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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
อาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส 2) สรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
และ 3) ศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
วิธีดําเนินการวิจัยมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
ตารางวิเคราะหเนื้อหา 2) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก
ดอยโอกาสของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 5 แหงที่มีการปฏิบัติที่ดี เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ 3) ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพ
สําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริผูใหขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ 4) ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 5) ตรวจสอบรางรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ โดยผูท รงคุณวุฒิ
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จํานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลุม และ 6) ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน
ของการนํารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ กลุมประชากรที่ใชไดแกผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 54 คน
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า สภาพและแนวทางในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ส ง เสริ ม อาชี พ สํ า หรั บ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 4 องคประกอบไดแก ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิตและสภาพแวดลอม ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบและ 2 เงือ่ นไข
ความสําเร็จ องคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน
คือ ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารทัว่ ไป 2) ดานกระบวนการประกอบ
ดวย 5 ขัน้ ตอนคือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงและการรายงานผล มีการประสานงาน
เปนกลไกลการขับเคลื่อน 3) ผลผลิตดานคุณภาพผูเรียน และผลผลิตดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเงื่อนไขความสําเร็จ ไดแก 1) หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและ 2) มีองคกร
ภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินรูปแบบมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
อยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ
การบริหารจัดการศึกษา สงเสริมอาชีพ เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

Abstract
This research aimed to 1) study the educational status and guidelines of Education
Management Model for Career Development Disadvantaged Student for Schools under Royal
Initiatives. 2) create a model of Education Management Model for Career Development Disadvantaged
Student for Schools under Royal Initiatives.. and 3) study the results of the evaluating model
Education Management Model for Career Development Disadvantaged Student for Schools under
Royal Initiatives.The research methodology was qualitative research which had 6 steps; 1) Reviewing
all the literature related to the career development education management model for disadvantaged
student of schools under royal initiatives. Collected data by using the analyzing table, 2) studying
the career development education management model for disadvantaged student of schools
under royal initiatives.in 5 schools under the royal initiation using the interviewing form and
documentary research 3) studying the educational management for promoting careers in
disadvantaged students in schools under the royal initiation from interviewing 9 experts regarding
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the development of this model using the interviewing form, 4) creating the career development
education management model for disadvantaged student of schools under royal initiatives, 5)
Evaluating the model by the experts using a group discussion, 6) Evaluating the potentiality and
advantage of implementing the model with 54 administrators of the school under the royal initiation
using the questionnaire data analysis by average and standard deviation.
The results were there were four major concerns in educational status and guidelines for
promoting career in the targeted students including inputs, process, results, and environment. The
results of creating the model were three compositions and two conditions. The compositions were
1) inputs which consist of the school management in academic management, human resource
management, funding management, and general management, 2) process which consists of
planning, doing, evaluating, improving, and reporting, and 3) results which include students’
quality and the efficiency of management. The two conditions of success were 1) internal supporting;
the agencies always had policies to support the management and external supporting, 2) schools
were always supported by other organizations. The result of evaluating the model was the model
could be implemented in the schools at level “Most”.

