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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม

อาชพีสาํหรบัเดก็ดอยโอกาส  2) สรางรปูแบบการบริหารจดัการศกึษาเพือ่สงเสรมิอาชีพสําหรบัเดก็ดอยโอกาส

และ 3) ศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส               

วิธีดําเนินการวิจัยมี 6 ขั้นตอนดังนี้  1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา

เพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

ตารางวิเคราะหเนื้อหา  2) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก       

ดอยโอกาสของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 5 แหงท่ีมีการปฏิบัติที่ดี เคร่ืองมือท่ีใชไดแก                 

แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ  3) ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพ

สําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริผูใหขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน         

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ 4) ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ           

สงเสริมอาชีพสาํหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํร ิ 5) ตรวจสอบรางรูปแบบการบริหาร

จดัการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส  โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริ โดยผูทรงคุณวุฒิ
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จาํนวน  9  คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลุม และ 6) ประเมนิความเปนไปไดและความเปนประโยชน

ของการนํารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชดําริ  กลุมประชากรท่ีใชไดแกผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 54 คน                       

เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบวา สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับ                  

เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 4 องคประกอบไดแก ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลติและสภาพแวดลอม ผลการสรางรปูแบบการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือสงเสรมิอาชพีสําหรบั

เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบและ 2 เงือ่นไข

ความสําเร็จ องคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน 

คอื ดานวชิาการ  ดานบรหิารงานบคุคล  ดานงบประมาณ  และดานบรหิารทัว่ไป  2) ดานกระบวนการประกอบ

ดวย 5 ขัน้ตอนคือ การวางแผน การดาํเนนิงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงและการรายงานผล  มกีารประสานงาน

เปนกลไกลการขับเคล่ือน 3) ผลผลิตดานคุณภาพผูเรียน และผลผลิตดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ         

และเง่ือนไขความสําเร็จ 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    

การพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสท่ีอาศยัอยูในพืน้ท่ีหางไกลและทรุกันดาร ทัง้น้ีเน่ืองจากเดก็ท่ีนกัเรยีน

มีปญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา                   

ดังนั้นพระองคจึงมีพระราชดําริที่พระราชทานความชวยเหลือใหแกโรงเรียนท่ีตั้งอยูในพ้ืนที่หางไกลและ

ทุรกันดารท้ังสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ                       

สังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา 6 วัตถุประสงค ดังนี้  

1)  สงเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามยัของเดก็และเยาวชนเริม่ตัง้แตในครรภมารดา  2) สงเสรมิและสนบัสนนุ

การเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหแกเด็กและเยาวชน  3) เสรมิสรางศักยภาพของเดก็และเยาวชนในการเรียนรู้   

ทางวิชาการ 4) เสรมิสรางศกัยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชพี 5) ปลกูฝงจติสาํนกึและพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ  6) เสริมสรางศักยภาพของเด็ก

และเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน พระองคทานไดพระราชทาน                   
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แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานความชวยเหลือใหแกโรงเรียน                                              

ในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานท่ีอยูในพืน้ท่ีขาดแคลนท่ีนกัเรยีนมปีญหาเก่ียวกบัสุขภาพ 

ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาที่ทรงยึด “หลักความเสมอภาค                         

ทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคใหเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโอกาสไดรับการศึกษาตามศักยภาพ                      

สามารถประกอบอาชีพได เปนพลเมอืงด ีมสีาํนกึรกัทองถิน่และเปนพลเมอืงดขีองประเทศชาต ิ(Chulalongkorn 

University, 2012, 3 - 39) สาํหรบัโรงเรยีนในโครงการพระราชดาํริในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐานท่ีตัง้อยูในภาคเหนอื สวนใหญนกัเรียนเปนชนเผาท่ีอาศัยอยูบนภูเขาสูงและทุรกันดาร มหีลากหลาย

