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บทคัดยHอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) พัฒนาองค7ประกอบการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม กรณีศึกษา โรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP
2) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ใชKหลักการ
วิจัยแบบผสมผสาน ประชากรและกลุPมเปTาหมายคือผูKทรงคุณวุฒิ ผูKรูKและผูKเชี่ยวชาญดKานการศึกษาโรงเรียน
ในพื้นที่สูงจำนวน 22 ทPาน โดยวิธีการประชุมกลุPมยPอยและการสัมภาษณ7เชิงลึกการวิเคราะห7ขKอมูลที่ไดK โดยใชK
เทคนิคการวิเคราะห7เนื้อหา แบบพรรณนาความตามประเด็นขKอคKนพบ
ผลการศึ ก ษาพบวP า 1) การพั ฒนาองค7 ป ระกอบการประเมิ น คุ ณภาพการจั ด การศึ ก ษาพื ้ น ที ่ สู ง
ที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม สิ่งสำคัญที่สุดคือตKองจัดการศึกษาที่สอดคลKองกับบริบทพื้นที่ ชุมชนและชาติพันธุ7
มีหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลที่สอดคลKองกับบริบท เพราะถือวPาเปYนกลุPมเฉพาะ สามารถปรับใชK
หลักสูตรแกนกลางไดK สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตนเองมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชุมชน มีสPวน
รP ว มในการบริ ห าร มี เ กณฑ7 เ ฉพาะที ่ ส อดคลK อ งกั บ สภาพบริ บ ท และพั ฒ นาผู K เ รี ย นที ่ เ ปY น กลุ P ม ชาติ พ ั น ธุ7
2) ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม อยูPในระดับที่แตกตPางกันโดยเรียง
จากระดับมากไปนKอยคือ มีความรูK ทักษะพื้นฐาน ทักษะชีวิต เจตคติที่ดีตPองานอาชีพตามบริบท รูKเทPาทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต7ใชKความรูKเพื่อพัฒนาชุมชนสามารถสรKางนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาอยูPในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถคิดคำนวณไดKตามวุฒิภาวะของผูKเรียน สามารถนำเอา
ภาษาถิ่นไปสื่อสารเพื่อพัฒนาการอPานการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดKสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแกKป`ญหาไดKตามศักยภาพผูKเรียนอยูPในระดับปานกลาง ตามลำดับ
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Abstract

The research article consisted of the following objectives: 1) to develop the quality
assessment components in educational management of highland schools in accordance with
geo-culture on a case study of highland schools in Chiang Mai Province; and 2) to investigate
the effectiveness of highland school educational management in accordance with geo-culture.
The study employed a mixed-method research approach, with 22 experts and specialists in
the study of highland schools serving as the population and target group. The data were
collected by focus group discussion and in-depth interviews. The collected data were
analyzed using content analysis, and each finding was presented in a descriptive manner.
From the study, the following findings are found: 1) The development of quality
assessment components in educational management of highland schools in accordance with
geo-culture found that the most important thing is that educational management must take
into account context, community, and ethnicity. Because they are a specialized group and can
use the core curriculum, the learning curriculum and assessments that are in line with the
context must be included. Schools can administer themselves with the community education
committee taking part in the administration, emphasizing on specific criteria that are consistent
with the context and developing ethnic students; 2) The effectiveness of highland school
educational management in accordance with geo-culture is at different levels. All of these
components are at a high level, in descending order: knowledge, basic skills, life skills, positive
attitude toward occupation, and awareness of change, ability to apply knowledge to develop
community and create innovation. Following that is the ability to think and calculate based
on the maturity of the students, as well as the ability to communicate in local languages in
order to improve Thai and English reading and writing skills. While the ability to use technology
information and solve problems based on the students’ potential are at a moderate level,
respectively.