Keywords
Educational Management, Career Development, Disadvantaged Student, School Under
Royal Initiatives

บทนํา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความหวงใยและเล็งเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนทีด่ อ ยโอกาสทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกลและทุรกันดาร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเด็กทีน่ กั เรียน
มีปญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
ดังนั้นพระองคจึงมีพระราชดําริที่พระราชทานความชวยเหลือใหแกโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกลและ
ทุ ร กั น ดารทั้ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา 6 วัตถุประสงค ดังนี้
1) สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริม่ ตัง้ แตในครรภมารดา 2) สงเสริมและสนับสนุน
การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน 3) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้
ทางวิชาการ 4) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 5) ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ 6) เสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น พระองคทานไดพระราชทาน
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แนวคิ ด ของการจั ด การศึ ก ษาตามแนวพระราชดํ า ริ ที่ พ ระราชทานความช ว ยเหลื อ ให แ ก โ รงเรี ย น
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีข่ าดแคลนทีน่ กั เรียนมีปญ
 หาเกีย่ วกับสุขภาพ
ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาที่ทรงยึด “หลักความเสมอภาค
ทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคใหเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสไดรับการศึกษาตามศักยภาพ
สามารถประกอบอาชีพได เปนพลเมืองดี มีสาํ นึกรักทองถิน่ และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ (Chulalongkorn
University, 2012, 3 - 39) สําหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีต่ งั้ อยูใ นภาคเหนือ สวนใหญนกั เรียนเปนชนเผาทีอ่ าศัยอยูบ นภูเขาสูงและทุรกันดาร มีหลากหลาย
เผาพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) มง (แมว) เมี่ยน (เยา) อาขา(อีกอ)ลีซู (ลีซอ) ลาหู (มูเชอ) ลัวะถิ่น ขมุ
และมลาบรี (ตองเหลือง) รวมทั้งชนกลุมนอยอื่นๆ เชน ปะหลอง ตองสู จีนฮอ ไทยใหญ ไทยลื้อ และคนไทย
พื้นราบที่ขึ้นไปประกอบอาชีพ มักประสบปญหายากจน ครอบครัวมีรายไดนอยสภาพครอบครัวที่แตกแยก
เด็กขาดความอบอุน มีปญ
 หาดานสุขอนามัย ภาวะโภชนาการตํา่ (The Department of Social Development
and Welfare, 2002, 2 Wisalaporn, 2009, D & Wapeeta, 2004, Abstract) สําหรับสภาพการจัดการศึกษา
บนพื้นที่ภูเขาสูง พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายดาน เชน การที่เด็กนักเรียนใชภาษาถิ่น ใชภาษาไทย
เปนภาษาที่สอง ทําใหมีปญหาเรื่องการอานและการเรียนภาษาไทย ปญหาการขาดครูหรือครูยายบอย
ขาดแคลนสื่อวัสดุการเรียนการสอนทําใหเด็กนักเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงมีคุณภาพการเรียนตํ่า ประกอบกับ
สภาพของครอบครัวมีความยากจนผูปกครองไมใหความสําคัญกับการศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักสูตรหรือ
การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือบริบทของชุมชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการประกอบอาชีพอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(The Office of the Basic Education Commission, 2008, 4) ซึ่งสอดคลองกับ Wisalaporn (2009, 215)
ที่ไดเสนอแนะวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสตามชายขอบหรือพื้นที่ภูเขาสูงควรมีรูปแบบ
การจัดการศึกษาเฉพาะ เชน ไมแยกอาชีพกับการศึกษาแทนที่จะเรียนวิชาการในหลักสูตรเพียงอยางเดียว
ควรจัดใหมีการเรียนวิชาการกับวิชาชีพเพื่อไปสูการมีงานทําและการมีรายไดระหวางเรียน เพื่อเปนทางเลือก
ใหกับนักเรียนในพื้นที่ซึ่งสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไมมีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและ
สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษาเชนเดียวกับ Manokarn (2010, 189) ที่เสนอแนะใหจัด
การศึกษาเพือ่ อาชีพ เพือ่ เปนทางเลือกใหกบั นักเรียนในพืน้ ทีภ่ เู ขาสูงซึง่ สวนใหญมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน
มีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและสามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษา
จากรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริทผี่ า นมาพบวา โรงเรียนมีการสงเสริมอาชีพ
ทางการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ที่เปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต และมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพใน
สาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวเปนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและรูจักอาชีพเพื่อเปนพื้นฐานการเรียนตอ
ในระดับที่สูงขึ้นเทานั้น แตในสถานการณของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ซึ่งนักเรียนสวนใหญ
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มีฐานะยากจน อัตราการเรียนตอตํ่า นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลวเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายได
ชวยเหลือครอบครัว มีการเขามาทํางานในเมืองมากกวาจะประกอบอาชีพในทองถิ่นของตนเอง นักเรียนที่จบ
