเูก็ต ซึ่งผลจากการศึกษา ประกอบด้วยยทุธศาสตร์
ที่ส าคญั 5 ยทุธศาสตร์ด้วยกนั ดงันี ้

  1. ยทุธศาสตร์ C (Classification Education Strategy) การจ าแนกระดบั
การศึกษาเนื่ องจากการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับได้ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ 
ภายในท้องถ่ิน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจ าแนกระดับการศึกษาให้ชัดเจนและ  
แยกการจัดการออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทัง้การจัดการศูนย์เด็กเล็ก การจัดการ
โรงเรียนอนุบาล การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) และการจัดการศึกษา
มธัยมศกึษาตอนปลายและอาชีวศกึษา 

 2. ยทุธศาสตร์ L (Leadership Strategy) ภาวะผู้น าการจดัการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้นัน้ ผู้บริหารการศึกษาทุกระดบัจะต้องมีภาวะผู้น า โดยเฉพาะการจัด
การศกึษาที่อาศยัการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่ง ดงันัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงต้องมีการพฒันาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
การศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

 3. ยทุธศาสตร์ A (Administration Education Strategy) การบริหารการศึกษา 
ซึ่ ง ป ร ะ กอบ ด้ ว ยก า รบ ริ ห า ร ง านวิ ช า ก า ร  ก า รบ ริ ห า ร ง าน งบป ระม าณ   
การบริหารงานบคุคล  และการบริหารงานทัว่ไป 

 4. ยทุธศาสตร์ M (Management Instvectien Strategy) การจดัการเรียน
การสอนความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภูเก็ต เกิดจากการจัดการใน 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี  
ด้ านค รุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ด้ านการติดตามช่ วย เหลือนัก เ รียน  และ 
ด้านการปอ้งกนัอบายมขุและยาเสพติดในสถานศกึษา 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

214 

 5. ยุทธศาสตร์ P (Participate Strategy)การมีส่วนร่วม โดยใช้ยุทธวิธี 
ในการระดมสรรพก าลงัในการจัดการศึกษาทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายความ
ร่วมมือตา่งๆ เช่น เครือขา่ยผู้ปกครอง เครือขา่ยสถานศกึษา เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 ภาพ 1  ยทุธศาสตร์ CLAMP  และศกัยภาพต่อการจดัการศึกษาโดยองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

จากภาพ  แสดงให้เห็นถึงการบรูณาการส่วนประกอบทัง้ 2 ส่วนของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเ ก็ต ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนศกัยภาพ (potential) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต 
ตอ่การจดัการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัข้อที่ 1 แสดงถึงศกัยภาพด้านการจดั
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่ประกอบด้วยศกัยภาพ  5 ประการด้วยกนั  
จากนัน้วิเคราะห์ศักยภาพดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวัตถุประสงค์  
ของการวิจัยข้อที่ 2  ในลกัษณะยุทธศาสตร์ “CLAMP Strategy” โดยใช้แนวคิดการ
บริหารจดัการแบบบรูณาการ เน้นการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น  ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
โดยการจัดตัง้เป็นเครือข่ายร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ 
และร่วมกันภาคภูมิใจในความส าเ ร็จ รวมทัง้การใช้ทรัพยาก รร่วมกันอย่างมี

การจัดการศึกษา 

ของ อปท. 
จังหวดัภูเกต็ 
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ประสทิธิภาพ โดยยดึความต้องการของชุมชนและบริบทของสงัคมเป็นเป้าหมายสงูสดุ 
เพื่อให้การจดัการศกึษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจยัยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาศกัยภาพของจังหวัด
ภเูก็ตที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 2) จดัท า
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต สามารถ
น ามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้

 ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่ เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภเูก็ต 

จากการศกึษาศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศกึษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต  พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพที่เอือ้ต่อการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต ประกอบด้วย 5 ประการ คือ  
1) ความเป็นชุมชนเมือง 2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมัน่คง3) ศกัยภาพของประชากร 
มีสูง4) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 5) มีโครงสร้างพืน้ฐานที่สมบูรณ์ ที่เป็นเช่นนีเ้ป็น 
เพราะจังหวัดภูเก็ตมีภูมิประเทศเป็นเกาะมีอาณาเขตแน่นอนและมีพืน้ที่ไม่ใหญ่โตมากนัก   
ประกอบกับเมื่อการท่องเที่ยวพัฒนามากขึน้ เป็นแรงจูงใจให้ผู้ คนจากทั่วสารทิศเดิน
ทางเข้ามาอาศัยพักพิงประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึน้ 
อยา่งรวดเร็ว เมื่อประชากรเข้ามาอยูอ่าศยัมากขึน้ ความต้องการที่อยู่อาศยัสิ่งก่อสร้าง 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ก็เพิ่มขึน้ เป็นแรงผลกัดนัให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับการขยายบริการทัง้การคมนาคม การประปา  
ไฟฟ้า โทรศพัท์และโทรคมนาคมต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดทัง้ผลเสียและผลดี 
ไปพร้อมกันด้วย  ในด้านผลเสียนัน้ เช่น มีปัญหาสงัคมเพิ่มมากขึน้ ทัง้ปัญหาแรงงาน
ผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ความแออัดของประชากร  การขาดแคลน
สาธารณปูโภค  ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  แต่ในด้านดี เนื่องจากมีผู้คนหลากหลาย  
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ทัง้คนไทยและตา่งชาติ  ท าให้มีคนหลายระดบัความรู้  หลายอาชีพ  หลายฐานะซึง่สว่น
ใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณค่าในสังคม  นอกจากนัน้บุคคลเหล่านีย้ังมีส่วนส าคัญ  
ในการผลกัดนัสงัคมจังหวดัภูเก็ตให้พฒันาเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วสามารถสร้าง
รายได้เข้าสูป่ระเทศเป็นจ านวนมาก เป็นการเพิ่มศกัยภาพทางกายภาพให้กับจังหวดั
ภูเก็ต  ทัง้ด้านการศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว ภาคการผลิตที่เก่ียวข้องกับ 
การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนต่างๆ  รวมทัง้การขนส่งและการมีส่วนร่วมของสงัคม  
ก็จะขยายขอบข่ายกว้างขวางขึน้  นับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในการใช้จดุแข็งตา่งๆ เหลา่นีใ้นการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้อง
กบัแผนพฒันาจังหวดัพะเยา ปี พ.ศ. 2553-2556 ที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน
ของจงัหวดั พบวา่ ศกัยภาพทางกายภาพเป็นสิ่งส าคญัและมีสว่นช่วยให้จงัหวดัพะเยา 
สามารถพฒันาขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดัไปได้ เพราะมีพืน้ที่กว๊านพะเยาเป็นแหล่ง
น า้ที่อดุมสมบรูณ์ มีพืน้ท่ีประมาณ 20.53 กิโลเมตร ซึง่สามารถกกัเก็บน า้ได้ 33.84 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร รวมถึง แหล่งต้นน า้ต่าง ๆ เช่น หนองเล็งทราย แม่น า้อิง แม่น า้ยม 
ครอบคลมุในพืน้ท่ีจงัหวดั 

จึงสรุปได้ว่าศักยภาพของจังหวัดภูเ ก็ตทัง้ ด้านความเป็นชุ มชนเมือง 
การมีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมั่นคง ประชากรมีศักยภาพสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
และมีโครงสร้างพืน้ฐานที่สมบูรณ์ มีความสมัพนัธ์ต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ตเป็นอยา่งมาก 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดั
ภเูก็ต 

