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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-Method
Research) ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั (Research Design) และกาหนดวิธีการวิจยั (Research Methodology) โดยเก็บข้อมูล
จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ และนั ก พัฒ นาสั ง คม ในการร่ ว มกัน ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มด้ว ยกระบวนการ
Appreciation-Influence-Control (A-I-C) เพื่อร่ วมกันกาหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่
จันวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึ กษาในยุค การศึ กษาวิถีใหม่ ของโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์ แม่ จัน ทั้งหมด 6 ประเด็น คือ 1) ประเด็ น ด้าน
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2) ประเด็นด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพ 3) ประเด็นด้าน
หลักสู ตรและรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 4) ประเด็นด้านความพร้อมในการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ 5) ประเด็นด้านการเข้าถึงทรัพยากร
ทางการศึ กษาและแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย 6) ประเด็น ด้านฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครัว ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และภูมิลาàนา โดยครอบคลุมขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หาร
บุคคล และกลุ่มบริ หารทัว่ ไป ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ในยุคการศึ กษาวิถีใหม่ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒ นาระบบบริ ห ารจัดการสถานศึ กษาให้มี คุณภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับ บริ การ บุ คลากร และชุ มชนได้อย่างทั่วถึ งบนพื้ นฐานมาตรฐานการศึ กษา 2) พัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชี พ และมีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
สามารถปรับประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน 3) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุน
มนุ ษ ย์ที่ดีมี คุณภาพ มี ความรู ้ มี ทักษะงานอาชี พ และทักษะการดารงชี วิต ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิ จ
สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมี คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ของสังคมในทุ กมิติ 4)
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นอย่างครบวงจร และส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร ผูเ้ รี ยน
และชุมชน น้อมนาศาสตร์ พระราชามาใช้ในการดารงชีวิต การปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนรู ้และขยายผลสู่ การพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 5) พัฒนาสถานศึกษาให้มี สื่ อ อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่
มีความพร้อมต่อการให้บริ การ ครู บุคลากร นักเรี ยน และชุมชนอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ 6) ส่ งเสริ มภาคีเครื อข่ายทาง
การศึกษาเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรอบด้านทั้งสาธารณะสุ ข เทคโนโลยี วัฒนธรรม กฎหมาย และประชา
สังคม
คาสาคัญ: ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ยุคการศึกษาวิถีใหม่

Abstract
The study of School Management Strategies, the objectives of this study were to propose strategies to reduce
educational inequality in the new era of education in Sueksa Songkhro Mae Chan School by using Mixed-Method
Research. The researcher made the research design and the research methodology by collecting data from those involved
in the educational field, such as administrators, teachers, learners, parents, basic education board, social workers, and
social development workers. There was a workshop using the Appreciation-Influence-Control (A-I-C) to define plans and
activities of the project. Vision, mission, objectives, and strategies for driving School Management Strategies to reduce
educational inequality consist of six issues were 1) accessibility to information technology in education 2) safety and
health 3) curricula and learning management styles 4) readiness for learning new normal 5) access to educational
resources and diverse learning resources 6) family economic status, cultural differences, and homeland. These were under
the process of the academic department, budgeting department, human resources department, and general department.
