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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (2) เพื่อจัดทายุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ ย วข้ อ ง และการสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึกประกอบกับการสัมมนากลุ่มเป้าหมาย ได้ แ ก่
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุม่ เป้าหมาย จานวน 25 คน และจัดสัมมนา จานวน 117 คน
ซึ่งประกอบด้ วย (1) ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (2) ปลัด รองปลัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น (3) ผู้บริ หารกองการศึกษาผู้บริ หารสานักการศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น (4) ผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสังกัดเขตพื ้นที่
การศึกษา (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นในจั งหวั ดภู เก็ ต ประกอบด้ วย 5ปั จจั ย คื อ เป็ นชุ มชนเมื อง
(2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งมัน่ คงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง (3) ศักยภาพของประชากร
มี สู ง ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ดี มี ก ารศึ ก ษาหลายระดั บ หลายอาชี พ หลายชนชาติ
(4) มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (5) มีโครงสร้ างพืน้ ฐานที่สมบูรณ์ ทงระบบสาธารณู
ั้
ปโภค
การคมนาคม ระบบการสือ่ สาร โทรคมนาคม อินเตอร์ เน็ตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ใช้ ยทุ ธศาสตร์ CLAMP ประกอบด้ วย C หมายถึง Classification Education Strategy
คือ การจาแนกระดับการศึกษา L หมายถึง Leadership Strategy คือ ภาวะผู้นา
A หมายถึง Administration Education Strategy คือ ยุทธศาสตร์ การบริ หารการศึกษา
M หมายถึง Management Instruction Strategy คือ การจัดการเรี ยนการสอน และ
P หมายถึง Participate Strategy คือ การมีสว่ นร่วม
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต
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
บทนา
ระบบการศึกษาไทยปั จจุบนั เป็ นระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ที่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้ เหมาะสมกับวัย ทังช่
้ วง
ปฐมวัย วัยเด็กและ เยาวชน การศึกษาสาหรั บผู้ใหญ่ และสาหรั บผู้สงู อายุ ได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศัยรู ปแบบต่างๆ ทังการศึ
้
กษาที่จดั ตามแนวระบบโรงเรี ยน
และการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ในวิถีชีวิต
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจะกลายเป็ นชุมชนเล็กๆ ของเครื อข่ายโลก
จะต้ องแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ บุคคลสาคัญและองค์กรต่างๆ ของประเทศ
ไทยจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพ มีความพร้ อม
ในการแข่ ง ขัน กั บ สัง คมโลก ซึ่ ง วิ สัย ทัศ น์ ข องบุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
เป็ น ความหวัง และอนาคตการศึก ษาของชาติ หรื อ การพัฒ นาทรั พ ยากรบุคคลของ
ประเทศใหม่ ความสามารถที่เข้ มแข็ง ดังพระปรี ชาญาณที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวทรงชี ใ้ ห้ เห็ นว่า การให้ ก ารศึกษาเป็ นงานใหญ่ และกว้ างขวางที่ ไม่ใ ช่
จะทาสาเร็ จได้ โดยใครแต่ลาพัง ต้ องอาศัยการมีสว่ นร่ วมของคนส่วนใหญ่มาร่ วมมือกัน
จัดการศึกษาของประเทศจึงจะเป็ นผลสาเร็ จได้ โดยจะเห็นได้ จากพระบรมราโชวาท
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ที่พระราชทานแก่ค ณะกรรมการบริ ห ารมูลนิธิ ช่ว ยนักเรี ย นที่ ขาดแคลนในพระบรม
ราชูปถัม ภ์ เมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2512 และพระราชดารั ส แก่สมาชิ กสโมสร
ไลออนซ์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2513 มีความลาดับ ดังนี ้
“...ในประเทศไทยนี ถ้ ้ าดู จ ากสถิ ติ ก็ มี พ ลเมื อ งเพิ่ ม ขึ น้ ทุ ก ๆ วั น
จึงสันนิษฐานได้ ว่าพลเมืองของประเทศไทยนี ้อยู่ในวัยเรี ยนอยู่เป็ นส่วนมาก
ทุก ๆ ปี การที่ ส่วนรวมคื อ ประชาชนทัง้ ประเทศเล็ง เห็น ความสาคัญ ของ
การศึกษาเป็ นสิง่ ที่ดีแล้ ว จึงต้ องช่วยกันจัดการให้ เยาวชน ให้ ประชาชนที่เกิด
ขึ ้นมาใหม่นี ้ได้ มีโอกาสได้ รับการศึกษาที่ดีเราจะไปอาศัยรั ฐบาลหรื ออาศัย
ทางราชการที่ จ ะช่ ว ยให้ บ้ า นเมื อ งมี ค วามเจริ ญ ด้ า นเดี ย วไม่ได้ เพราะว่ า
ในสมัยนี ้ถือว่าเป็ นสมัย ประชาธิปไตย ทุกคนมีสว่ นในงานของประเทศชาติ...”