ผลจากการศกึษา พบวา่ ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจังหวดัภเูก็ต ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ Classification 
Education Strategy (การจ าแนกระดบัการศึกษา) แทนด้วยตวั C,Leadership Strategy 
(ภาวะผู้น า) แทนด้วยตวั L, Administration Education Strategy (การบริหารการศึกษา)  
แทนด้วยตวั A, Management Instruction Strategy (การจดัการเรียนการสอน) แทนด้วย
ตวั M และ Participate Strategy (การระดมสรรพก าลงัเพื่อการมีสว่นร่วม) แทนด้วยตวั
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P ซึ่งสามารถน ามาประกอบเป็นค าเพื่อให้ง่ายในการจดจ าได้ว่า “CLAMP”หรือเรียก
ยทุธศาสตร์นีว้า่“CLAMP Strategy” ที่เป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะรัฐบาลไทยได้ตราพระราชบญัญัติ
เทศบาล 2496 ประกาศใช้เมื่อ18 กุมภาพนัธ์ 2496  พระราชบญัญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบงัคบัใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537  
ท าให้เกิดรูปแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขึน้ และในปี พ.ศ. 2540 ได้ตรา
พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขึน้ ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2540 
ท าให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขึน้อีกรูปแบบหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่เกิดขึน้ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จึงเป็นองค์กรที่มีความส าคญัในการจัดการศึกษามาตัง้แต่อดีต และยิ่งมีบทบาทมาก
ยิ่งขึน้ในปัจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมายส าคญัหลายฉบับ 
บญัญัติให้สง่เสริมสนบัสนนุการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจัด
และมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา บญัญตัิให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสิทธิที่จะจดั
การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถ่ินนัน้ 
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 บัญญัติ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ่งหรือทุกระดบั
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของท้องถ่ิน  

สอดคล้องกบัมาโนช จนัทร์แจ่ม, (ม.ป.ป.) ที่กลา่ววา่ การบริหารจดัการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Base Management: SBM) เป็นแนวคิดทางการบริหารและ
จดัการศกึษา  ที่มุง่ให้สถานศกึษามีอิสระในการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบคุคล  และการบริหารทัว่ไป  ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด  การบริหารตาม
แนวคิดนีส้ถานศึกษามีอ านาจในการตดัสินใจที่จะพฒันานโยบาย  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  
เป้าประสงค์ และมีการวางแผนพัฒนางาน โดยให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู นักเ รียน ผู้ ปกครอง  และสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทัง้ตรวจสอบงาน ในการด าเนินงานที่มุ่งเน้น
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ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบที่เกิดแก่ผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามแนวคิดหลกัการกระจาย
อ านาจ การมีสว่นร่วม การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน การบริหารตนเอง 
และการตรวจสอบและถ่วงดลุ  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การกระจายอ านาจ  เป็นการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษาให้
สถานศกึษาตดัสนิใจด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร และด้านบริหารทัว่ไป 

2. การมส่ีวนร่วม  เป็นการด าเนินงานท่ีสถานศกึษาเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย  เช่น ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ครู ผู้ ปกครอง ชุมชน  มีส่วนร่วม 
ในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการบริหารและจดัการศกึษา 

3. การคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน เป็นการคืนอ านาจการจดั
การศกึษาสูท้่องถ่ิน  เพื่อให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้มีบทบาทในการจดัการศกึษามากขึน้ 

4.การบริหารตนเอง  เป็นการมอบอ านาจให้โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
ด้วยตนเอง มีอ านาจหนน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถท าได้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขึน้อยู่กับความพร้อม และสถานการณ์ของโรงเรียน โดย
หนว่ยงานสว่นกลางท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบาย 

5. การตรวจสอบและถ่วงดุล  หลกัการนีส้ว่นกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน  มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ  
การจัดการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด และเป็นไปตาม
นโยบายของชาติ 

ส รุป ไ ด้ ว่ า ยุท ธศ าสต ร์ ใ นก า รจั ดกา รศึ กษ าของ อง ค์ ก รปกครอ ง 
ส่วนท้องถ่ินจังหว ัดภูเ ก็ตป ระกอบ ด้วย  ยุท ธศาสต ร์  5 ยุท ธศาสต ร์คือC :  
Classification Education Strategy (การจ าแนกระดบัการศึกษา) L : Leadership Strategy 
(ภาวะผู้น า) A : Administration Education Strategy (การบริหารการศึกษา) M : 
Management Instruction Strategy (การจดัการเรียนการสอน)และ P : Participate 
Strategy ( กา รระดมสรรพก าลัง เพื่ อกา รมี ส่ วน ร่วม )ห รือ เ รียกยุทธศาสต ร์ 
นีว้า่“ CLAMP Strategy ” 
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ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ศกัยภาพจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ตและยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต ด้วยเหตุนี  ้ ข้อเสนอจาก
ผลการวิจัยฉบบันีจ้ึงมุ่งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้มีอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผู้บริหารการศึกษา และผู้ที่มีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนที่เก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัภเูก็ต และบุคคลทัว่ไปสามารถน าผลการวิจัย
ประกอบการพิจารณาปรับใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจเป็นการใช้โดยตรงหรือ
ประยกุต์ใช้ประกอบ ในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดยทุธศาสตร์ในการจดัการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ให้เกิดประสทิธิภาพ เกิดประสทิธิผล ดงันี  ้