การศึ ก ษาไม มี ทั ก ษะในการทํ า งานอย า งเพี ย งพอ ซึ่ ง ในสถานการณ ป  จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางดานเทคโนโลยี ความตองการของตลาดแรงงานจึงตองการ
คนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของแรงงานที่เปนที่ตองการของผูประกอบการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ทีโ่ รงเรียนจะตองมีการพัฒนาการจัดการศึกษาทีส่ ง เสริมใหนกั เรียนมีความรู มีทกั ษะและคุณลักษณะทีจ่ าํ เปน
ตอการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ (Office of H.R.H
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects, 2008 , 11-12)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก
ดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ เพือ่ ใหโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริไดนาํ ไปประยุกต
ใชในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพใหแกนักเรียนซึ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะอาชีพ
ตามความถนัด และความสนใจตอทันการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดําริ
3. เพื่อศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยศึกษา
เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ สําหรับเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชตารางวิเคราะห
เนือ้ หา การเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสและวิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง
2. ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริที่มีการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑการคัดเลือก ไดแก
เปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จไดรับการคัดเลือกใหนําผลงานมาเสนอในงานระดับ สพฐ. และเปนที่ยอมรับ
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ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ และโรงเรียนที่ผานการประเมิน ผานการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา โดยเฉพาะดานผูบริหารผานระดับดีขึ้นไป จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในวงรอบที่ 2 ป พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558 แหลงขอมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการปฏิบัติที่ดี จํานวน 5 แหง ไดมาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนบานสวา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โรงเรียนบานแมสลิดหลวง อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก โรงเรียนลองแพวิทยา อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบานพะเดะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก และโรงเรียนบานดาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เปนแบบศึกษาเอกสารเพือ่ ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการศึกษา และแบบสัมภาษณทาํ การ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนา
ความเรียง
3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอย
โอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริจากผูท รงคุณวุฒิ กลุม ผูใ หขอ มูลเปนผูท รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ ละ
หรือประสบการณเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพในโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประสานถึงผูทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง
4. ขั้นตอนที่ 4 ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 – 3 มาดําเนินการยกราง
5. ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยผูท รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ ละประสบการณทเี่ กีย่ วของกับ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
จํานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลโดยนําขอ
เสนอแนะตางๆ ของผูท รงคุณวุฒมิ าพิจารณาฉันทามติ (Consensus) และปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
6. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ กลุมประชากร คือ
ผูบ ริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน 54 โรงเรียน เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสัมมนา รับฟงความคิดเห็นโรงเรียน จํานวน 3 ครั้ง การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูปซึง่ สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริพบวา รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ 2 เงื่อนไขความสําเร็จ
ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานปจจัยนําเขา เปนการบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
นิตบิ คุ คล ประกอบดวย 1) งานดานวิชาการ ซึง่ มีงานดานการพัฒนาหลักสูตร งานดานการจัดการเรียนการสอน
และงานการวัดผลประเมินผล 2) งานดานบุคลากร ซึ่งมีงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและ
การสรางแรงจูงใจ 3) งานดานงบประมาณ ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร 4) งานดานการ
บริหารทั่วไป ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานการมีสวนรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย องคประกอบ
ที่ 2 กระบวนการบริหารประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุง
และการรายงานผล โดยมีการประสานงานเปนกลไกการขับเคลื่อนองคประกอบที่ 3 ผลผลิต คือ ผลผลิต
ดานคุณภาพผูเ รียนและผลผลิตดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สวน 2 เงือ่ นไขความสําเร็จของหนวยงาน