เพื่อตอบสนองพระบรมราโชวาทดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษา ภาคบัง คับ เป็ น 9 ปี และจั ด การศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน 12 ปี เพื่ อ ให้
การปรับเปลีย่ นการจัดการศึกษาให้ เป็ นการศึกษาที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานสามารถ
ผลิ ต คนที่ มี คุณ ภาพ และเป็ น การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกับ สภาพของโลกในปั จ จุ บัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 พร้ อมกฎกระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ซึ่งแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ คือ การศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและ
การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และเป็ นที่ยอมรับกันว่า การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็ นรากฐานสาคัญของ
การจัด การศึก ษาของชาติ อัน เนื่ อ งจากบุค คลมี สิท ธิ เ สมอกัน ในการรั บ การศึก ษา
อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ดังนัน้ วิถีทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพประชากรของประเทศในเบือ้ งต้ น คือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ทัง้ ภาคบัง คับ และการจัด การศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานให้ สอดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 8)
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.)ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มีสิทธิ จัด
การศึกษา ในระดับใดระดับหนึง่ หรื อทุกระดับตามความพร้ อมและความต้ องการภายใน
ท้ องถิ่นซึ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ประกอบกั บ พระราชบัญ ญั ติ ก าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ านาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พุทธศักราช 2542 ได้ กาหนด อานาจ บทบาทหน้ าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในด้ านการจัดการศึกษา ดัง มาตรา 16 (9) ให้ เทศบาล
เมื อ งพัท ยา และองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจัด บริ ก าร
สาธารณะด้ านการจัดการศึก ษาเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้ อ งถิ่ นของตนเอง
มาตรา17(6)ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจัด บริ ก าร
สาธารณะด้ านการจัดการศึก ษาเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้ อ งถิ่ นของตนเอง
จากกฎหมายดังกล่าว ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ของตนเอง กอร์ ปกับระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัด ทาแผนพัฒ นาของ
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด "แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา"
ที่หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่กาหนด
ยุท ธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง แสดงถึ ง
วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพัฒ นาในอนาคต โดยสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน นอกจากนีอ้ งค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ยัง จะต้ อ งมี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการศึ ก ษา และแผนพัฒ นา
การศึกษาสามปี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสัง กัด ตลอดจน ให้ มี แ นวทางในการจัด การศึ ก ษา
ในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี ้ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเป็ นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
ซึ่งจะต้ องสอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการของประชาชน และเป็ นไปในทิศทาง
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เดี ยวกันกับแผนพัฒ นาการศึก ษาของชาติ จะเห็ น ว่า มี เ จตนารมณ์ ที่ จะให้ ท้ องถิ่ น
เข้ ามามีบทบาทในการส่งเสริ มและสนับสนุนเรื่ องคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงู อายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ มีโอกาสดารงชีวิตในสังคมที่ดี และสร้ างความเท่าเทียมในการรับบริ การ
ด้ านการศึกษา
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ช่วงเวลาที่ผ่าน
มาตังแต่
้ ประเทศไทยได้ มีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2496 หลังจากที่มีการใช้ พระราชบัญญัติดงั กล่า วจังหวัดภูเก็ต ได้ เกิดองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น ขึน้ เป็ น แห่ง แรก คื อ เทศบาลเมื อ งภูเ ก็ ต และได้ จัด ตัง้ ตามภาระหน้ า ที่
ซึ่งต้ องรั บผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาด้ วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลเมืองภูเก็ ต
ได้ พัฒ นาและเจริ ญ เติ บ โตขึน้ ตามลาดับ ได้ ข ยายยกฐานะเป็ น เทศบาลนครภูเ ก็ ต
ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาของเทศบาลนครภู เ ก็ ต ได้ มี ก ารด าเนิ น การพัฒ นามา
โดยตลอดจนเป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครองในท้ องถิ่น ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าแนวทางในการ
พัฒ นาการศึก ษาขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จังหวัดภูเ ก็ ต เทศบาลนครภูเ ก็ ต
ได้ สร้ างแบบอย่ า งที่ ดี ไ ว้ โดยจากการพั ฒ นาการศึ ก ษาของเทศบาลนครภู เ ก็ ต
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ เกิ ดผลงานการจัดการศึกษาเป็ นอย่างมาก เช่น นักเรี ยนและ
โรงเรี ยน ได้ รับการคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลพระราชทาน และเด็กนักเรี ยนที่เป็ นผลผลิต
จากเทศบาลนครภูเก็ตเป็ นที่ยอมรับของสังคมจังหวัดภูเก็ตและระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2537 รั ฐบาลไทยได้ ตราพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2537
ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวทาให้ เกิดรู ปแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ขึ ้นอีกรู ปแบบหนึ่ง คือ องค์การบริ หารส่วนตาบล และในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้ ตรา
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขึ ้น ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2540
ทาให้ เกิดรู ปแบบการปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ ้นอีกรู ปแบบหนึ่ง เรี ยกว่า องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้น มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาด้ วย ทาให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต มีทงั ้ หมด19 องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วย เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตาบลรัษฎา เทศบาล
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เมืองป่ าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตาบลกะรน เทศบาลตาบลวิชิต เทศบาลตาบล
เชิ ง ทะเล เทศบาลต าบลเทพกระษั ตรี เทศบาลต าบลราไวย์ เทศบาลต าบลศรี สุนทร
เทศบาลตาบลฉลอง เทศบาลตาบล ไม้ ขาว เทศบาลตาบลป่ าคลอก องค์การบริ หารส่วน
จัง หวัด ภูเ ก็ ต องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล เชิ ง ทะเล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตาบลสาคู
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเทพกระษั ต รี องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเกาะแก้ ว และ
องค์ การบริ ห ารส่ว นตาบลกมลา ซึ่ง ทัง้ 19 องค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นต่า งก็ จัด ท า
แผนการจัดการศึกษาแตกต่างกันไปตามนโยบายของผู้บริ หารและตามความต้ องการ
ของประชาชนในท้ องถิ่นเป็ นหลัก มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ไม่ชดั เจน ทาให้ เกิดประเด็น