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 มปีญหาดานสขุอนามยั ภาวะโภชนาการตํา่ (The Department of Social Development 

and Welfare, 2002, 2  Wisalaporn, 2009, D & Wapeeta, 2004, Abstract) สําหรับสภาพการจัดการศึกษา

บนพื้นท่ีภูเขาสูง พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายดาน เชน การท่ีเด็กนักเรียนใชภาษาถิ่น ใชภาษาไทย         

เปนภาษาที่สอง ทําใหมีปญหาเรื่องการอานและการเรียนภาษาไทย ปญหาการขาดครูหรือครูยายบอย 

ขาดแคลนสื่อวัสดุการเรียนการสอนทําใหเด็กนักเรียนบนพื้นท่ีภูเขาสูงมีคุณภาพการเรียนต่ํา ประกอบกับ   

สภาพของครอบครัวมีความยากจนผูปกครองไมใหความสําคัญกับการศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักสูตรหรือ

การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือบริบทของชุมชน  สํานักงานคณะกรรมการ      

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โดยเฉพาะการจัดการศึกษา           

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการประกอบอาชีพอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว      

(The Office of the Basic Education Commission, 2008, 4) ซึ่งสอดคลองกับ Wisalaporn (2009, 215)        

ที่ไดเสนอแนะวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสตามชายขอบหรือพื้นที่ภูเขาสูงควรมีรูปแบบ              

การจัดการศึกษาเฉพาะ เชน ไมแยกอาชีพกับการศึกษาแทนที่จะเรียนวิชาการในหลักสูตรเพียงอยางเดียว      

ควรจัดใหมีการเรียนวิชาการกับวิชาชีพเพื่อไปสูการมีงานทําและการมีรายไดระหวางเรียน เพื่อเปนทางเลือก

ใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีซึ่งสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ไมมีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและ

สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษาเชนเดียวกับ Manokarn (2010, 189) ที่เสนอแนะใหจัด               

การศึกษาเพือ่อาชีพ เพ่ือเปนทางเลอืกใหกบันักเรียนในพ้ืนท่ีภเูขาสูงซ่ึงสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมฐีานะยากจน 

มีโอกาสที่จะเรียนตอระดับสูงและสามารถประกอบอาชีพไดเมื่อสําเร็จการศึกษา

 จากรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดํารทิีผ่านมาพบวา โรงเรียนมีการสงเสรมิอาชพี

ทางการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ที่เปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต และมีการจัดการเรียนการสอนอาชีพใน

สาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพและกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ           

ดังกลาวเปนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและรูจักอาชีพเพ่ือเปนพื้นฐานการเรียนตอ

ในระดับที่สูงขึ้นเทานั้น แตในสถานการณของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ซึ่งนักเรียนสวนใหญ
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มีฐานะยากจน อัตราการเรียนตอตํ่า นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลวเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายได

ชวยเหลือครอบครัว มีการเขามาทํางานในเมืองมากกวาจะประกอบอาชีพในทองถิ่นของตนเอง นักเรียนที่จบ

การศึกษาไมมีทักษะในการทํางานอยางเพียงพอ ซึ่งในสถานการณปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทาง                    

ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางดานเทคโนโลยี ความตองการของตลาดแรงงานจึงตองการ                             

คนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของแรงงานที่เปนที่ตองการของผูประกอบการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง       

ทีโ่รงเรียนจะตองมีการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมใหนกัเรียนมีความรู มทีกัษะและคุณลักษณะท่ีจาํเปน

ตอการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ (Office of  H.R.H 

Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects, 2008 , 11-12)

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก           

ดอยโอกาส โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํร ิเพ่ือใหโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํริไดนาํไปประยกุต

ใชในการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมทักษะอาชีพใหแกนักเรียนซึ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะอาชีพ    

ตามความถนัด และความสนใจตอทันการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพือ่ศกึษาสภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสาํหรับเดก็ดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

 2.  เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนใน

โครงการตามพระราชดําริ

 3.  เพื่อศึกษาผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ

เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร          

จัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยศึกษา

เอกสารแนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวของ สาํหรบัเครือ่งมอืท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลใชตารางวเิคราะห

เน้ือหา การเกบ็รวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ

ที่เกี่ยวกับเนื้อหาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสและวิเคราะหขอมูล    

ดวยการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง

 2. ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพสําหรับ                

เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริที่มีการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑการคัดเลือก ไดแก                  

เปนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จไดรับการคัดเลือกใหนําผลงานมาเสนอในงานระดับ สพฐ. และเปนที่ยอมรับ
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ทั้งในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ และโรงเรียนท่ีผานการประเมิน ผานการรับรองมาตรฐาน           

การศึกษา โดยเฉพาะดานผูบริหารผานระดับดีขึ้นไป จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ    

การศึกษา ในวงรอบที่ 2 ป พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558 แหลงขอมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการปฏิบัติที่ดี จํานวน 5 แหง ไดมาโดยการคัดเลือก          

แบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนบานสวา อาํเภอบอเกลอื จงัหวดันาน   โรงเรียนบานแมสลดิหลวง  อาํเภอทาสองยาง

จังหวัดตาก  โรงเรียนลองแพวิทยา  อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนบานพะเดะ อําเภอแมสอด  

จังหวัดตาก  และโรงเรียนบานดาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล    

เปนแบบศกึษาเอกสารเพ่ือศกึษาสภาพปญหาและแนวทางการบรหิารจดัการศกึษา และแบบสัมภาษณทาํการ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหาแลวนําเสนอแบบพรรณนา      

ความเรียง

 3. ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาแนวทางการการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอย

โอกาส โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํรจิากผูทรงคณุวฒุ ิกลุมผูใหขอมลูเปนผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูและ

หรือประสบการณเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพในโรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชดําริ จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประสานถึงผูทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ

การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง

 4. ขั้นตอนท่ี 4 ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 – 3 มาดําเนินการยกราง 

 5. ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับ                

เด็กดอยโอกาส โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํริโดยผูทรงคณุวุฒทิีม่คีวามรูและประสบการณทีเ่ก่ียวของกับ

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

จํานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลโดยนําขอ

เสนอแนะตางๆ ของผูทรงคุณวฒุมิาพิจารณาฉันทามต ิ(Consensus) และปรับปรงุแกไขรางรูปแบบการบรหิาร

จัดการศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

 6. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการ

ศึกษาเพื่อการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ กลุมประชากร คือ    

ผูบรหิารโรงเรยีนในโครงการพระราชดําร ิจาํนวน 54 โรงเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ชเกบ็รวบรวมขอมลู ใชแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสัมมนา รับฟงความคิดเห็นโรงเรียน จํานวน 3 ครั้ง การวิเคราะหขอมูล      

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรปูซึง่สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ
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ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา เพ่ือสงเสรมิอาชพีสําหรบัเดก็ดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริพบวา รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ                

เด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริซึ่งประกอบดวย  3  องคประกอบ 2 เงื่อนไขความสําเร็จ 

ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานปจจัยนําเขา เปนการบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน

นติบิคุคล ประกอบดวย 1) งานดานวิชาการ ซึง่มงีานดานการพฒันาหลกัสูตร งานดานการจดัการเรียนการสอน 

และงานการวัดผลประเมินผล  2) งานดานบุคลากร ซึ่งมีงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและ          

การสรางแรงจูงใจ 3) งานดานงบประมาณ ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร 4) งานดานการ

บริหารทั่วไป ซึ่งเก่ียวของกับงานดานการมีสวนรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย องคประกอบ     

ที่ 2 กระบวนการบริหารประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน  การดําเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุง

และการรายงานผล โดยมีการประสานงานเปนกลไกการขับเคลื่อนองคประกอบที่ 3 ผลผลิต คือ ผลผลิต        

ดานคุณภาพผูเรียนและผลผลติดานประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ สวน 2 เง่ือนไขความสาํเร็จของหนวยงาน