ตนสังกัดคือ มีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ
2. ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ โดยนําผลทีไ่ ดจากการศึกษาสภาพปจจุบนั และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมาสังเคราะหและ
ยกรางรูปแบบซึง่ ประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ ดังนี้ ปจจัยนําเขา ไดแก การบริหารตามโครงสราง
โรงเรียน 4 ดานไดแก การบริหารวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประกอบไปดวยงานพัฒนาหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอนและงานวัดผลประเมินผล สวนงานดานอืน่
ไดแก งานบริหารบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป เปนสวนงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษา เพื่อสงเสริมอาชีพสําเร็จมีกระบวนการบริหารโดยใชวงจรคุณภาพมีการวางแผนการปฏิบัติ
การตรวจสอบการกํากับติดตามแตสาํ หรับการบริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดํารินน้ั ตองมีการรายงานผล
และมีการประสานงานเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุผล ดานผลผลิตคุณภาพของผูเรียนนักเรียนมีเจตคติ
และ ทักษะดานอาชีพ โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพสําหรับชุมชน สําหรับปจจัยที่เอื้อใหงานสําเร็จ คือ
นโยบายของรัฐที่มีความตอเนื่องและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 1: รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ การสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ พบวา ผลการประเมินมีความเปนไปไดในการนําไปใชในการบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 0.85) โดยองคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา ระดับความเปนไป
ไดอยูใ นระดับ มาก ( X = 0.74, S.D. = 0.87) องคประกอบที่ 2 กระบวนการ ระดับความเปนไปไดอยูใ นระดับ
มาก ( X = 3.88, S.D .= 0.70) องคประกอบที่ 3 ผลผลิต ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X = 3.85,
S.D. = 0.89) เงื่อนไขความสําเร็จ 1 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.29, S.D. = 0.56)
และเงื่อนไขความสําเร็จ 2 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.29, S.D. = 0.77) และ
ผลการประเมิ นมีประโยชนในการนําไปใช ในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.46, S.D. = 0.59) โดยองคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.48, S.D. = 0.60) องคประกอบที่ 2 กระบวนการ ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X = 4.53,
S.D.= 0.62) องคประกอบที่ 3 ผลผลิต ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.51)
เงื่อนไขความสําเร็จ 1 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.29, S.D. = 0.59) และเงื่อนไข
ความสําเร็จ 2 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.35, S.D.= 0.61)
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อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดําริมอี งคประกอบดังนี้ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และเงือ่ นไขความสําเร็จโดยทุกองคประกอบ
มีความสัมพันธกันเชิงระบบมีรายละเอียด ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ดานปจจัยนําเขา คือ กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบสั่งการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ทีก่ าํ หนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)
ของ Boonprasert (2003) David (1996) Cheng (1996) และ The Office of the Basic Education
Commission (2008) ทีไ่ ดมกี ารกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหาร ประกอบดวยงานวิชาการ งานบุคลากร
งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป
1.1 ดานวิชาการ งานวิชาการถือเปนหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุผล
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาไว 3 ดานคือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร
2) ดานการจัดการเรียนการสอนและ 3) การวัดผลประเมินผล สรุปไดดังนี้
การพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ มีการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับสถาบันอาชีวะศึกษาเนนใหนักเรียนมีเจตคติ มีทักษะในการในการประกอบอาชีพ และ
ใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนและหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดในพื้นที่ สําหรับ
ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานที่จริง เชน
ในสถานประกอบการในชุมชนหรือรวมกับสถาบันอาชีวศึกษาในสวนของการวัดผลประเมินผลนั้น ควรมี
ความยืดหยุน เหมาะสมกับผูเ รียน มีการประเมินตามสภาพจริง เนนการประเมินทักษะปฏิบตั แิ ละประเมินผล
งานของนักเรียนมากกวาการประเมินทฤษฎีหรือดานความรูและมีการสรางเกณฑการวัดผลประเมินผลรวม
กับสถานประกอบการ ภูมิปญญาหรือสถานบันอาชีวะศึกษา
1.2 งานดานบุคลากร ประกอบดวยงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและการสราง
แรงจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดานการพัฒนา โรงเรียนรวมกับสถาบันอาชีวะศึกษาหรือสถานประกอบการในการพัฒนา
ครูใหมีความรูเกี่ยวกับการสอนอาชีพ พัฒนาครูใหมีความความเสียสละ ทุมเท ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ อุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอน สามารถประสานงานกับชุมชน
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูแ ละเขาใจเรือ่ งของเศรษฐศาสตร