ปั ญหาขึ ้น เป็ นจานวนมาก
ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า จัง หวัด ภูเ ก็ ต เป็ น จัง หวัด ที่ มี ลัก ษณะพิ เ ศษ เป็ น จัง หวัด ที่ มี
ชื่อเสียงทางด้ านการท่องเที่ยว การศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่ง ที่มีผลต่อการพัฒนา
จัง หวัด ภูเ ก็ ต ให้ มี ค วามเจริ ญ ในทุก ๆ ด้ า น ผู้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึก ษาศัก ยภาพของ
จังหวัดภูเก็ตที่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จั ง หวัด ภูเ ก็ ต
ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ซึ่ง เมื่ อด าเนิน การแล้ ว เสร็ จ จะทาให้ ได้ มาซึ่ง องค์ ค วามรู้ ใหม่
เป็ นตัวแบบให้ หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต จัก ได้ น าไปใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ พัฒ นาการจัด การศึ ก ษา
ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ เกิดประสิทธิ ผล และใช้ เป็ นแนวทางเผยแพร่ ส่อู งค์กรที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จังหวัดภูเก็ต
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาองค์ ความรู้ ความเข้ าใจในบริ บทของจังหวัด
ภูเก็ต การศึกษา แนวคิดทฤษฎี ข้ อระเบียบ ข้ อกฎหมาย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คาม การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
การจั ด สัม มนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ต และยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเพื่อที่จะทาให้ ทราบถึงศักยภาพของจังหวัด
ภูเ ก็ ต ที่ เ อื อ้ ต่ อ การจัด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น และให้ ได้ ม าซึ่ ง
ยุทธศาสตร์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของจังหวัดภูเก็ ต นาไปพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ตให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื ้นที่ ที่ทาการเก็ บข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ จังหวัดภูเก็ต โดยครอบคลุม
พื ้นที่ทงหมด
ั้
3 อาเภอ รวมทังสิ
้ ้น 19 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
การศึกษา ผู้วิจยั ใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยจาแนกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. กลุ่ ม ผู้ บริ หารการศึ ก ษาได้ แก่ ผู้ อ านวยการส านั ก การศึ ก ษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา และหัวหน้ ากองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต
2. กลุม่ ผู้บริ หารสถานศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา (ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
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3. กลุ่มที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ อ งในการจัดการศึก ษา ได้ แก่ ผู้บริ หารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น (นายก รองนายก) ปลัด รองปลัด องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จังหวัดภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอบเขตระยะเวลา
ผู้วิ จัย ได้ ก าหนดระยะเวลาในการศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ ท าการศึ ก ษาในช่ ว ง
ระยะเวลา ระหว่าง ปี พ.ศ.2556-2558
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดภูเก็ ต เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีขนั ้ ตอนและ
กระบวนการ ดังรายละเอียดตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม เป้ า หมายในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย แบ่ ง เป้ า หมายออกเป็ น 2 กลุ่ม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายกลุ่ม ที่ 1 มีเ ป้าหมายเพื่อ ให้ ได้ ม าซึ่ง ข้ อมู ลในการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของจังหวัดภูเก็ต ที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วย
1. กลุ่ ม ผู้ บริ หารการศึ ก ษาได้ แก่ ผู้ อานวยการสานั ก การศึ ก ษา
ผู้อ านวยการกองการศึก ษา และหัว หน้ า กองการศึกษา สังกัด องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. กลุม่ ผู้บริ หารสถานศึกษาได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา (ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
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3. กลุ่ม ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจัด การศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (นายก รองนายก) ปลัด รองปลัด องค์ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้ 3 กลุม่ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 25 คน
ส่ วนที่ 2 กลุม่ เป้าหมายกลุม่ ที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งยุทธศาสตร์ การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วย
1. กลุ่ ม ผู้ บริ หารการศึ ก ษาได้ แก่ ผู้ อ านวยการส านั ก การศึ ก ษา
ผู้อ านวยการกองการศึก ษา และหัว หน้ า กองการศึกษา สังกัด องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. กลุ่มผู้บริ หารสถานศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา (ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
3. กลุ่ม ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจัด การศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (นายก รองนายก) ปลัด รองปลัด องค์ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 3 กลุม่ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 117 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น
2 ส่วนตามลักษณะของการวิจยั ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – Depth Interviews)ที่มีโครงสร้ างจาก
ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นโดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรื อภัยคุกคาม
ของการจัด การศึกษาขององค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นจังหวัด ภูเ ก็ ต และบริ บทของ
จังหวัดภูเก็ต รวมทังการค้
้
นคว้ าข้ อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการจัด การศึก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต และ
นอกจากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารแล้ ว ยังได้ สมั ภาษณ์พดู คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัด
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การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานด้ านการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต
โดยให้ ผ้ ูถูก สัม ภาษณ์ ไ ด้ แ สดงความคิ ด เห็ น อย่า งเสรี ภายใต้ บ รรยากาศ
การสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็ นกันเองด้ วยคาถามหลักที่ครอบคลุมประเด็นต่า ง ๆ
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจยั ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ส่ วนที่ 2 การจัดสัมมนา โดยผู้วิจัยได้ นาร่ างยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดภูเก็ต เข้ าสูก่ ระบวนการ สังเคราะห์ วิเคราะห์
โดยผ่านผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาจังหวัดภูเก็ต จานวน 117 ท่าน เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
การตรวจสอบโดยอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
ผู้ วิ จั ยได้ น าร่ างยุ ท ธศาสตร์ ที่ ร่ างไว้ น าเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบ
ความถูกต้ องสมบูรณ์ พร้ อมทัง้ อธิ บาย ความเป็ นมา และขอให้ แสดงความคิดเห็ นหรื อ
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การสัมภาษณ์ได้ ดาเนินการดังนี ้
1.1 ผู้วิจยั ทาการนัดหมายกับผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ และทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็ นรายบุคคล