ตนสังกัดคือ มีนโยบายสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ 

 2.  ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน      

ในโครงการตามพระราชดาํริ โดยนาํผลทีไ่ดจากการศึกษาสภาพปจจุบนัและแนวทางการบรหิารจดัการศกึษา

เพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริมาสังเคราะหและ                                

ยกรางรูปแบบซึง่ประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ ดงัน้ี ปจจัยนําเขา ไดแก การบรหิารตามโครงสราง

โรงเรียน 4 ดานไดแก การบริหารวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ประกอบไปดวยงานพัฒนาหลักสูตร งานการจัดการเรยีนการสอนและงานวัดผลประเมินผล สวนงานดานอ่ืน

ไดแก งานบริหารบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารท่ัวไป เปนสวนงานสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการ                                 

จัดการศึกษา  เพ่ือสงเสริมอาชีพสําเร็จมีกระบวนการบริหารโดยใชวงจรคุณภาพมีการวางแผนการปฏิบัติ                

การตรวจสอบการกาํกบัตดิตามแตสาํหรบัการบรหิารโรงเรียนในโครงการพระราชดาํรนิัน้ตองมีการรายงานผล

และมีการประสานงานเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุผล ดานผลผลิตคุณภาพของผูเรียนนักเรียนมีเจตคติ                

และ  ทักษะดานอาชีพ โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพสําหรับชุมชน สําหรับปจจัยที่เอื้อใหงานสําเร็จ คือ 

นโยบายของรัฐที่มีความตอเนื่องและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภมูทิี ่1:  รปูแบบการบริหารจัดการศกึษาเพือ่การสงเสริมอาชีพสาํหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรยีนในโครงการ

  ตามพระราชดําริ

 3.   ผลการประเมินรปูแบบการบรหิารจดัการศึกษาเพ่ือสงเสรมิอาชพีสาํหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน

ในโครงการตามพระราชดําริ พบวา ผลการประเมินมีความเปนไปไดในการนาํไปใชในการบริหารสถานศกึษา

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 0.85) โดยองคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา ระดับความเปนไป

ไดอยูในระดับ มาก ( X = 0.74, S.D. = 0.87) องคประกอบที ่2 กระบวนการ ระดับความเปนไปไดอยูในระดับ

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) 

และเง่ือนไขความสําเร็จ 2 ระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.29, S.D. = 0.77) และ                   

ผลการประเมินมีประโยชนในการนําไปใชในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด                       

( 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
 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส โรงเรียนในโครงการตาม  

พระราชดาํริมอีงคประกอบดงัน้ี ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และเง่ือนไขความสาํเร็จโดยทกุองคประกอบ

มีความสัมพันธกันเชิงระบบมีรายละเอียด ดังนี้

 1.  องคประกอบท่ี 1 ดานปจจัยนําเขา  คือ กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบสั่งการ   

กระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ ทีก่าํหนดใหกระทรวง

กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ

การบริหารท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) 

ของ Boonprasert (2003) David (1996) Cheng (1996) และ The Office of the Basic Education                         

Commission (2008) ทีไ่ดมกีารกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหาร  ประกอบดวยงานวิชาการ งานบุคลากร 

งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป  

  1.1 ดานวิชาการ  งานวิชาการถือเปนหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุผล           

ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดศึกษาไว 3 ดานคือ  1) ดานการพัฒนาหลักสูตร                 

2) ดานการจัดการเรียนการสอนและ  3) การวัดผลประเมนิผล สรุปไดดังนี้

   การพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที ่มีการพัฒนา

หลักสูตรรวมกับสถาบันอาชีวะศึกษาเนนใหนักเรียนมีเจตคติ มีทักษะในการในการประกอบอาชีพ และ                       

ใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนและหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดในพื้นท่ี สําหรับ          

ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริง เชน                            

ในสถานประกอบการในชุมชนหรือรวมกับสถาบันอาชีวศึกษาในสวนของการวัดผลประเมินผลน้ัน ควรมี                  