และการตลาด สามารถนําความรูม าประยุกตใชในการเรียนการสอนได สําหรับการสรางขวัญกําลังใจโรงเรียน
มีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนอาชีพ โรงเรียนและชุมชนมีการกําหนดทิศทาง
การศึกษาของโรงเรียนเพือ่ การสงเสริมอาชีพอยางชัดเจน ในสวนของการสรางแรงจูงใจโรงเรียนมีการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพและสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัด

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

41

1.3 ดานงบประมาณ ประกอบดวย การจัดสรรทรัพยากร และการระดมทรัพยากร มีรายละเอียด
ดังนี้
การจั ด สรรทรั พ ยากรและการระดมทรั พ ยากรโรงเรี ย นวางแผนร ว มกั บ ชุ ม ชนและ
หน ว ยงานอื่ น ในการใช ท รั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นการสอนอาชี พ โดยการนํ า ทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น หรื อ
การใชทรัพยากรหรือรวมกันกับหนวยงานอืน่ มีการแลกเปลีย่ นทรัพยากรระหวางเครือขายนอกจากนัน้ โรงเรียน
ยังมีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นเพื่อการสนับสนุนดานการสอนอาชีพอยางเพียงพอ
1.4 ดานการบริหารทัว่ ไป ประกอบดวยการมีสว นรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย
มีรายละเอียดดังนี้
การมีสวนรวมใหสถาบันอาชีวะศึกษา สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ภูมิปญญาเขา มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อเปนการชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
เกีย่ วกับอาชีพอยางหลากหลายและใหนกั เรียนไดมสี ว นรวมในการกําหนดรายวิชาหรืออาชีพสําหรับการเรียน
การสอน ดานการประสานงานมีสถานประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาหนวยงานอื่น และหนวยงานตนสังกัด
เพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่ อาชีพในสวนของการสรางเครือขาย ควรสงเสริมการสรางเครือขายโรงเรียน
ในโครงการพระราชดําริเครือขายกับสถาบันอาชีวศึกษาเครือขายรวมกับเอกชน สถานประกอบการ เพื่อชวย
เหลือสนับสนุนการสอนอาชีพ
2. องคประกอบที่ 2 ดานกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก
ดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ใชวงจรบริหารคุณภาพ มีอยู 5 ขั้นตอนและมีการสรางเครือ
ขายเปนกลไกลการขับเคลือ่ น มีรายละเอียดดังนีข้ นั้ ตอนที่ 1การวางแผน (Plan) ขัน้ ตอนที่ 2 การลงมือปฏิบตั ิ
(Do) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act) ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผล

(Report)
สําหรับกลไกสูความสําเร็จคือการประสานงาน (Coordinating) มีการประสานงานกับภาคีเครือขาย
ทัง้ ภายในชุมชน และนอกชุมชนใหเขามามีสว นรวมตามความถนัดหรือหนาทีข่ องแตละภาคสวนในการจัดการ
ศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพในโรงเรียนการดําเนินงานของแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันทําใหการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค โดยกระบวนการที่สําคัญคือ การรายงานผลการดําเนินงาน
ซึ่งโรงเรียนตองรายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริใหกับ
หนวยงานตนสังกัดและรายงานไปยังโครงการพระราชดําริในทุกๆ ป สอดคลองกับ Sachanukorn (2003, 1 - 5)
ไดกลาววา การประสานงานเกิดจากความตองการที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ
โดยปฏิบตั อิ ยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันไดผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีเ่ ปนไปตามขอกําหนด
ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
3. องคประกอบที่ 3 ดานผลผลิตการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ประกอบดวย 1) ดานคุณภาพของผูเ รียน 2) ดานประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 ผลผลิตดานคุณภาพของผูเรียน
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะพื้นฐานของการประกอบอาชีพ
ไดแก ความขยันอดทน ความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรค เปนตน มีทกั ษะในการประกอบอาชีพและสามารถ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจไดหลังจบการศึกษา และนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน รวมทัง้
นักเรียนสามารถชวยเหลือครอบครัวได
3.2 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนเปนสถานทีฝ่ ก หรือสงเสริมอาชีพใหกบั นักเรียนและผูป กครอง และเปนแหลงเรียนรู
หรือศูนยกลางของการพัฒนาดานอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชนโดยมีเงื่อนไขความสําเร็จ คือ
หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ
เนื่องดวยนักเรียนสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส มีฐานะยากจน ผูปกครองมีอาชีพทําไรทํานา ดังนั้นโรงเรียน
จึงสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพซึ่งจะทําใหนักเรียน
ที่จบการศึกษาแลวเปนแรงงานที่มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและชวยเหลือครอบครัวได
สําหรับดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการนั้น โรงเรียนเปนองคกรที่ไดรับการยกยองและเชื่อถือในชุมชน
ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนแหลงวิทยาการที่เผยแพรองคความรูใหมๆ ใหกับชุมชนในทุกๆ เรื่องทั้งดานเศรษฐกิจ
สั ง คม อาทิ เช น โรงเรี ย นเป น ศู น ย ก ลางการส ง เสริ ม อาชี พ ให กั บ ชุ ม ชนสอดคล อ งกั บ หลั ก การของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Office of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Projects, 2008, 11-12) ทรงใชในการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่วา โรงเรียน