Keywords: Highland; Geo-Culture; Educational Management Development

บทนำ

การประกันคุณภาพการศึกษาเปYนกลไกสำคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงใหKดำเนินไปอยPางตPอเนื่อง ปฏิบัติงานไดKอยPางเปYนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผูKที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุPงหวัง ผูKปกครอง ชุมชน และองค7กร/สถานประกอบการที่รับผูKจบการศึกษา
แตPละแหPงมีคุณภาพไดKมาตรฐาน แมKจะไมPเทPากันแตPก็แตกตPางกันไมPมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจาก
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โรงเรียนพื้นที่สูงทุกแหPงมีความรูK ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค7ตามที่หลักสูตร
โรงเรียนพื้นที่สูงกำหนด ดังนั้น ผูKเรียนจึงเปYนบุคคลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนพื้นที่สูง ตKองคำนึงถึงตลอดเวลา
ไมPวPาจะคิดทำกิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม ผูKเรียนจะตKองไดKรับผลหรือประโยชน7ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ
โดยอKอม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาจำเปYนตKองอาศัยการมีสPวนรPวมของบุคคลทุกฝ–ายที่เกี่ยวขKองเพื่อใหK
ผูKเรียนเกิดการเรียนรูKอยPางมีคุณภาพตามที่คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปYนเครื่องมือที่มี
ความสำคัญอยPางยิ่งในการจัดการศึกษาในป`จจุบันและตKองดำเนินการอยPางตPอเนื่องการจัดการศึกษาตKองจัดใหK
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมPนKอยกวPาสิบสองป—ที่รัฐตKองจัดใหKอยPางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมPเก็บคPาใชKจPายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรPองทางรPางกาย จิตใจ
สติป`ญญา อารมณ7สังคม (Constitution of the Kingdom of Thailand, 2017)
ในกระบวนการเรียนรูKตKองมุPงปลูกฝ`งจิตสำนึกที่ถูกตKองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7ทรงเปYนประมุข รูKจักรักษาและสPงเสริมสิทธิหนKาที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปYนมนุษย7 มีความภาคภูมิใจในความเปYนไทยรูKจักรักษาผลประโยชน7สPวนรวม
และของประเทศชาติ รวมทั้งสPงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิป`ญญาทKองถิ่น ภูมิป`ญญา
ไทย และความรูKอันเปYนสากลตลอดจนอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลKอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูKจักพึ่งตนเอง มีความริเริม่ สรKางสรรค7 ใฝ–รูKและเรียนรูKดKวยตนเองอยPางตPอเนื่อง
การศึกษาบนพื้นที่สูง วัฒนธรรมการเรียนรูK ในอดีตการดำชีวิตของคนสมัยกPอนนี่เรียบงPาย คนในพื้นที่
สูง ระบบโรงเรียนของรัฐยังไมPสามารถบริการไดKทั่วถึงในชนบทหรือพื้นที่สูง วัฒนธรรมการเรียนรูKของคน
ในพื้นที่สูงนั้น ผPานการสืบทอด ถPายทอดใหKคนลูกหลาน ใหKเรียนรูKโดยการลงมือปฏิบัติดKวยกัน สอดคลKองกับ
แนวคิดของ จอห7น ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่มีความเชื่อปรัชญาการศึกษา เปYนผูKนำ
นักปราชญ7ซึ่งเชื่อวPามนุษย7จะตKองปรับตัวเพื่อใหKชีวิตอยูPรอด จึงมีวลีที่แพรPหลายและนำมาใชKในการจัด
การศึกษาคือ “Learning by doing” “หรือการเรียนรูKโดยการปฏิบัติจริง” จอห7น ดิวอี้ เปYนผูKนำนักปราชญ7
ผูKนี้มีความเชื่อวPาความอยูPรอดของสรรพสัตว7 (ซึ่งหมายถึงมนุษย7ดKวยนั้น) ยPอมขึ้นอยูPกับการปรับตัวของสิ่งนั้นๆ
เนKนใหKผูKเรียนมีการเรียนรูKสถานการณ7ที่เปYนจริง เพราะการศึกษาตามความคิดของจอห7น ดิวอี้ คือ ความเจริญ
งอกงามทั้งทางดKานรPางกาย สติป`ญญา และคุณธรรม ดังนั้นกระบวนการสรKางสรรค7ประสบการณ7ใหมPที่ตPอเนือ่ ง