The result of the study revealed that there are six strategies of educational institution management to reduce educational
inequality. 1) Develop quality of School Management System to meet the needs of service recipients, personnel, and
communities thoroughly based on educational standards 2) Develop Education Personnel to have the knowledge,
competence, quality of professional standards, moreover, can learn management to develop learners to create innovations
for local sustainable development, and be able to adapt learning under the changes of society, economy, environment,
culture, and technology 3) Develop learners to be good humans with quality, knowledge, vocational and life skills under
the changes in society, economy, environment, and technology, based on morals, ethics, and social values 4)
Comprehensively develop the school to be a center of local cultural learning, and encouraging teachers, personnel,
learners, and communities to apply the King's philosophy to their lives, jobs, and learning management as well as
expanding using to local development for sustainable development 5) Improve the school with materials and technology
equipment and technology infrastructure. All teachers, staff, students and communities can use efficiently 6) Promote
Networks, Communities, and Partnerships in Education to mobilize resources for education such as public health,
technology, culture, law, and civil society
Keyword: Educational disparity The new era of education new normal

บทนา
ความเหลื่อมล้ า เป็ นคาที่ประชากรในทุกสังคมล้วนให้ความสาคัญในการหยิบยกมาเป็ นประเด็นสร้างความ
ร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวของศตวรรษปั จจุบนั แต่ในยุคสมัยก่อนหน้าความเหลื่อมล้ าจะแสดงอยู่ในบริ บทของ
ความไม่เท่าเทียม การขาดความเสมอภาค หรื อ สิ ทธิ มนุ ษยชน โดยบริ บทของความเหลื่อมล้ าจะถูกมองในลักษณะความ
แตกต่าง เช่น ความแตกต่างทางเพศสภาพ ฐานะทางสังคม รู ปลักษณ์ภายนอก ความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็ นต้น หรื อ
บางครั้งก็ถูกมองในลักษณะกลุ่มคนที่เป็ นอนารยชนที่มีภูมิหลังแตกต่างจากวัฒนธรรมหลักของตน เช่น ชนกลุ่มน้อย คนใน
ท้องถิ่นที่ยากลาบากในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ คนพิการหรื อมีความบกพร่ อง เป็ นต้น ซึ่ งความเหลื่อมล้ าทางสังคม
สามารถเกิดได้ในทุกมิติโดยFerdinand Mount ได้แบ่งความเหลื่อมล้ าเป็ น 5 มิติ ได้แก่ มิติทางการเมือง มิติทางรายได้ มิติ
ทางโอกาส มิติการเป็ นสมาชิกในสังคม และมิติการได้รับการปฏิบตั ิ (Ferdinand Mount,2547) และรัฐบาลของทุกประเทศ
ทัว่ โลกมักเลือกใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้ลดลง แต่ทว่ารัฐบาลของหลายประเทศจะ
ทราบได้หรื อไม่ว่า การศึกษาที่รัฐบาลใช้เป็ นเครื่ องมือในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมกลายเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมสู งที่สุด ซึ่ งจะเห็นได้จากการระบาดของโรคโควิด – 19 ยิ่งส่งผลทาให้เกิดการขยายระยะห่ างของ
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในสังคมให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งการขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรี ยนรู ้ออนไลน์ สถานศึกษา และ
ครู ผสู ้ อนขาดความพร้อมในการจัดการศึกษาในสถานการณ์วิกฤต การออกแบบการเรี ยนรู ้ และภาระงานที่ไม่เหมาะสมกับ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งมีการผสมผสานกับการเรี ยนรู ้ที่พ่ ึงพาการเข้าสังคมเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน (Paul Collard อ้างใน กองทุน ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางการศึ กษา,2564) มาตรการในการจัดการศึ กษาให้
สอดคล้องกับบริ บทของสถานสึ กษา และผูเ้ รี ยนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของหน่วยงานต้นสังกัด
ถือได้ว่าเป็ น “การศึกษาวิถีใหม่” (กระทรวงศึกษาธิ การ,2564) ที่วงการการศึกษากาลังเผชิ ญกับภาวะของการปรับตัวครั้ง
ใหญ่ และการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์กาลังจะกลายเป็ นความปกติ ใหม่ของสังคมไทยมากขึ้น (สานักบริ การคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2564) จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด – 19 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นยิ่งเป็ น
ปั จจัยที่ ทาให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่ องด้วยรู ปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ถูกกาหนดจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่นของประเทศ ซึ่งมี