ความยืดหยุนเหมาะสมกบัผูเรยีน  มกีารประเมนิตามสภาพจรงิ เนนการประเมนิทกัษะปฏบิตัแิละประเมินผล

งานของนักเรียนมากกวาการประเมินทฤษฎีหรือดานความรูและมีการสรางเกณฑการวัดผลประเมินผลรวม

กับสถานประกอบการ ภูมิปญญาหรือสถานบันอาชีวะศึกษา

  1.2  งานดานบุคลากร ประกอบดวยงานดานการพัฒนา การสรางขวัญกําลังใจและการสราง

แรงจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   ดานการพฒันา โรงเรยีนรวมกบัสถาบนัอาชวีะศกึษาหรอืสถานประกอบการในการพัฒนา

ครูใหมีความรูเกี่ยวกับการสอนอาชีพ พัฒนาครูใหมีความความเสียสละ ทุมเท ในการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ  อุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอน สามารถประสานงานกับชุมชน         

สถานประกอบการในการจัดการเรยีนการสอนและพฒันาบุคลากรใหมคีวามรูและเขาใจเร่ืองของเศรษฐศาสตร

และการตลาด สามารถนาํความรูมาประยกุตใชในการเรยีนการสอนได สาํหรบัการสรางขวญักาํลงัใจโรงเรียน

มีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนอาชีพ โรงเรียนและชุมชนมีการกําหนดทิศทาง       

การศกึษาของโรงเรียนเพือ่การสงเสรมิอาชพีอยางชัดเจน  ในสวนของการสรางแรงจูงใจโรงเรียนมกีารสงเสรมิ

สนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพและสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเกิดการเรียนรูส่ิงใหมรวมกับ

หนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหนวยงานตนสังกัด 
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  1.3 ดานงบประมาณ ประกอบดวย การจดัสรรทรพัยากร และการระดมทรพัยากร มรีายละเอียด

ดังนี้

   การจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากรโรงเรียนวางแผนรวมกับชุมชนและ                    

หนวยงานอื่นในการใชทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอาชีพโดยการนําทรัพยากรในทองถิ่นหรือ                                       

การใชทรัพยากรหรอืรวมกันกับหนวยงานอืน่มีการแลกเปลีย่นทรัพยากรระหวางเครอืขายนอกจากนัน้โรงเรยีน

ยังมีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นเพื่อการสนับสนุนดานการสอนอาชีพอยางเพียงพอ

  1.4  ดานการบรหิารท่ัวไป ประกอบดวยการมสีวนรวม การประสานงาน และการสรางเครือขาย

มีรายละเอียดดังนี้

   การมีสวนรวมใหสถาบันอาชีวะศึกษา สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ภูมิปญญาเขา มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อเปนการชวยใหนักเรียนไดเรียนรู

เกีย่วกบัอาชีพอยางหลากหลายและใหนกัเรยีนไดมสีวนรวมในการกาํหนดรายวชิาหรืออาชีพสาํหรบัการเรียน

การสอน ดานการประสานงานมีสถานประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาหนวยงานอ่ืน และหนวยงานตนสังกัด

เพ่ือสนบัสนนุการจดัการศกึษาเพือ่อาชีพในสวนของการสรางเครอืขาย ควรสงเสรมิการสรางเครอืขายโรงเรียน

ในโครงการพระราชดําริเครือขายกับสถาบันอาชีวศึกษาเครือขายรวมกับเอกชน สถานประกอบการ เพื่อชวย

เหลือสนับสนุนการสอนอาชีพ

 2. องคประกอบท่ี 2 ดานกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็ก                        

ดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ใชวงจรบริหารคุณภาพ มีอยู 5 ขั้นตอนและมีการสรางเครือ

ขายเปนกลไกลการขับเคล่ือน มรีายละเอียดดังนีข้ัน้ตอนที ่1การวางแผน  (Plan) ขัน้ตอนที ่2 การลงมอืปฏิบตัิ 