1.2 ผู้ วิ จั ย ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้ อมทัง้ เตรี ยมประเด็ นการ
สัมภาษณ์ ตามแนวทางการสัมภาษณ์ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อเจาะลึกในทัศนคติ และมุมมอง
ที่ต้องการวิจัยทัง้ ที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในลักษณะต่าง ๆ โดย
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ใช้ เครื่ องบันทึกเสียง (ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องบันทึกเสียง) ร่ วมกับการจดบันทึก
ที่ ผ้ ูวิ จัยเตรี ยมขึ น้ ผู้วิ จัยจะด าเนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองเพื่ อให้ ทราบถึ ง
ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ ต
แล้ วนาผลการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ จัดทาเป็ นร่ างยุทธศาสตร์ และนาร่ างยุทธศาสตร์ ที่ได้ ไปจัด
สัมมนา
2. จัดสัมมนาเพื่อวิพากษ์ ร่างยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูลภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยแล้ ว ผู้วิจยั ดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลด้ วยการใช้ คาถามเดียวกันกับหลาย ๆ คน
เพื่ อเปรี ย บเที ยบค าตอบกั บข้ อมู ลที่ ได้ พร้ อมทัง้ ตรวจสอบคุ ณภาพของข้ อมู ลที่ ได้
ให้ มีประสิทธิภาพ อันเป็ นการตรวจสอบแบบสามเส้ า (data triangulation) ดังนี ้
1. ด้ านข้ อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ ข้อมูลแล้ ว นาข้ อมูลดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบ แหล่ง
เวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลโดยพิจารณาข้ อมูลที่ได้ นามาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลเดิม
แหล่งข้ อมูลจะมีความหลากหลาย เช่น ตังค
้ าถามเดียวกับคนหลาย ๆ คน หรื อพิจารณา
เปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ มาจากบุคคลกับที่ได้ มาจากการสารวจเอกสาร หรื อข้ อมูลที่ได้ จาก
การสังเกตมาเทียบกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกัน ประกอบกับในการ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู วิ จั ย จะท าการสัม ภาษณ์ ตั ว แทนจากบุ ค คลหน่ ว ยงานอื่ น จ านวนหนึ่ ง
ทาให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เป็ นลักษณะมุมมองจากหน่วยงานอื่นมาผสมผสานกับข้ อมูลที่มา
จากมุมมองของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. ด้ านผู้สอบถาม ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ตรวจสอบบทวิ เคราะห์ ข้ อมูลและบทสรุ ปในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ ้น
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และการจัดสัมมนา ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูลในลักษณะข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ วิธีการรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้ ได้ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยผลสุดท้ ายผู้วิจยั นาเสนอ ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อ
ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์ การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ผลการศึกษา
ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ เ อื อ้ ต่ อการจั ด การศึ ก ษาขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หมายถึง ความพร้ อม ความสมบูรณ์ของทรัพยากร กระบวนการ
รวมถึงความสามารถของบุคคลในการจัดการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพ
ของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้ วย 5 ประการด้ วยกัน คือ
1. ความเป็ นชุมชนเมือง (Urban area)ภูเก็ตมีความเป็ นมาที่ยาวนาน
จากบันทึกของนักเดินเรื อ คลอดิอุส ปโตเลมี เมื่อ พ.ศ. 700 เรี ยกผืนดินบริ เวณนี ้ว่า
“แหลมตะโกลา” ซึ่ ง เป็ นเส้ น ทางเดิ น เรื อ ของนัก เดิ น เรื อ ในอดี ต จวบจนระหว่ า ง
พ.ศ. 2054-2397 ปรากฏหลักฐานในแผนที่เดินเรื อของชาวยุโรปมาเอเซียตะวันออก
เรี ยกผืนดินนี ้ว่า “จังซีลอน” ก่อนจะมาเป็ น “ถลาง” ในยุคที่มีการค้ นพบแร่ ดีบกุ ทาให้
มีผ้ คู นอพยพเข้ ามาตังรกรากเป็
้
นชุมชนเพื่อทาเหมืองแร่ดีบกุ ความเจริ ญและชุมชนเมือง
จึงย้ ายไปตามแหล่ง ที่พบสายแร่มีการทาสนธิสญ
ั ญากับต่างชาติ ส่งผลให้ ธุรกิจการค้ า
ดีบุกขยายตัวอย่างกว้ างขวางคนจีนพากันหลัง่ ไหลเข้ ามาทาเหมืองจนกลายเป็ นชน
กลุ่ม ใหญ่ จนถึ งรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ได้ ร วบหัวเมื อ ง
ชายทะเลตะวัน ตกตัง้ เป็ น มณฑลภูเ ก็ ต และเมื่ อ ปี พ.ศ. 2476 ได้ ย กเลิ ก มณฑล
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เทศาภิบาล เปลี่ยนมาเป็ นจังหวัดภูเก็ตจนถึงปั จจุบนั ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510
ธุรกิจเหมืองแร่ เริ่ มถดถอยลง ก็มีการนาแนวคิดการทาธุรกิจท่องเที่ยวเข้ ามาทดแทน
จากความเจริ ญทางด้ านการท่องเที่ยว ได้ ชกั นาให้ ประชากรจากทัว่ สารทิศ ทังชาวไทย
้
และต่างประเทศเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ก่อเกิดเป็ นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ขยายเต็มทังพื
้ ้นที่ มีจานวนครัวเรื อนถึง 186,848 ครัวเรื อน มีความหนาแน่น
ถึ ง 617 คนต่ อ ตารางกิ โลเมตร (ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต : 2554)
มี สถานศึก ษาในสัง กัด เขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาภูเ ก็ ต เป็ น จ านวน 56 โรงนัก เรี ย นทัง้ สิ น้
30,172 คน (สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาภูเก็ต : 2553)
2. มี ฐ านเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้ ม แข็ ง มั่น คง(Economic base)นับ แต่อ ดี ต ถึ ง
ปั จจุบนั จากปี พ.ศ. 2315 กัปตันฟรานซิส ไลท์ พ่อค้ าในสังกัดบริ ษัทอินเดียตะวันออก
ได้ นาเรื อกาปั่ นมาทาการค้ าที่เมืองถลางและได้ แต่งงานกับสาวชาวเมืองถลางเชื ้อสาย
โปรตุเกส และตังรกรากอยู
้
่ที่บ้านท่าเรื อ ต่อมากัปตันฟรานซิส ไลท์ ได้ ขอพระบรมรา
ชานุญ าตจากสมเด็ จ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุรี ผูก ขาดการค้ า แร่ ดี บุก ซึ่ง ได้ รั บ พระบรมรา
ชานุญาตเนื่องจากพระเจ้ ากรุงธนบุรีมีพระราชดาริ ที่จะฟื น้ ฟูฐานะเมืองไทยหลังสงคราม
ซึ่งประสบปั ญหาข้ าวยากหมากแพง การค้ าแร่ ดีบุกจึงเป็ นหนทางช่วยเหลือประเทศ
ทางหนึ่ง ต่อ มาคุณ เที ย นบุต รคุณ หญิ ง จัน (ท้ า วเทพกระษั ต รี ) ได้ พ บแหล่ง แร่ ดี บุก
ขนาดใหญ่ ที่ บ้ า นตะป า (บ้ า นสะป า) กิ จ การเหมื อ งแร่ ดี บุก จึ ง เป็ น กิ จ การที่ ส ร้ าง
เศรษฐกิ จที่มนั่ คงให้ แก่ จังหวัดภูเ ก็ ตมาอย่างยาวนาน จากอดีตที่รายได้ ของจังหวัด
มาจากอุต สาหกรรมการท าเหมื อ งแร่ ดี บุก จวบจนปั จ จุบัน รายได้ ห ลัก ของจัง หวัด
เปลี่ ย นมาเป็ นรายได้ จากอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็ยงั คงเป็ นจังหวัดที่ทารายได้ เข้ าสู่ประเทศเป็ นอันดับต้ นๆ
มาโดยตลอด โดยสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศเป็ นอันดับ 1 ในภาคใต้ และอันดับ
10 ของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงเป็ นจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มนั่ คงมากจังหวัด
หนึง่
3. ศักยภาพของประชากรมีสงู (Population potential) ภูเก็ตมีบุคคล
ที่สาคัญ ในการสร้ างความเจริ ญ มาตัง้ แต่อ ดีต เท่า ที่ป รากฏในประวัติศ าสตร์ อาทิ
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ท้ าวเทพกระษัตรี -ท้ าวศรี สนุ ทร (คุณหญิงจัน-คุณหญิงมุก) ที่มีบทบาทสาคัญในการนา
ชาวบ้ านต่อสู้กองทัพพม่าในศึกเก้ าทัพ จนรักษาเมืองถลางไว้ ได้ หลวงพ่อแช่มหรื อพระ
ครู วิสทุ ธิวงษาจาริ ย์ญาณมุนี วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ที่เป็ นศูนย์รวมขวัญกาลังใจ
ให้ แก่ชาวบ้ านต่อสู้กบั กลุม่ อังยี