การพัฒนาที่แตกต่างกัน ครอบครัวของผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดจึงส่ งผลทาให้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของบุตรหลานในรู ปแบบที่ได้รับการกาหนดนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ (กองทุนส่ งเสริ มความเสมอภาคทางการศึกษา,2564) พร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต การคมนาคม หรื อระบบไฟฟ้าในพื้นที่ของผูเ้ รี ยนยังมีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์วิกฤตให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึงบริ บทของสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และพฤติกรรมด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนยัง
แตกต่างกันสู ง โดยปรากฎในผลการสารวจการจัดการเรี ยนการสอนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโค
โรนา 2019 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2564 ภาคเรี ยนที่ 1 ของโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ งเป็ นสถานศึกษาที่มีภารกิจ ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก
ด้อ ยโอกาสทั้ง 10 ประเภท ผูเ้ รี ยนและครอบครั ว ค่ อนข้างมี ค วามหลากหลายทั้งทางเชื้ อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม
ตลอดจนภูมิลาเนาของผูเ้ รี ยนค่อนข้างกระจายตามชายแดน และพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากตามอาเภอต่าง ๆของจังหวัดเชี ยงราย
โดยผลการสารวจจากนั กเรี ยนที่ กาลังศึ กษาในระดับ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 – 6 และมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ,3 ,5 ,6 พบว่า มี
นักเรี ยนที่ไม่มีอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอนทางไกล หรื อ มีอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น
ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่ อง) จานวน 60 คน และ มีนกั เรี ยนที่ไม่มีอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอน
ทางไกล และไม่มีผูป้ กครองดูแล มีมากถึง 330 คน (โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ,2564) จะสังเกตเห็นว่านักเรี ยนส่ วน

ใหญ่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ทุกระดับยังขาดแคลนอุปกรณ์ และผูป้ กครองในการให้คาแนะนา และควบ คุม
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนร้ อยละ 90 ของโรงเรี ยนมี ฐานะค่อนข้างยากจน ครอบครัวมี ปัญหาทางสังคม และระดับการศึกษาของ
ผูป้ กครองไม่เพียงพอต่อการให้คาแนะนาสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมไปถึงผูป้ กครองไม่ได้อยู่บา้ นตลอดเวลาต้อง
เดินทางไปทาอาชี พเกษตรกรรมในพื้นที่ ห่างไกลจากหมู่บ้าน และผูป้ กครองยังขาดความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยนตามภูมิลาเนายังมีคณ
ุ ภาพของระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่คอ่ นข้างต่าไม่เสถียรต่อการจัด
การศึกษาในรู ปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด จากผลการสารวจดังกล่าวจึงเป็ นเหตุทาให้โรงเรี ย นศึกษาสงเคราะห์แม่
จันต้องดาเนินการเปิ ดเรี ยนแบบเต็มรู ปแบบ (ON–SITE) แต่ตอ้ งปรับประยุกต์มาตรการจากทางหน่วยงานต้นสังกัดในการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กระทรวงศึกษาธิ การ,2564) โดยเป็ นการจัด
การศึกษาในรู ปแบบ “วิถีใหม่” ที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริ บทของสถานศึกษา และผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทางผูว้ ิจยั
จึงมีความต้องการเสนอกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั โดยใช้แนวทางตามกระบวนการของ บาลานซ์ สกอร์ ก าร์ ด (Balanced Scorecard) มา
กาหนดการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่และนาผลการวิจยั ไปเป็ น
แนวทางในการก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์ และแผนงานโครงการหรื อ มาตรการในการบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษาบนพื้นฐานเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแห่ งสหประชาชาติ เพื่อการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่าง
ยัง่ ยืนภายใต้ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สาหรับ การจัดการศึ กษาในยุควิถีใหม่ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพเพื่ อการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุ น มนุ ษ ย์ที่ มีคุ ณภาพและเป็ นพลเมื องไทย พลเมื อ งโลกที่ พ ร้อ มรั บ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของทุกสถานการณ์อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเสนอกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ

ประโยชน์ ของการวิจัย
1.ด้านความรู ้ ได้แก่ ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ได้องค์ความรู ้ ใหม่เกี่ ยวกับสภาพการณ์ เหตุปัจจัยสาคัญ ภาพ
อนาคตอันพึงประสงค์ และได้กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษา
วิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
2.ด้านการนาไปใช้ ได้แก่ องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ครู ผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องอันจะนาไปสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ที่มีการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนงานโครงการ
ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาภายใต้ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารบุคคล และ