1.   ผู้ บริหารจะต้องศึกษา พัฒนา และปรับปรุง คือ ต้องส่งเสริมให้มี 
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายในและภายนอก รับทราบ อย่างสม ่าเสมอ  
เพื่อจะได้รับทราบผลการด าเนินงาน และความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน ของการจัด
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และมีสว่นร่วมในการสง่เสริม สนบัสนนุ และ
ช่วยเหลือด้านการศึกษา ของสถานศึกษาในชุมชนท้องถ่ินให้มีคุณภาพ ส่วนในด้าน  
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้
จัดระบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยสร้างเคร่ืองมือ 
ในการรับรองการประเมินให้เป็นระบบชดัเจนและมีมาตรฐาน 

2. ผลการปฏิบตัิงานวิชาการ ผู้บริหารควรมีการพฒันาปรับปรุงในด้านการ
สง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผู้แทนของชมุชนต้องเข้ามามีบทบาท และ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ผู้ บริหารควรน าข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ในจุดเด่นและจุดด้อยไปศึกษาท าก ารวิจัย  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร 
ของสถานศกึษาให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียนโดยการเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   
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และการส่งเสริมบุคคลากรทางการศึกษาให้ท าวิจยัในชัน้เรียนเพื่อให้การจดัการเรียน
การสอนมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาในสงักัด ให้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เช่น จัดสมัมนา แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ และให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมการเป็นผู้ บริหารที่มีเทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง  ๆ 
มากขึน้ 

4. ด้านการบริหารด้านวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรให้ 
การสนบัสนนุและพฒันาด้านการบริหารงานวิชาการแก่สถานศึกษา โดยเข้าไปมีสว่น
ร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนด้านวิชาการ จัดสรรครูและบุคลาทาง
การศกึษาให้สถานศึกษา จดัสื่อและเทคโนโลยี ให้สถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ พฒันา
แหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพและทนัสมยั 

5. ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ภเูก็ตคือ การแก้ไขสิง่ที่เป็นจดุออ่นตา่ง ๆ ตามที่ได้รับจากการจดัท า SWOT โดยผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเ ก็ต  ด้วยการมอบหมาย 
ให้ผู้ เก่ียวข้องไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจดุออ่นดงักลา่วในแตล่ะด้าน   

6.  เพื่อประโยชน์ในการน ายทุธศาสตร์ดงักลา่วไปใช้ ควรมอบให้กองวิชาการ
และแผนงาน น าแผนยุทธศาสตร์ที่ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสมัมนา
กลุ่มย่อยแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการแผนพัฒนา อปท.เพื่อก าหนดตัวบ่งชีว้ัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนให้ครบทกุภารกิจก่อนการวางแผนปฏิบตัิการ 

7.  หน่วยงานระดับปฏิบัติการ เช่น กองการศึกษา ส านักการศึกษา และ
โรงเรียน ควรรับนโยบายไปด าเนินการก าหนดแผนปฏิบตัิการของตนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเปา้หมายที่ผู้บริหารท้องถ่ินก าหนด 

8.  ควรสร้างความเข้าใจแก่บคุลากรทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา 
ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการด าเนินการตามยทุธศาสตร์นี ้และประชาสมัพนัธ์
ยุทธศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทราบ   
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เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจโดยทั่วกันโดยอาจจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม 
เพื่อประโยชน์ในการน าไปอ้างอิง 

9.  ควรมอบหมายให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ รับผิดชอบปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานของตน โดยการประชุมชีแ้จงอาจารย์ให้เห็น
ความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาสื่อการสอน  การวดัผลประเมินผล  
เป็นต้น 