้ ่ชาวจีนที่ก่อความวุน่ วายในจังหวัดภูเก็ต พระยารัษฎานุ
ประดิ ษ ฐ์ ม หิ ศ รภัก ดี (คอซิ ม บี ้ ณ ระนอง) สมุห เทศาภิ บ าลมณฑลภูเ ก็ ต ผู้ก าหนด
แนวทางและรู ปแบบการพัฒนาเมืองภูเก็ตในด้ านต่างๆ จนเป็ นรากฐานในการพัฒ นา
มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นายอ้ วน สุ ร ะกุ ล ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ผู้ วางแนวทาง
การเปลี่ย นแปลงภูเ ก็ ต จากอุต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ม าเป็ น อุต สาหกรรมท่อ งเที่ ย ว
คุณพูนเพิ่ม สุวรรณาคาร ผู้ริเริ่ มกิ จการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต คุณคณิ ต ยงสกุล
ผู้ริเริ่ มกิจการท่าเรื อเพื่อการท่องเที่ยวหรื อมารี น่า นอกจากบุคคลสาคัญเหล่านี ้แล้ ว
จังหวัด ภูเก็ ต ยังมีป ราชญ์ ชาวบ้ า น และภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น อีกมากมาย ซึ่งล้ วนแต่มี
บทบาทสาคัญในการผลักดันให้ จงั หวัดภูเก็ตเจริ ญรุ ดหน้ ามาจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้ านการศึกษาของจังหวัด
4. มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (Technology)ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สาคัญ คือ
ประยุกต์ ใช้ พัฒ นาต่อ ยอดเทคโนโลยี และสนับ สนุนการพัฒ นานวัต กรรมเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการผลิตสินค้ าและบริ การ โดยร่ วมมือกับภาคเอกชนและเกษตรกร
ผู้ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการกาหนดแนวทางดาเนินการเฉพาะสาขาที่ประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพ และเร่งพัฒนาสังคมไทยให้ มีพื ้นฐานความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์
พัฒ นาบุ ค ลากรด้ านวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ นสาขาที่ เ ป็ นความต้ องการ
ทังด้
้ านปริ มาณและคุณภาพอย่างพอเพียง รวมทังยกระดั
้
บการใช้ และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อทาให้ เกิดความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานทางเทคโนโลยี อันจะเป็ น
การสร้ างบรรยากาศการลงทุนในกิ จ การที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สูง ในระยะต่อ ไป ในการนี ้
จาเป็ นต้ องปรั บปรุ งการบริ หารงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ เป็ นไปใน
เชิ ง รุ ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ ลดสัด ส่ ว นการพึ่ ง พาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ และสร้ างกลไกการกระจายความรู้ และบริ การด้ านวิทยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยีสคู่ นในชนบท เพื่อลดช่องว่างทางสังคมและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ แก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และจากการที่จงั หวัดภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเที่ยวระดับ
โลกผลัก ดั น ให้ จั ง หวัด ภู เ ก็ ต พั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานทางเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ทัง้ ระบบสื่อ สารและอิน เตอร์ เน็ ต เช่ น มีเ ครื อข่ายการสื่อสารระบบไฟเบอร์ ออพติ ก
3 วงจรเชื่ อมต่อ กัน มีอินเตอร์ เ น็ต บรอดแบรนด์ ความเร็ วสูงแบบมีสายและไร้ สาย
มีระบบกริ ดข้ อมูลด้ านพลังงานไฟฟ้า SCADA เป็ นต้ น
5. มีโครงสร้ างพื ้นฐานที่สมบูรณ์ (Infrastructure)จากการที่ภเู ก็ตเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวสาคัญสามารถทารายได้ เข้ าประเทศปี ละเกือบหนึ่งแสนล้ านบาท โดยเฉพาะ
กลุม่ ประชุมสัมมนาหรื อ MICE งบพัฒนาและขยายท่าอากาศยานภูเก็ตจานวนประมาณ 5.7
ล้ า น บ า ท เ พื ่ อ ข ย า ย ท่ า อ า ก า ศ ย า น ภู เ ก็ ต ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ผู้ โ ด ย ส า ร
จาก 6.5 ล้ านคน เป็ น 12 ล้ านคนนอกจากนัน้ รั ฐบาลยังได้ จัดงบประมาณ 600 ล้ านบาท
ในการก่อสร้ างอ่างเก็บน ้าคลองกระทะ อีกทังยั
้ งได้ สนับสนุนงบประมาณอีก 400 ล้ าน
บาท ในการก่อสร้ างทางยกระดับหรื ออุโมงค์ ที่บริ เวณสี่แยกไทนานและสี่แยกโลตัส
เพื่อ แก้ ปั ญหาการจราจรติ ดขัด อย่า งหนัก ทัง้ นีส้ ืบเนื่ องจากการขยายตัวของเมือ ง
อย่างรวดเร็ วทาให้ โครงสร้ างพื ้นฐานของจังหวัดภูเก็ตต้ องขยายตัวตามไปด้ วย ทังด้
้ าน
การคมนาคมทังทางบก
้
ทางน ้า และทางอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น ดังนันทุ
้ กฝ่ ายจะต้ องร่ วมกันเตรี ยมความพร้ อม โดยเฉพาะการศึกษา
ที่ จ ะต้ องมี ห ลัก สูต รให้ เ หมาะสม เพื่ อ ผลิ ต และพัฒ นาบุ ค ลากรให้ สามารถเข้ าสู่
ตลาดแรงงานได้
ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต
ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
หมายถึง กลวิธี ยุทธวิธี และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดภูเก็ ต ที่นาพาไปสู่ความสาเร็ จ จากการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์ ในการจัด
การศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนของถิ่ นจั งหวัดภูเก็ ต ที่เหมาะสมคือ ยุทธศาสตร์
CLAMP โดยผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็ บข้ อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์
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ศักยภาพในด้ านต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลจากการศึกษา ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์
ที่สาคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ด้วยกัน ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ C (Classification Education Strategy) การจาแนกระดับ
การศึ ก ษาเนื่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 41 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิจดั การศึกษาในระดับใด
ระดับ หนึ่ ง หรื อ ทุ ก ระดับ ได้ ตามความพร้ อมความเหมาะสมและความต้ องการ
ภายในท้ องถิ่ น จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ องมี ก ารจ าแนกระดับ การศึ ก ษาให้ ชั ด เจนและ
แยกการจัด การออกจากกัน อย่า งเด็ ด ขาด ทัง้ การจัด การศูน ย์ เ ด็ ก เล็ก การจัด การ
โรงเรี ย นอนุ บ าล การจั ด การศึ ก ษาภาคบัง คับ (ป.1-ม.3) และการจัด การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
2. ยุทธศาสตร์ L (Leadership Strategy) ภาวะผู้นาการจัดการศึกษาให้ ประสบ
ความสาเร็ จได้ นนั ้ ผู้บริ หารการศึกษาทุกระดับจะต้ องมีภาวะผู้นา โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาที่อาศัยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ภาวะผู้นาของผู้บริ หารมีความจาเป็ น
อย่างยิ่ง ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงต้ องมีการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริ หาร
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ A (Administration Education Strategy) การบริ หารการศึกษา
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ง บ ป ร ะ ม า ณ
การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป
4. ยุทธศาสตร์ M (Management Instvectien Strategy) การจัดการเรี ยน
การสอนความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเ ก็ ต เกิ ด จากการจั ด การใน 5 ด้ านด้ วยกั น คื อ ด้ านหลัก สูต ร ด้ านเทคโนโลยี
ด้ านครุ ภั ณ ฑ์ และอาคารสถานที่ ด้ านการติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยน และ
ด้ านการป้องกันอบายมุขและยาเสพติดในสถานศึกษา
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5. ยุทธศาสตร์ P (Participate Strategy)การมีส่วนร่ วม โดยใช้ ยุทธวิธี
ในการระดมสรรพกาลัง ในการจัดการศึกษาทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน เครื อข่ายความ
ร่วมมือต่างๆ เช่น เครื อข่ายผู้ปกครอง เครื อข่ายสถานศึกษา เป็ นต้ น

การจัดการศึกษา
ของ อปท.