หรือสถานศึกษาเปนฐานของการพัฒนา ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน เปนสถานที่
รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน ทําใหเขาถึงเด็กไดงายและเปนสถานที่มีผูที่มีความรู คือครู ซึ่งเปนแกนสําคัญ
ในการถายทอดใหเด็กไดพัฒนาความรู และทักษะตางๆ
4. องคประกอบที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 2 เงื่อนไข ไดแก 1) นโยบายการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ 2) การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรตางๆ โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ มีโครงการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงบประมาณในการ
พัฒนาและมีการนิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดมโี ครงการสนับสนุนชวยเหลือทัง้ เรือ่ งงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ ตลอดจนองคความรูต า งๆ ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ ปน
เงื่อนไขความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพในโรงเรียนไดเปนอยางดี แตผูบริหารหรือบุคลกร
ในโรงเรี ย นตลอดจนชุม ชนตอ งมีก ารประสานงานกั บ เครือ ขา ยใหชั ด เจนและสร า งการมีส ว นรว มของ
ทุกภาคสวนในทุกขัน้ ตอนสอดคลองกับ Sachanukorn (2003, 1 - 5) ทีก่ ลาววา การประสานงานเกิดจากความตองการ
ที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ โดยปฏิบัติอยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันได
ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้หากการประสานงานกับเครือขายไมชัดเจนหรือตรงกับเปาหมายของการจัดการศึกษาจะทําใหโรงเรียน
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ประสบกับปญหาการดําเนินงานเพราะวาในแตละหนวยงานมีการกําหนดแผนงาน โครงการและระยะเวลา
ในการทํางานตางกันก็จะเกิดการทํางานที่ซํ้าซอน ไมเหมาะสมกับระยะเวลา เชน บางโครงการมีระยะเวลา
ตรงกับชวงเวลาสอบปลายปของโรงเรียนเปนตน ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ
เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริจะประสบผลสําเร็จไดนนั้ การประสานงานและการมีสว นรวม
จึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยผูบริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ มีความคิดเห็นวา รูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
มีความเปนไปไดอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสรางรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
โดยใชกระบวนการวิจยั อยางเปนระบบ ตามขัน้ ตอนของการพัฒนารูปแบบตามระเบียบวิธวี จิ ยั การวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) สอดคลองกับ Srisa-ard (2010, 104 - 106)ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระทําได 2 ขั้นตอน คือขั้นตอน คือ 1) สรางหรือการพัฒนารูปแบบเพื่อกําหนด
องคประกอบของรูปแบบ และ 2) ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบเพื่อทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Eisner (1976, 192 - 193) ที่ไดตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยการใช ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ สํ า รั บ งานวิ จั ย นี้ ผู  วิ จั ย ได ทํ า วิ จั ย โดยการมี ส  ว นร ว มของผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ในโครงการพระราชดําริ ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาสภาพ
และแนวทางการจัดการศึกษาจากโรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ การยกรางรูปแบบการตรวจสอบรูปแบบจาก
ผูท รงคุณวุฒแิ ละการประเมินรูปแบบโดยผูบ ริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ สงผลใหรปู แบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมีความเปน
ไปไดอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมในการนําไปใชในโรงเรียนพระราชดําริไดในระดับมาก

สรุป
สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดําริ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
และสภาพแวดลอม ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ และ 2 เงื่อนไขความสําเร็จ
องคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน
คือ ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป 2) ดานกระบวนการ
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงและการรายงานผล
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มีการประสานงานเปนกลไกลการขับเคลื่อน 3) ผลผลิตดานคุณภาพผูเรียน และผลผลิตดานประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และเงื่อนไขความสําเร็จ ไดแก 1) หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
และ 2) มีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินรูปแบบมีความเปนไปได
ในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริควรนําผลการวิจัยไปปรับใชในการกําหนด
นโยบายสงเสริมการสอนอาชีพในโรงเรียน
1.2 ควรมีการสงเสริมพัฒนาความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการสอนอาชีพใหกบั ผูบ ริหารการศึกษา
ผูบริหารโรงเรียน ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
1.3 ควรมีการเชือ่ มโยงเครือขายการดําเนินงานกับหนวยงานอาชีพตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมอาชีพสอดคลองกับสภาพบริบท
ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริ
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