10. ด้านการจดัการศกึษาเพื่อรองรับการเป็นพลเมืองกลุม่ประเทศอาเซียน  ด้วยที่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินควรใช้เคร่ืองมือการจัดการศึกษาพัฒนาคนในจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพ  
มีทกัษะ องค์ความรู้ที่หลากหลายทัง้ภาคทฤษฎี และปฏิบตัิ โดยเฉพาะทกัษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านภาษาองักฤษ และด้านวิชาชีพตา่ง ๆ 

11. จากการศึกษาข้อมลู ด้านการจดังบประมาณ ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในจงัหวดัภเูก็ต ทัง้ 19 แหง่ ในแตล่ะปีงบประมาณ ได้จดังบประมาณเพื่อใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษามีจ านวนน้อย และด้วยที่งบประมาณเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ที่จะท าให้ การจดัการศึกษา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ผู้บริหาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ควรที่จะจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี มาใช้เพื่อการศึกษาให้มีปริมาณ  
ที่มากขึน้  

12. ผู้ บ ริหารมีบทบาทที่ ส าคัญในการบ ริหารจัดการศึกษาให้ เ กิด
ประสิทธิภาพ  การแต่งตัง้ผู้ บริหารที่เข้ามารับผิดชอบในการบริหาร ด้านการจัด
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้19 แห่งต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้  
ด้านการศกึษา และทกัษะความรู้ ในด้านการบริหารแบบมืออาชีพ 

13. ด้วยที่จังหวดัภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเจริญเติบโต เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง การอพยพของประชากรที่เข้ามาอยู่ในจังหวดัภูเก็ตเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับ
ประเทศไทย เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน การจดัการศึกษา หลกัสตูรนานาชาติ  จึงเป็น
รูปแบบหนึ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรด าเนินการ ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้ว 
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ประชากรของทกุประเทศในกลุม่อาเซียน สามารถเคลื่อนที่ประชากรไปศึกษาเลา่เรียน
หรือปฏิบตัิงานท่ีประเทศใดก็ได้ 

14. การจดัการศึกษาสายอาชีพเฉพาะทางในศาสตร์ของการบริหารจดัการ
ท่องเที่ยว เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท าอาหารนานาชาติ สาขาวิชา 
การผสมเคร่ืองดื่ม สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินควรด าเนินการ ซึง่เมื่อด าเนินการแล้วประเทศตา่ง ๆ หรือหนว่ยงาน
ตา่ง ๆท่ีต้องการบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวเข้ามาแสวงหาในจงัหวดัภูเก็ตได้ 

15. ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
ผู้บริหาร องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ควรจดัหาครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่สอน และ
มีจ านวนที่เพียงพอ 

16. ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความส าคญั ตอ่การพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องให้ความส าคญัที่ 1 และต้องขบัเคลื่อน
ให้เป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ตควรมีการศึกษา
ยุทธศาสตร์เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษา หรือด าเนินการของ
หนว่ยงานให้เหมาะสมกบับริบทของท้องถ่ิน ตามการเปลีย่นแปลงของยคุโลกาภิวฒัน์ 

2. การวิจัยในครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการติดตามและ
ประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  

3. ควรท าการศึกษาแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต และศึกษาท้องถ่ินอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อ
เปรียบเทียบ/และหาภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึน้ในการต่อยอดเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้ก้าวหน้าตอ่ไป 

4. ควรท าการวิจยัโดยใช้เทคนิควิธีวิจยัอื่น ๆ เช่น การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบ
มีส่วนร่วม โดยการเชิญผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในท้องถ่ิน อาทิ ครู  
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ผู้น าชุมชน หรือพีน้องประชาชน ร่วมในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะท าให้ผู้ วิจัยได้รับทราบ
ปัญหาและความต้องการอยา่งแท้จริง สง่ผลให้ท้องถ่ินสามารถน างานวิจยัไปพฒันาได้
ตรงเปา้หมายที่พีน้องประชาชนต้องการ 
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