จังหวัดภูเก็ต

ภาพ 1 ยุทธศาสตร์ CLAMP และศักยภาพต่อการจัดการศึกษาโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
จากภาพ แสดงให้ เห็นถึงการบูรณาการส่วนประกอบทัง้ 2 ส่วนของการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จั ง หวัด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง
ประกอบด้ วยส่วนศักยภาพ (potential) ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ต่อการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อที่ 1 แสดงถึงศักยภาพด้ านการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึง่ ประกอบด้ วยศักยภาพ 5 ประการด้ วยกัน
จากนัน้ วิ เ คราะห์ ศัก ยภาพดัง กล่า วเพื่ อ น าไปสู่ก ารก าหนดยุท ธศาสตร์ ใ นการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ตามวัต ถุป ระสงค์
ของการวิจัยข้ อที่ 2 ในลักษณะยุทธศาสตร์ “CLAMP Strategy” โดยใช้ แนวคิดการ
บริ หารจัดการแบบบูรณาการ เน้ นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
โดยการจัดตังเป็
้ นเครื อข่ายร่ วมกันคิด ร่ วมกันวางแผน ร่ วมกันทา ร่ วมกันรับผิดชอบ
และร่ ว มกั น ภาคภู มิ ใ จในความส าเร็ จ รวมทั ง้ การใช้ ทรั พ ยาก รร่ ว มกั น อย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ โดยยึดความต้ องการของชุมชนและบริ บทของสังคมเป็ นเป้าหมายสูงสุด
เพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้ อ คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัด
ภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 2) จัดทา
ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ ต สามารถ
นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ เ อื อ้ ต่ อการจั ด การศึ ก ษาขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเก็ ต พบว่า จัง หวัด ภูเ ก็ ตมี ศักยภาพที่ เอื อ้ ต่อ การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วย 5 ประการ คือ
1) ความเป็ นชุมชนเมือง 2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งมัน่ คง3) ศักยภาพของประชากร
มีสูง 4) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 5) มีโครงสร้ างพื ้นฐานที่สมบูรณ์ ที่เป็ นเช่นนีเ้ ป็ น
เพราะจังหวัดภูเก็ ตมี ภู มิ ประเทศเป็ นเกาะมี อาณาเขตแน่ นอนและมี พื น้ ที่ ไม่ ใหญ่ โตมากนัก
ประกอบกับเมื่อการท่องเที่ยวพัฒนามากขึน้ เป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ูคนจากทั่วสารทิศเดิน
ทางเข้ ามาอาศั ยพั ก พิ ง ประกอบอาชี พในจั งหวั ดภู เ ก็ ต ส่ ง ผลให้ ประชากรเพิ่ ม ขึ น้
อย่างรวดเร็ ว เมื่อประชากรเข้ ามาอยูอ่ าศัยมากขึ ้น ความต้ องการที่ อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้ าง
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ก็ เพิ่มขึ ้น เป็ นแรงผลักดันให้ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ น
ภาครั ฐหรื อเอกชนให้ ค วามสาคัญกับการขยายบริ การทัง้ การคมนาคม การประปา
ไฟฟ้า โทรศัพท์และโทรคมนาคมต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้ เกิดทังผลเสี
้
ยและผลดี
ไปพร้ อมกันด้ วย ในด้ านผลเสียนัน้ เช่น มีปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ ้น ทังปั
้ ญหาแรงงาน
ผิ ด กฎหมาย ยาเสพติ ด การค้ า มนุษ ย์ ความแออัด ของประชากร การขาดแคลน
สาธารณูปโภค ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น แต่ในด้ านดี เนื่องจากมีผ้ คู นหลากหลาย
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ทังคนไทยและต่
้
างชาติ ทาให้ มีคนหลายระดับความรู้ หลายอาชีพ หลายฐานะซึง่ ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ประชากรที่ มี คุณ ค่า ในสัง คม นอกจากนัน้ บุค คลเหล่า นี ย้ ัง มี ส่ว นส าคัญ
ในการผลักดันสังคมจังหวัดภูเก็ตให้ พฒ
ั นาเจริ ญรุ ดหน้ าไปอย่างรวดเร็ วสามารถสร้ าง
รายได้ เข้ าสูป่ ระเทศเป็ นจานวนมาก เป็ นการเพิ่มศักยภาพทางกายภาพให้ กับจังหวัด
ภูเ ก็ ต ทัง้ ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุข การท่อ งเที่ ย ว ภาคการผลิต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การท่องเที่ยว การค้ าการลงทุนต่างๆ รวมทังการขนส่
้
งและการมีส่วนร่ วมของสังคม
ก็ จ ะขยายขอบข่า ยกว้ า งขวางขึน้ นับ เป็ น โอกาสขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
ในการใช้ จดุ แข็งต่างๆ เหล่านี ้ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น ซึ่งสอดคล้ อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2553-2556 ที่ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน
ของจังหวัด พบว่า ศักยภาพทางกายภาพเป็ นสิ่งสาคัญและมีสว่ นช่วยให้ จงั หวัดพะเยา
สามารถพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปได้ เพราะมีพื ้นที่กว๊ านพะเยาเป็ นแหล่ง
น ้าที่อดุ มสมบูรณ์ มีพื ้นที่ประมาณ 20.53 กิโลเมตร ซึง่ สามารถกักเก็บน ้าได้ 33.84 ล้ าน
ลูก บาศก์ เมตร รวมถึ ง แหล่งต้ น น า้ ต่า ง ๆ เช่ น หนองเล็งทราย แม่น า้ อิ ง แม่น า้ ยม
ครอบคลุมในพื ้นที่จงั หวัด
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ทั ง้ ด้ านความเป็ นชุ มชนเมื อ ง
การมีฐานเศรษฐกิ จที่เข้ มแข็งมั่นคง ประชากรมีศักยภาพสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีโครงสร้ างพื ้นฐานที่สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ ต่อความสาเร็ จในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็ นอย่างมาก
ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต
ผลจากการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ Classification
Education Strategy (การจาแนกระดับการศึกษา) แทนด้ วยตัว C,Leadership Strategy
(ภาวะผู้นา) แทนด้ วยตัว L, Administration Education Strategy (การบริ หารการศึกษา)
แทนด้ วยตัว A, Management Instruction Strategy (การจัดการเรี ยนการสอน) แทนด้ วย
ตัว M และ Participate Strategy (การระดมสรรพกาลังเพื่อการมีสว่ นร่วม) แทนด้ วยตัว
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P ซึ่งสามารถนามาประกอบเป็ นคาเพื่อให้ ง่ายในการจดจาได้ ว่า “CLAMP”หรื อเรี ยก
ยุทธศาสตร์ นี ้ว่า“CLAMP Strategy” ที่เป็ นเช่นนี ้เป็ นเพราะรัฐบาลไทยได้ ตราพระราชบัญญัติ
เทศบาล 2496 ประกาศใช้ เมื่อ18 กุมภาพันธ์ 2496 พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537
ทาให้ เกิดรูปแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ ้น และในปี พ.ศ. 2540 ได้ ตรา
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขึ ้น ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2540
ทาให้ เกิ ดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ ้นอีกรู ปแบบหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ที่เกิดขึ ้น มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาด้ วย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จึงเป็ นองค์กรที่มีความสาคัญในการจัดการศึกษามาตังแต่
้ อดีต และยิ่งมีบทบาทมาก
ยิ่ ง ขึน้ ในปั จ จุบัน และอนาคต อัน เนื่ อ งมาจากนโยบายการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาสู่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ซึ่งกาหนดไว้ ในกฎหมายสาคัญหลายฉบับ