กับประสบการณ7เกPาไปเรื่อย ตKองสPงเสริมใหKเกิดประสบการณ7ใหมPเพื่อเปYนวิถีนำไปสูPความรูKความเขKาใจใน
ป`จจุบันและอนาคตไดKจนเกิดการเรียนรูK เขKาใจ จนชำนาญ การศึกษาบนพื้นที่สูง วัฒนธรรมการเรียนรูK
การเรียนการสอนโดยผPาน ความเชื่อ การขับรKอง บทประพันธ7ตPางๆ ตPาจูPตPาหนKา ซอ ธา (ตPาจูPตPาหนKา ภาษา
ปวPาเกอะญอ แปลวPา ความเชื่อ) เรียนรูKจาก (ซอ แปลวPาการขับรKอง ธา) (ธา หมายถึง บทประพันธ7เรื่องตPางๆ)
โดยไดKรับการถPายทอดโดย พีๆ พือๆ โหมPๆ ป–าๆ (ภาษาปวPาเกอะญอ แปลวPา ยาย, ปู–, แมP, พPอ) วัฒนธรรม
การเรียนรูK หลักการเกี่ยวกับ วิถี วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป`ญญา ตPางๆ ซึ่งเปYนจนเกิดความเขKาใจ
และชำนาญในชีวิตประจำวัน เชPน วิชาการดำรงชีวิตตั้งแตPตื่นนอนจนถึงเขKานอนอีกครั้ง เชPนเดียวกันวิชาชีพ
ตั้งแตPเริ่มจำความไดK มีความพรKอม คือการสอนการทำไรPไถนา การเลี้ยงสัตว7 การปลูกพืช เพื่อที่จะไดKผลผลิต
จากการลงมือเรียนรูKดKวยการปฏิบัตินำมาเลี้ยงชีวิตดKวยการพึ่งตัวเอง วัฒนธรรมการเรียนรูKอีกประการหนึ่งการ
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เรียนรูKผPานความเชื่อคือ อาทิ เชPน เมื่อมีคนในหมูPบKานป–วย ผูKรูK หรือวPาหัวหนKาชนเผPา เขาก็จะสอนใหKใชKความ
เชื่อเขKามารักษา เชPน เลี้ยงผี เพื่อที่จะบอกกลPาววPาผีบKานผีเรือนบางครั้งคนที่ป–วยอาจจะละเมิดหรือไมPใหKความ
เคารบทำใหKไมPพอใจเลยถูกลงโทษ, ความเชื่ออีกอันหนึ่งคือการใชKคาถาอาคมรักษาผูKป–วย, วัฒนธรรมการเรียนรูK
เกี่ยวกับการรักษาคนป–วยดKวยทรัพยากรที่มีอยูPในธรรมชาติ สอนใหKรูKจักและใชKยาสมุนไพรที่มีตามชุมชนทKองถิ่น
บนพื้นที่สูงที่เขาอาศัยอยูPชPวยรักษาชีวิตคนป–วยดKวยวัฒนธรรมการเรียนรูK และการถPายทอดภูมิป`ญญาดKานการ
รักษาผูKป–วย เพราะวPาในสมัยกPอนไมPมีโรงพยาบาล ดKวยอาศัยวัฒนธรรมการเรียนรูKและการถPายทอดการเรียนรูK
เพื่อการดำรงชีวิตและเผPาพันธุ7มาไดKมาจนถึงป`จจุบัน
ป`จจุบันวัฒนธรรมการเรียนรูKแบบสมัยเกPาเริ่มเลือนรางหายไป เพราะวPารัฐสามารถบริการดKาน
การศึกษาระบบโรงเรียนทั่วถึงพื้นที่สูง ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ แตPไมPสามารถตอบโจทย7ป`ญหา และความตKองการของผูKครอง ชุมชนทKองถิ่น บนพื้นที่สูง
ไดK เพราะวPาจัดการศึกษาไมPสอดคลKองกับบริบทพื้นที่ ภูมิวัฒนธรรม และผูKเรียน
อนาคตวัฒนธรรมการเรียนรูK ตKองสอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมและผูKเรียนในพื้นที่สูงการจัดการศึกษา
เพื่อทKองถิ่นเขKมแข็งนั้นจะตKองตอบสนองความตKองการของผูKเรียนและเสริมพลังอำนาจใหKผูKเรียนไดKเห็นคุณคPา
และเขKาใจวัฒนธรรมของชุมชน อัตลักษณ7ทKองถิ่น และผูKเรียนสามารถออกแบบการเรียนรูKของตนเองไดKอยPาง
อิสระการศึกษาบนพื้นที่สูงนั้นสนับสนุนใหKผูKเรียนมีอิสรภาพในการเรียนรูKสอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ของ
ตนเอง และมีลักษณะที่ยืดหยุPนเพียงพอที่จะทำใหKผูKเรียนไมPรูKสึกวPาถูกบังคับใหKเรียนอยPางเรPงรีบ ผูKเรียนไดKรูKจัก
พิจารณาความจริง และสิ่งที่เกิดขึ้นไดKอยPางมีประสิทธิภาพทั้งตPอตนเอง ตPอภูมิวัฒนธรรมสังคมและระบบ
โดยรวม โดยแสดงใหKเห็นถึงความเชื่อมโยงของตนเองกับระบบอยPางสม่ำเสมอ เกิดการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูKอยPางเชื่อมโยงสัมพันธ7 และสPงเสริมใหKผูKเรียน มีสPวนสำคัญในการจัดการเรียนรูKของตนเอง สPงเสริมการ
พัฒนาความสามารถทางสังคม สPงเสริมใหKผูKเรียนสามารถระบุคุณคPาของการเรียนรูKตPอตนเองไดK ผูKเรียนสามารถ
เรียนรูKไดKอยPางมีประสิทธิภาพ หากไดKเรียนสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญตPอผูKเรียนจากการติดตามการ
ปฏิรูปการศึกษาในรอบ 6 ป— หลังการประกาศใชK พ.ร.บ.การศึกษาแหPงชาติ พ.ศ.2542 โดยประเมินจาก