(Do) ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (Act) ขั้นตอนท่ี 5  การรายงานผล                   
(Report)
 สําหรับกลไกสูความสําเร็จคือการประสานงาน (Coordinating) มีการประสานงานกับภาคีเครือขาย

ทัง้ภายในชมุชน และนอกชมุชนใหเขามามีสวนรวมตามความถนดัหรอืหนาท่ีของแตละภาคสวนในการจดัการ

ศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพในโรงเรียนการดําเนินงานของแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันทําใหการบริหารงาน

มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค โดยกระบวนการท่ีสําคัญคือ การรายงานผลการดําเนินงาน                        

ซึ่งโรงเรียนตองรายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริใหกับ                     

หนวยงานตนสงักดัและรายงานไปยงัโครงการพระราชดาํรใินทกุๆ ป สอดคลองกับ Sachanukorn (2003, 1 - 5)              

ไดกลาววา การประสานงานเกิดจากความตองการที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ                      

โดยปฏิบตัอิยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดยีวกันไดผลงานทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีเ่ปนไปตามขอกาํหนด 

ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

 3.  องคประกอบที่ 3 ดานผลผลิตการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส

โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํริ ประกอบดวย 1) ดานคณุภาพของผูเรียน  2) ดานประสทิธิภาพการบรหิาร

จัดการมีรายละเอียดดังนี้
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  3.1   ผลผลิตดานคุณภาพของผูเรียน

   นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะพื้นฐานของการประกอบอาชีพ

ไดแก ความขยนัอดทน ความรบัผดิชอบ ความคดิสรางสรรค เปนตน มทีกัษะในการประกอบอาชพีและสามารถ

ประกอบอาชีพตามความถนดัและความสนใจไดหลงัจบการศึกษา และนกัเรยีนมรีายไดระหวางเรียน รวมทัง้

นักเรียนสามารถชวยเหลือครอบครัวได

  3.2 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

   โรงเรยีนเปนสถานท่ีฝกหรอืสงเสริมอาชีพใหกบันักเรียนและผูปกครอง และเปนแหลงเรียนรู    

หรือศูนยกลางของการพัฒนาดานอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชนโดยมีเง่ือนไขความสําเร็จ คือ 

หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเน่ืองและมีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ

เนื่องดวยนักเรียนสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส มีฐานะยากจน ผูปกครองมีอาชีพทําไรทํานา ดังนั้นโรงเรียน

จึงสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพซ่ึงจะทําใหนักเรียน                                

ที่จบการศึกษาแลวเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและชวยเหลือครอบครัวได 

สําหรับดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ัน โรงเรียนเปนองคกรที่ไดรับการยกยองและเช่ือถือในชุมชน               

ดังน้ันโรงเรียนจึงเปนแหลงวิทยาการที่เผยแพรองคความรูใหมๆ ใหกับชุมชนในทุกๆ เร่ืองทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม อาทิ เชน โรงเรียนเปนศูนยกลางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนสอดคลองกับหลักการของ                                         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Office of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

Projects, 2008, 11-12) ทรงใชในการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่วา โรงเรียน                        

หรอืสถานศึกษาเปนฐานของการพัฒนา ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน  เปนสถานที่

รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน ทําใหเขาถึงเด็กไดงายและเปนสถานที่มีีผูที่มีความรู คือครู ซึ่งเปนแกนสําคัญ

ในการถายทอดใหเด็กไดพัฒนาความรู และทักษะตางๆ

 4. องคประกอบท่ี 4 เงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ              

เด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริประกอบดวย 2 เงื่อนไข ไดแก  1) นโยบายการจัดการ

ศกึษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดําร ิ2) การสนบัสนุนจากหนวยงานและองคกรตางๆ โรงเรียนในโครงการ

พระราชดําริ มีโครงการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีงบประมาณในการ

พัฒนาและมีการนิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน

ไดมโีครงการสนบัสนนุชวยเหลอืทัง้เร่ืองงบประมาณ วสัดอุปุกรณ ตลอดจนองคความรูตางๆ ซึง่สิง่เหลานีเ้ปน