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป ที่สอดคล้องกับการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ท้งั 6 ประเด็นกลยุทธ์

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาตามคาถามการวิจยั กลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ดังนี้

1.ด้านเนื้อหา ได้แก่
1.1 กลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
1.1.1 กระบวนการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษา
วิถีใหม่ ได้แก่1) การวิเคราะห์สภาวการณ์ 2) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ 3) การกาหนดวิสัยทัศน์ 4) การกาหนด
พันธกิจ 5) การกาหนดเป้าประสงค์ 6) การกาหนดยุทธ์7) การกาหนดแผนงานโครงการ
1.1.2 องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัดการสถานศึ กษาเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ กษาในยุค
การศึกษาวิถีใหม่ ได้แก่1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าประสงค์ 4) ประเด็นกลยุทธ์ 5) แผนงานโครงการ
2.ด้านแหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
1) ผูบ้ ริ หาร 2) ครู ผสู ้ อน 3) นักเรี ยน 4) ผูป้ กครอง 5) คณะกรรมการสถานศึกษา
6) นักสังคมสงเคราะห์ 7) นักพัฒนาสังคม
2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
1) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
2) แผนปฏิบตั ิการประจาปี โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
3.พื้นที่วิจยั
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4.เวลา ปี การศึกษา 2564

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-Method Research) ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั
(Research Design) และกาหนดวิธีก ารวิ จัย (Research Methodology) เพื่ อ ตอบค าถามการวิ จัย (Research Question) โดย
กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพการณ์ เหตุปัจจัยสาคัญ ภาพอนาคตอันพึงประสงค์ เพื่อนาไปสู่ การ
เสนอกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์แม่จนั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั 4 กลุ่มบริ หารงาน แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษา
เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
แม่จนั แบบวิเคราะห์ความต้องการเชิงกลยุทธ์ของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ (AIC) แบบ
บันทึกการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ (AIC) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ สรุ ปเนื้อหาเชิงบรรยาย แล้วสังเคราะห์เพื่อนาเสนอเป็ นแนวทางการ
บริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์

สรุปผลการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
จากการศึกษาสภาพการณ์ เหตุปัจจัยสาคัญ และภาพอนาคตอันพึงประสงค์ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั เพื่อทาให้ได้มาซึ่ งวิสัยทัศน์
พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์ กลยุท ธ์ และแผนงานโครงการและมาตรการในการขับ เคลื่ อ นกลยุท ธ์ เพื่ อ การบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ดังนี้การกาหนด
วิสัยทัศน์ คือ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั มุ่งมั่นพัฒนาทุนมนุ ษย์ให้มีคุณภาพ เสริ มสร้างความเชี่ ยวชาญทางวิชาชี พ
สร้างคนดี มีความรู ้คู่คุณธรรม นาทักษะงานอาชีพ มีทกั ษะการดารงชีวิตในยุควิถีใหม่ ก้าวทันนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็ น
ศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผสานภาคีเครื อข่ายน้อมนาศาสตร์ พระราชาพัฒนาบนพื้นฐานแห่ ง
ความยัง่ ยืน
การกาหนดพันธกิ จ คือ 1) พัฒนาระบบบริ หารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ บุคลากร และชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงบนพื้นฐานมาตรฐานการศึกษา 2) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู ้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) พัฒนาครู ให้มีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถ
ปรับประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน 4) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุนมนุษย์ที่ดีมี
คุณภาพ มีความรู ้ มีทกั ษะงานอาชีพ และทักษะการดารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคมในทุกมิติ 5) พัฒนาสถานศึกษาให้
เป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นอย่างครบวงจรสาหรับ ครู บุคลากร นักเรี ยนและชุมชนทั้งภายใน ภายนอก
สถานศึกษา 6) ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรและนักเรี ยน น้อมนาศาสตร์ พระราชามาใช้ในการดารงชีวิต การปฏิบตั ิงาน และการ
จัด การเรี ย นรู ้ แ ละขยายผลสู่ ก ารพัฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยื น 7) พัฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี สื่ อ อุ ป กรณ์ ด้าน
เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีความพร้อมต่อการให้บริ การ ครู บุคลากร นักเรี ยน และชุมชนอย่างทัว่ ถึง
และมีประสิ ทธิ ภาพ 8) ส่งเสริ มภาคีเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรอบด้านทั้งสาธารณะ