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา 17,562 แหPงทั่วประเทศ คิดเปYนรKอยละ 49.1 ของโรงเรียนทั้งหมด พบวPา
การจัดการเรียนการสอนของครูยึดผูKเรียนเปYนสำคัญ ยังมีคุณภาพอยูPในระดับรKอยละ 39.2 การจัดกิจกรรม
ที่กระตุKนผูKเรียนใหKรูKจักคิด วิเคราะห7 คิดสรKางสรรค7 คิดแกKป`ญหาและตัดสินใจ มีคุณภาพอยูPระดับรKอยละ 13.5
และครูสามารถนำผลการประเมินมาปรับการเรียน และเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพเพียงรKอยละ 21.6
ของสถานศึกษาทั้งหมด การประเมินคุณภาพทางดKานผูKเรียนพบวPา ยังมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับต่ำมาก
ในทุกกลุPม โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห7 สังเคราะห7 มีวิจารณญาณและความคิดสรKางสรรค7
มีคุณภาพระดับดีเพียงรKอยละ 11.1 และการมีทักษะในการแสวงหาความรูKดKวยตนเอง รักการเรียนรูKและพัฒนา
ตนเองอยP างตP อเนื ่ อง มี คุ ณภาพดี เ พี ยงรK อยละ 26.5 ของสถานศึ กษาทั ้ ง หมด (Office of Strategy and
Integration Management, 2012) อยPางไรก็ตาม จากขKอเท็จจริงในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ
ที่ผPานมา พบวPา การเรียนการสอนในโรงเรียนก็ไมPมีมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ7 สื่อการเรียน
การสอนก็แตกตPางกันมาก ไมPวPาจะเปYนโรงเรียนรัฐบาลดKวยกัน หรือโรงเรียนเอกชน ตPางจังหวัดนั้นไมPมีอุปกรณ7
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สื่อการสอนเลยในขณะที่กรุงเทพฯ มีมากมาย ทำใหKเด็กมีมาตรฐานไมPเหมือนกันอยูPแลKว และนำเกณฑ7เดียวกัน
มาวัดทำใหKเกิดความลKมเหลวทางการศึกษา และในโรงเรียนก็ไมPไดKสอนเต็มที่เพราะตKองการใหKนักเรียนมาเรียน
พิเศษอันนำมาซึ่งรายไดKเพิ่ม
จากป`ญหาที่กลPาวมาในขKางตKน มีความสำคัญและจำเปYนที่ตKองมีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาในพื้นที่สูง หรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่การจัดการศึกษาตKองใหKความสำคัญ
นอกเหนือเกณฑ7การประเมินคุณภาพมาตรฐานจากสPวนกลาง แตPควรมุPงเนKนการประเมินคุณภาพในการจัด
การศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม สอดคลKองกับพื้นที่ และทKองถิ่นอาศัย ดังนั้น ในบทความวิจัยนี้จึง
มุPงพัฒนาองค7ประกอบการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับ
ภูมิวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับ
ภูมิวัฒนธรรม เพื่อนำองค7ประกอบนี้มาใชKในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงใหKสามารถดำเนินการไดKสอดคลKองกับวิถีชีวิตและภูมิวัฒนธรรมของตนไดKอยPาง
มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคVของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาองค7ประกอบการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่
สอดคลKองกับภูมิวฒ
ั นธรรม กรณีศึกษา โรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาบนพื ้ น ที ่ ส ู ง ที ่ ส อดคลK อ งกั บ ภู มิ
วัฒนธรรม กรณีศึกษา โรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษาการวิจัย (Methodology) ที่นำมาใชKในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูKวิจัยไดKกำหนดเปYนการ
ใชK ร ะเบี ย บการวิ จ ั ย แบบผสม (Mixed Method Research) โดยการผสมระหวP า งการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ มีการ
จัดเก็บรวบรวมขKอมูลเชิงปริมาณดKวยแบบสอบถามและวิเคราะห7ขKอมูลเชิงปริมาณดKวยคPาสถิติ สPวนการวิจัย
เชิงคุณภาพมีการจัดเก็บขKอมูลเชิงคุณภาพดKวยเทคนิคและเครื่องมือเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ7เชิงลึก