บัญญัติให้ สง่ เสริ มสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจั ด
และมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิ ที่จะจัด
การศึกษาอบรมและฝึ กอาชีพตามความเหมาะสมและความต้ องการของท้ องถิ่นนัน้
และเข้ า ไปมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษาอบรมของรั ฐ พระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 บั ญญั ติ
ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิ จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรื อทุกระดับ
ตามความพร้ อมความเหมาะสมและความต้ องการของท้ องถิ่น
สอดคล้ องกับมาโนช จันทร์ แจ่ม, (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า การบริ หารจัดการโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Base Management: SBM) เป็ นแนวคิดทางการบริ หารและ
จัดการศึกษา ที่มงุ่ ให้ สถานศึกษามีอิสระในการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ
การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ภายใต้ กฎหมายที่กาหนด การบริ หารตาม
แนวคิดนี ้สถานศึกษามีอานาจในการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิ สยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้า ประสงค์ และมี การวางแผนพัฒ นางาน โดยให้ บุค คลที่ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ได้ แ ก่
ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู นั ก เรี ย น ผู้ ปกครอง และสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วม
ในการบริ หารและการจัดการศึกษา รวมทังตรวจสอบงาน
้
ในการดาเนินงานที่ม่งุ เน้ น
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

218 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดแก่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิดหลักการกระจาย
อานาจ การมีสว่ นร่ วม การคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ ประชาชน การบริ หารตนเอง
และการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายอานาจ เป็ นการกระจายอานาจและการจัดการศึกษาให้
สถานศึกษาตัดสินใจด้ านวิชาการ ด้ านงบประมาณ ด้ านบุคลากร และด้ านบริ หารทัว่ ไป
2. การมีส่วนร่ วม เป็ นการดาเนินงานที่สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่ ว นเสี ย เช่ น ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา ครู ผู้ ปกครอง ชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารและจัดการศึกษา
3. การคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ ประชาชน เป็ นการคืนอานาจการจัด
การศึกษาสูท่ ้ องถิ่น เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ ้น
4.การบริ หารตนเอง เป็ นการมอบอานาจให้ โ รงเรี ยนมีระบบการบริ หาร
ด้ วยตนเอง มีอานาจหนน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งสามารถทาได้
ด้ วยวิธี การที่ห ลากหลาย ขึน้ อยู่กับ ความพร้ อม และสถานการณ์ ของโรงเรี ย น โดย
หน่วยงานส่วนกลางทาหน้ าที่เพียงกาหนดนโยบาย
5. การตรวจสอบและถ่ วงดุล หลักการนี ้ส่วนกลางมีหน้ าที่กาหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีอ งค์ ก รอิ สระทาหน้ า ที่ต รวจสอบคุณ ภาพการบริ หารและ
การจัด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามที่ ก าหนด และเป็ น ไปตาม
นโยบายของชาติ
สรุ ปไ ด้ ว่ า ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ใ นก า รจั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง อ ง ค์ ก รปก ค รอ ง
ส่ว นท้ องถิ่ น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประ กอ บด้ ว ย ยุ ท ธ ศา สต ร์ 5 ยุ ท ธศ าสต ร์ คื อ C :
Classification Education Strategy (การจาแนกระดับการศึกษา) L : Leadership Strategy
(ภาวะผู้นา) A : Administration Education Strategy (การบริ หารการศึกษา) M :
Management Instruction Strategy (การจัดการเรี ยนการสอน)และ P : Participate
Strategy (การระดมสรรพก าลั ง เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ วม )หรื อเรี ยกยุ ท ธศาสตร์
นี ้ว่า“ CLAMP Strategy ”
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ข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ได้ ศกั ยภาพจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัด
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จัง หวัด ภู เ ก็ ต และยุท ธศาสตร์ ก ารจั ด
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต ด้ ว ยเหตุนี ้ ข้ อ เสนอจาก
ผลการวิจัยฉบับนี ้จึงมุ่งให้ ข้อเสนอแนะต่อผู้มีอานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้บริ หารการศึกษา และผู้ที่มีสว่ นร่ วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และบุคคลทัว่ ไปสามารถนาผลการวิจัย
ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ใช้ ใ นการจัด การศึก ษา ซึ่ง อาจเป็ น การใช้ โ ดยตรงหรื อ
ประยุกต์ใช้ ประกอบ ในการกาหนดนโยบายหรื อกาหนดยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ให้ เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ดังนี ้
1. ผู้ บริ ห ารจะต้ องศึ ก ษา พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง คื อ ต้ องส่ ง เสริ ม ให้ มี
การเผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ ข่าวสารของการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่ น ให้ ผ้ ูปกครอง ชุมชน องค์ กรภายในและภายนอก รั บทราบ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อจะได้ รับทราบผลการดาเนินงาน และความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงาน ของการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ ม สนับสนุน และ
ช่วยเหลือด้ านการศึกษา ของสถานศึกษาในชุมชนท้ องถิ่นให้ มีคุณภาพ ส่วนในด้ าน
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้
จัด ระบบการประเมิ น แผนยุท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพัฒ นา โดยสร้ างเครื่ อ งมื อ
ในการรับรองการประเมินให้ เป็ นระบบชัดเจนและมีมาตรฐาน
2. ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ผู้บริ หารควรมีการพัฒนาปรับปรุ ง ในด้ านการ
ส่งเสริ มชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ ผู้แทนของชุมชนต้ องเข้ ามามีบทบาท และ
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มให้ ชุมชนได้ มีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ ง
ผู้บ ริ ห ารควรน าข้ อมูล สารสนเทศ ทัง้ ในจุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อยไปศึ ก ษาท าก ารวิ จั ย
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะการพัฒ นาหลัก สูต ร
ของสถานศึกษาให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เรี ยนโดยการเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
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และการส่งเสริ มบุคคลากรทางการศึกษาให้ ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อให้ การจัดการเรี ยน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรส่งเสริ มการพัฒนาผู้บริ หาร
การศึกษาในสังกัด ให้ มีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึก ษา เช่น จัดสัม มนา แลกเปลี่ย น
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา ได้ เข้ ารับ