สุ ข เทคโนโลยี วัฒนธรรม กฎหมาย และประชาสังคม
การกาหนดเป้ าประสงค์ คือ 1) โรงเรี ยนมีระบบบริ หารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ บุคลากร และชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงบนพื้นฐานมาตรฐานการศึกษา
2) มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) มีครู ที่มีสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้สามารถปรับประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน 4) มีผเู ้ รี ยนที่เป็ นทุน
มนุ ษ ย์ที่ดีมี คุณภาพ มี ความรู ้ มี ทักษะงานอาชี พ และทักษะการดารงชี วิต ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิ จ
สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมี คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ของสังคมในทุกมิติ 5)
สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นอย่างครบวงจรสาหรับ ครู บุคลากร นักเรี ยนและชุมชนทั้ง
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา 6) มีครู บุคลากรและนักเรี ยน น้อมนาศาสตร์ พระราชามาใช้ในการดารงชีวิต การปฏิบตั ิงาน
และการจัดการเรี ยนรู ้และขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 7) สถานศึกษามีความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยี
โดยมีสื่อ อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีความพร้อมต่อการให้บริ การ ครู บุคลากร นักเรี ยน

และชุมชนอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ 8) มีภาคีเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรอบ
ด้านทั้งสาธารณะสุ ข เทคโนโลยี วัฒนธรรม กฎหมาย และประชาสังคม
กลยุทธ์และแผนงานโครงการ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
บุคลากร และชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงบนพื้นฐานมาตรฐานการศึกษา
มีแผนงานโครงการสนับสนุนประกอบด้วย 6 แผนงานโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒ นาบุคลากรทางการศึ กษาให้มีความรู ้ ความสามารถ มี คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชี พ และมี
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถปรับประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยัง่ ยืนมีแผนงานและโครงการสนับสนุนประกอบด้วย 9 แผนงานโครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุนมนุ ษย์ที่ดีมีคุณภาพ มี ความรู ้ มี ทักษะงานอาชี พ และทักษะการดารงชี วิต
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมี คุณธรรมจริ ยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคมในทุกระดับ
มีแผนงานและโครงการสนับสนุนประกอบด้วย 10 แผนงานโครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นอย่างครบวงจร และส่ งเสริ มให้
ครู บุคลากร ผูเ้ รี ยน และชุมชน น้อมนาศาสตร์ พระราชามาใช้ในการดารงชี วิต การปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนรู ้และ
ขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีแผนงานและโครงการสนับสนุนประกอบด้วย 6 แผนงานโครงการ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้มี สื่ อ อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีความพร้อม
ต่อการให้ บ ริ การ ครู บุค ลากร นักเรี ยน และชุ มชนอย่างทั่วถึ งและมี ประสิ ท ธิ ภาพ มี แผนงานและโครงการสนับสนุ น
ประกอบด้วย 6 แผนงานโครงการ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่ งเสริ มภาคีเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรอบด้านทั้งสาธารณะ
สุ ข เทคโนโลยี วัฒนธรรม กฎหมาย และประชาสังคม มีแผนงานและโครงการสนับสนุนประกอบด้วย 6 แผนงานโครงการ

การอภิปรายผล
การเสนอกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ของ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
จากการวิเคราะห์ สภาวการณ์ ภายนอก โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ผ ลกระทบจากปั จจัยภายนอก (PESTEL
Analysis) และวิเคราะห์สภาวการณ์ภายใน โดยใช้ กระบวนการบริ หารจัดการองค์กรของ (McKinney 7-S Framework) การ
ทบทวนวิสัยทัศน์เดิมได้วิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถี
ใหม่ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั คือ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั มุ่งมัน่ พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ เสริ มสร้าง
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชี พ สร้างคนดี มีความรู ้คู่คุณธรรม นาทักษะงานอาชีพ มีทกั ษะการดารงชีวิตในยุควิถีใหม่ ก้าวทัน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้ทางวัฒ นธรรมในท้องถิ่ น ผสานภาคีเครื อข่ายน้อมนาศาสตร์
พระราชาพัฒ นาบนพื้ น ฐานแห่ งความยัง่ ยืน มี พ นั ธกิ จการบริ ห ารจัดการสถานศึ ก ษา คื อ พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ บุคลากร และชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงบนพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนา
ครู ให้มีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วัฒ นธรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถปรั บประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุนมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพ มีความรู ้ มีทกั ษะงานอาชีพ และทักษะการดารงชีวิตภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ของสังคมในทุกระดับ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นอย่างครบวงจร
สาหรั บ ครู บุคลากร นักเรี ยนและชุมชนทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรและนักเรี ยน น้อมน า
ศาสตร์ พระราชามาใช้ในการดารงชีวิต การปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนรู ้และขยายผลสู่ การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน พัฒนาสถานศึกษาให้มี สื่ อ อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีความพร้อมต่อการ
ให้บริ การ ครู บุคลากร นักเรี ยน และชุมชนอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ ส่งเสริ มภาคีเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อการระดม
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาอย่า งรอบด้า นทั้ง สาธารณะสุ ข เทคโนโลยี วัฒ นธรรม กฎหมาย และประชาสั ง คม และมี
เป้ าประสงค์ คือ โรงเรี ยนมีระบบบริ หารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
บุคลากร และชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงบนพื้นฐานมาตรฐานการศึกษา มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความ
เชี่ ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชี พ มีครู ที่มีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถปรับประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน มีผเู ้ รี ยนที่เป็ นทุนมนุ ษย์ที่ดีมีคุณภาพ มีความรู ้ มีทกั ษะงานอาชี พ และทักษะ
การดารงชี วิตภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยีบนพื้ นฐานของการมี คุณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคมในทุกระดับ สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้ว ั ฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างครบวงจรสาหรับ ครู บุคลากร นักเรี ยนและชุมชนทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา มีครู บุคลากรและนักเรี ยน น้อมนา
ศาสตร์ พระราชามาใช้ในการดารงชีวิต การปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนรู ้และขยายผลสู่ การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน สถานศึกษามีความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยี โดยมีสื่อ อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่
มีความพร้อมต่อการให้บริ การ ครู บุคลากร นักเรี ยน และชุมชนอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ มีภาคีเครื อข่ายทางการศึกษา
เพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรอบด้านทั้งสาธารณะสุ ข เทคโนโลยี วัฒนธรรม กฎหมาย และประชาสังคม และ
มีกลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึ กษาเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษาในยุคการศึ กษาวิถีใหม่ของโรงเรี ยนศึ กษา
สงเคราะห์แม่จนั คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาระบบบริ หารจัดการสถานศึ กษาวิถีใหม่ให้ มีคุณภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ บุคลากร และชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงบนพื้นฐานมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ที่๒ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถปรับ
ประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุนมนุษย์ที่
ดีมีคุณภาพ มีความรู ้ มีทกั ษะงานอาชีพ และทักษะการดารงชี วิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม
และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคมในทุกมิติ กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์กลางแหล่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นอย่างครบวงจร และส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร ผูเ้ รี ยน
และชุมชน น้อมนาศาสตร์ พระราชามาใช้ในการดารงชีวิต การปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนรู ้และขยายผลสู่ การพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้มี สื่ อ อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีที่มีความพร้อมต่อการให้บริ การ ครู บุคลากร นักเรี ยน และชุมชนอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ กลยุทธ์ที่ 6
ส่ งเสริ ม ภาคี เครื อ ข่ ายทางการศึ กษาเพื่ อการระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาอย่างรอบด้านทั้งสาธารณะสุ ข เทคโนโลยี
วัฒนธรรม กฎหมาย และประชาสังคม จะเห็ นได้ว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการเป็ น
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ คานึ งถึ งความต้องการของผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถานศึ กษาเป็ นสาคัญ มี การกาหนดแผนการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่อยูบ่ นพื้นฐานการส่งเสริ มความเสมอภาคทางการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างทัว่ ถึง มีการส่ งเสริ มทักษะทางอาชีพ และทักษะทางพหุวฒั นธรรม ที่บูรณาการกับศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการความยัง่ ยืน