เงื่อนไขความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพในโรงเรียนไดเปนอยางดี แตผูบริหารหรือบุคลกร

ในโรงเรียนตลอดจนชุมชนตองมีการประสานงานกับเครือขายใหชัดเจนและสรางการมีสวนรวมของ                               

ทกุภาคสวนในทกุขัน้ตอนสอดคลองกบั Sachanukorn (2003, 1 - 5) ทีก่ลาววา การประสานงานเกดิจากความตองการ

ที่จะใหงานหรือกิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ โดยปฏิบัติอยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันได           

ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน                       

ทั้งนี้หากการประสานงานกับเครือขายไมชัดเจนหรือตรงกับเปาหมายของการจัดการศึกษาจะทําใหโรงเรียน
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ประสบกับปญหาการดําเนินงานเพราะวาในแตละหนวยงานมีการกําหนดแผนงาน โครงการและระยะเวลา

ในการทํางานตางกันก็จะเกิดการทํางานที่ซํ้าซอน ไมเหมาะสมกับระยะเวลา เชน บางโครงการมีระยะเวลา

ตรงกับชวงเวลาสอบปลายปของโรงเรียนเปนตน ดังน้ันการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับ       

เดก็ดอยโอกาสโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดาํรจิะประสบผลสําเรจ็ไดนัน้ การประสานงานและการมีสวนรวม

จึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญ

 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียน                        

ในโครงการตามพระราชดําร ิการประเมนิรปูแบบการบรหิารจัดการศกึษาเพือ่สงเสริมอาชีพสาํหรับเด็กดอยโอกาส

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริโดยผูบริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ มีความคิดเห็นวา รูปแบบ

การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ                 

มีความเปนไปไดอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดสรางรูปแบบ                 

การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําร ิ                         

โดยใชกระบวนการวจิยัอยางเปนระบบ ตามข้ันตอนของการพัฒนารูปแบบตามระเบียบวธิวีจิยั การวิจยัและพฒันา 

(Research and Development) สอดคลองกับ Srisa-ard (2010, 104 - 106)ไดกลาวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับ

การพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระทําได 2 ขั้นตอน คือข้ันตอน คือ 1) สรางหรือการพัฒนารูปแบบเพ่ือกําหนด                     

องคประกอบของรูปแบบ และ 2) ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบเพื่อทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Eisner (1976, 192 - 193) ที่ไดตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ                                    

โดยการใชผู ทรงคุณวุฒิ สํารับงานวิจัยน้ีผู วิจัยไดทําวิจัยโดยการมีสวนรวมของผู บริหารโรงเรียน                                          

ในโครงการพระราชดําริ ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโรงเรียนในโครงการ                

พระราชดําริ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาสภาพ                 

และแนวทางการจัดการศึกษาจากโรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ  การยกรางรูปแบบการตรวจสอบรูปแบบจาก

ผูทรงคณุวฒุแิละการประเมินรปูแบบโดยผูบรหิารโรงเรยีนในโครงการพระราชดาํร ิสงผลใหรปูแบบการบรหิาร

จัดการศึกษาเพ่ือการสงเสริมอาชีพสําหรับเด็กดอยโอกาส 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) หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสนับสนุนอยางตอเน่ือง                     

และ 2) มีองคกรภายนอกใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินรูปแบบมีความเปนไปได                    

ในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

  1.1  ผูบริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริควรนําผลการวิจัยไปปรับใชในการกําหนด

นโยบายสงเสริมการสอนอาชีพในโรงเรียน 

  1.2   ควรมีการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการสอนอาชพีใหกบัผูบริหารการศึกษา  

ผูบริหารโรงเรียน  ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

  1.3   ควรมีการเช่ือมโยงเครือขายการดําเนินงานกับหนวยงานอาชีพตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมอาชีพสอดคลองกับสภาพบริบท

ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ

  2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชดําริ
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