การฝึ กอบรมการเป็ นผู้บริ ห ารที่มีเ ทคนิคในการบริ หารเชิ งกลยุท ธ์ ใ นรู ป แบบต่า ง ๆ
มากขึ ้น
4. ด้ านการบริ ห ารด้ านวิ ช าการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ควรให้
การสนับสนุนและพัฒนาด้ านการบริ หารงานวิชาการแก่สถานศึกษา โดยเข้ าไปมีสว่ น
ร่ ว มในการก าหนดนโยบาย และวางแผนด้ า นวิ ช าการ จั ด สรรครู แ ละบุค ลาทาง
การศึกษาให้ สถานศึกษา จัดสื่อและเทคโนโลยี ให้ สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ พัฒนา
แหล่งเรี ยนรู้ภายในสถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและทันสมัย
5. ควรด าเนิ นการอย่างเร่ งด่วนขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวั ด
ภูเก็ตคือ การแก้ ไขสิง่ ที่เป็ นจุดอ่อนต่าง ๆ ตามที่ได้ รับจากการจัดทา SWOT โดยผู้มีสว่ น
ได้ ส่ ว นเสี ย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ด้ วยการมอบหมาย
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องไปดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขจุดอ่อนดังกล่าวในแต่ละด้ าน
6. เพื่อประโยชน์ในการนายุทธศาสตร์ ดงั กล่าวไปใช้ ควรมอบให้ กองวิชาการ
และแผนงาน นาแผนยุทธศาสตร์ ที่ทาการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะจากการสัมมนา
กลุ่ม ย่อ ยแล้ ว น าเสนอต่อ คณะกรรมการแผนพัฒ นา อปท.เพื่ อ ก าหนดตัว บ่ง ชี ว้ ัด
ความสาเร็ จของการดาเนินการตามแผนให้ ครบทุกภารกิจก่อนการวางแผนปฏิบตั ิการ
7. หน่วยงานระดับปฏิบัติก าร เช่น กองการศึกษา สานักการศึกษา และ
โรงเรี ยน ควรรับนโยบายไปดาเนินการกาหนดแผนปฏิบตั ิการของตนให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและเป้าหมายที่ผ้ บู ริ หารท้ องถิ่นกาหนด
8. ควรสร้ างความเข้ าใจแก่บคุ ลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ นี ้ และประชาสัมพันธ์
ยุ ท ธศาสตร์ ให้ แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ ภายในและภายนอกองค์ ก รทราบ
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เพื่ อประโยชน์ ใ นการสร้ างความเข้ า ใจโดยทั่ว กัน โดยอาจจัด ทาเป็ น เอกสารรู ปเล่ม
เพื่อประโยชน์ในการนาไปอ้ างอิง
9. ควรมอบหมายให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็ นผู้รั บผิ ดชอบปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรี ยนการสอนในหน่วยงานของตน โดยการประชุมชี แ้ จงอาจารย์ ให้ เห็ น
ความสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน การวัดผลประเมินผล
เป็ นต้ น
10. ด้ านการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็ นพลเมืองกลุม่ ประเทศอาเซียน ด้ วยที่
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ เป็ นสมาชิ กของประชาคมอาเซีย น องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ควรใช้ เ ครื่ อ งมื อ การจั ด การศึ ก ษาพัฒ นาคนในจัง หวัด ภูเ ก็ ต ให้ มี คุณ ภาพ
มีทกั ษะ องค์ความรู้ ที่หลากหลายทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ โดยเฉพาะทักษะทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ ด้ านภาษาอังกฤษ และด้ านวิชาชีพต่าง ๆ
11. จากการศึกษาข้ อมูล ด้ านการจัดงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ทัง้ 19 แห่ง ในแต่ละปี งบประมาณ ได้ จดั งบประมาณเพื่อใช้ จ่าย
ในการจัดการศึกษามีจานวนน้ อย และด้ วยที่ งบประมาณเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่จะทาให้ การจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ผู้บริ หาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ควรที่จะจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี มาใช้ เพื่อการศึกษาให้ มีปริ มาณ
ที่มากขึ ้น
12. ผู้ บริ หารมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการบริ หารจั ด การศึ ก ษาให้ เกิ ด
ประสิท ธิ ภ าพ การแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริ ห ารที่ เ ข้ า มารั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร ด้ า นการจัด
การศึก ษาองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ทัง้ 19 แห่ง ต้ อ งเป็ น บุค คลที่ มี ทัก ษะความรู้
ด้ านการศึกษา และทักษะความรู้ ในด้ านการบริ หารแบบมืออาชีพ
13. ด้ วยที่จังหวัดภูเก็ต เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเจริ ญเติบโต เศรษฐกิจ
เข้ มแข็ง การอพยพของประชากรที่เข้ ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับ
ประเทศไทย เป็ นสมาชิกกลุ่มอาเซียน การจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จึงเป็ น
รู ป แบบหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ควรด าเนิ น การ ซึ่ ง เมื่ อ ด าเนิ น การแล้ ว
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ประชากรของทุกประเทศในกลุม่ อาเซียน สามารถเคลื่อนที่ประชากรไปศึกษาเล่าเรี ยน
หรื อปฏิบตั ิงานที่ประเทศใดก็ได้
14. การจัดการศึกษาสายอาชีพเฉพาะทางในศาสตร์ ของการบริ หารจัดการ
ท่องเที่ยว เช่ น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิช าการทาอาหารนานาชาติ สาขาวิช า
การผสมเครื่ องดื่ม สาขาธุรกิ จการท่องเที่ยว เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นควรดาเนินการ ซึง่ เมื่อดาเนินการแล้ วประเทศต่าง ๆ หรื อหน่วยงาน
ต่าง ๆที่ต้องการบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวเข้ ามาแสวงหาในจังหวัดภูเก็ตได้
15. ครูผ้ สู อนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ผู้บริ หาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรจัดหาครูผ้ สู อนให้ ตรงตามวิชาเอกที่สอน และ
มีจานวนที่เพียงพอ
16. ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความสาคัญ ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องให้ ความสาคัญที่ 1 และต้ องขับเคลื่อน
ให้ เป็ นรูปธรรม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต ควรมี ก ารศึ ก ษา
ยุท ธศาสตร์ เ พื่อ นามาวิ เ คราะห์ และวางแผนการจัด การศึก ษา หรื อ ดาเนิน การของ
หน่วยงานให้ เหมาะสมกับบริ บทของท้ องถิ่น ตามการเปลีย่ นแปลงของยุคโลกาภิวฒ
ั น์
2. การวิจัยในครั ง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ การติดตามและ
ประเมินผล ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
3. ควรทาการศึกษาแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้ องถิ่ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต และศึกษาท้ องถิ่ นอื่นที่มี บริ บทใกล้ เคียงกัน เพื่ อ
เปรี ยบเทีย บ/และหาภาพรวมของสิ่ง ที่เกิ ดขึน้ ในการต่อ ยอดเพื่ อการพัฒนาท้ องถิ่ น
ให้ ก้าวหน้ าต่อไป
4. ควรทาการวิจยั โดยใช้ เทคนิควิธีวิจยั อื่น ๆ เช่น การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีส่ว นร่ ว ม โดยการเชิ ญผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดการศึก ษาในท้ อ งถิ่ น อาทิ ครู
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ผู้นาชุมชน หรื อพีน้ องประชาชน ร่ วมในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ รับทราบ
ปั ญหาและความต้ องการอย่างแท้ จริ ง ส่งผลให้ ท้องถิ่นสามารถนางานวิจยั ไปพัฒนาได้
ตรงเป้าหมายที่พีน้องประชาชนต้ องการ
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