เพื่ อ การสร้ างรายได้ให้ กับ ผูเ้ รี ยน และครอบครั วอัน จะน าไปสู่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ กษาได้อ ย่างยัง่ ยื น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ องค์การสหประชาชาติ (2558) ได้สร้ างความร่ วมมื อในการวางแผนเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ
Sustainable Development Goals (SDGs) ได้กาหนดเป้าหมายทางการศึกษา คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ได้แก่ 1)ส ร้างหลักประกันว่าเด็กชาย
และเด็กหญิงทุกคนสาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมั ธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ผล 2) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 3) ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึ กษาวิชาเทคนิ ค
อาชี วศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคา ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ 4) เพิ่มจานวนเยาวชนและผูใ้ หญ่ที่มี
ทักษะที่จาเป็ น รวมถึงทักษะทางเทคนิ คและอาชีพ สาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็ นผูป้ ระกอบการ 5) ขจัด
ความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผูพ้ ิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึง
การศึกษาและการฝึ กอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 6) สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผูใ้ หญ่ในสัดส่ วนสู ง ทั้งชาย
และหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ 7) สร้างหลักประกันว่ าผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับความรู ้และทักษะที่จาเป็ น
สาหรั บส่ งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมไปถึ ง การศึ กษาสาหรับการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืนและการมี วิถีชีวิตที่ ยงั่ ยืน สิ ท ธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริ มวัฒนธรรมแห่งความสงบสุ ขและไม่ใช้ความรุ นแรง การเป็ นพลเมืองของ
โลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างการมีส่วนร่ วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยมี
แนวทางการดาเนิ น การ คือ สร้างและยกระดับอุปกรณ์ และเครื่ องมื อทางการศึ กษา ที่ อ่อนไหวต่อเด็ก ผูพ้ ิการ และเพศ
สภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุ นแรง ครอบคลุมและมีประสิ ทธิผลสาหรับทุกคน
ขยายจานวนทุนการศึกษา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึ กอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ด้านเทคนิ ค วิศวกรรมและเพิ่มจานวนครู ที่มีคุณภาพ รวมถึงการดาเนิ นการผ่านทางความ
ร่ วมมือในการฝึ กอบรมครู ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
นากลยุทธ์การบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุคการศึกษาวิถีใหม่ไปสู่ การวาง
แผนการพัฒ นาสถานศึ กษา การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาที่ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา วางแผนบุคลากรในการ
ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกมิติ วางแผนด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบ จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษารายปี และกรอบการพัฒนาระยะ 3 – 5 ปี และจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของการ
บริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษาเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา ด าเนิ น การพัฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย น และ
ดาเนินงานบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และสร้างการมีส่วนร่ วมในลักษณะภาคีเครื อข่ายร่ วมพัฒนาสถานศึกษาที่
สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นาผลการดาเนิ นงานไปปรับปรุ งพัฒ นาด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาด้วย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสถานศึกษา นิ เทศติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี แบบมี
ส่วนร่ วมเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานในการบริ หารจัดการความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีการทบทวน
ตรวจสอบและร่ วมกันปรับปรุ งแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่ องเมื่ อครบระยะตามกรอบการปฏิ บัติงานที่ ได้วางแผน ร่ วมกัน

แสวงหาข้อบกพร่ องหรื อข้อจากัดไปกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในกรอบการพัฒนาระยะต่อไปให้มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในยุค
การศึกษาวิถีใหม่ดา้ นการพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ได้อย่างทัว่ ถึงมากยิ่งขึ้น
2.ศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์กลางในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในท้องถิ่นผ่านการ
พัฒนาศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และส่งเสริ มอาชีพในท้องถิ่นเพื่อการสร้างการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนมากยิ่งขึ้น
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