การสนทนากลุPม และการประชุมสัมมนา จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห7ดKวยการพรรณนาความและการวิเคราะห7
เนื้อหา การวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัย จำแนกตามขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค7ของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการจัดการประชุมสะทKอนความคิดเห็น ผูKทรงคุณวุฒผูKมีประสบการณ7 และ
ผูKเชี่ยวชาญทางดKานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่สูงเพื่อพิจารณาและกำหนดองค7ประกอบการประเมิน
ประสิทธิผล การดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมโรงเรียน
ในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP เปYนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีระเบียบวิธีการทำวิจัย ดังนี้
ประชากร ผูKทรงคุณวุฒิ ผูKมีประสบการณ7 และผูKเชี่ยวชาญทางดKานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่สูง
จำนวน 22 คน
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กลุbมตัวอยbาง ผูKทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คน ผูKมีประสบการณ7ดKาน การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่สูง
ผูKบริหารโรงเรียนในพื้นที่สูงจำนวน 9 คน ผูKเชี่ยวชาญดKานติดตามประเมินผลจำนวน 1 คน ผูKเชียวชาญดKาน
ประเมินและตรวจสอบภายในจำนวน 1 คน เชี่ยวชาญดKานการศึกษาในพื้นที่สูงจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 22 คน กลุPมตัวอยPางทุกกลุPมเลือกโดยวิธีเจาะจง
การวิเคราะห+ขAอมูล การสังเกต การสัมภาษณ7 และสนทนากลุPมใชKเทคนิคการวิเคราะห7เนื้อหา
(Content Analysis) แบบพรรณนาความตามตัวแปร คำสำคัญ หรือประเด็นขKอคKนพบ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) นำแบบสัมภาษณ7ที่ปรับปรุงแกKไขแลKวใหKผูKทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตKองความครอบคลุมของ
เนื้อหา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตKองของภาษาแบบไมPใชKวิธีการแบบสถิติ
จำนวน 11 คน
2) นำแบบสัมภาษณ7ที่ผูKทรงคุณวุฒิใหKขKอเสนอแนะ ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ7 และทำ
การปรับปรุงจนถูกตKองสมบูรณ7
3) นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ7ที่ปรับปรุงแกKไขแลKวไปทดลองใชK (Try – Out) กับผูKบริหาร
สถานศึกษา ครูผูKสอน และผูKแทนชุมชน ที่ไมPใชPกลุPมตัวอยPาง จำนวน 20 โรงเรียน จากนั้นนำขKอมูลไป
คำนวณหาคPาสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรKาง(Construct Validity) โดยวิเคราะห7แบบสอบถาม
รายขKอ (Item analysis) เพื่อหาความสัมพันธ7ระหวPางขKอคำถามแตPละขKอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามใน
แตP ล ะชุ ด (Item – Total analysis) โดยพิ จ ารณาเลื อ กขK อ คำถามที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ7 ก ั บ คะแนนรวม
ความสัมพันธ7กับคะแนนรวม มากกวPา 0.295
ผลการคำนวณ พบวPา ทุกขKอคำถามมีความสัมพันธ7กับคะแนนรวมเกิน 0.295 คือ มีคPาอยPาง
ระหวPาง 0.360 ถึง 0.983 ถือวPาแบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสรKาง
3.2) การวัดระดับความเชื่อมั่น หรือความเชื่อถือไดK (Reliability) ซึ่งหากเครื่องมือวัดที่มี
ความเชื่อมั่นสูงไมPวPาจะวัดกี่ครั้งผลการวัดก็จะใกลKเคียงกันมาก การวัดระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด จะ
พิจารณาคPาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแอลฟาครอนบาค (Cronbach's α) มากกวPา 0.7
ผลการคำนวณ พบวPา คPาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรทุกชุด มากกวPา 0.7 กลPาวคือ มี
คPาระหวPาง 0.762 ถึง 0.973 แปลวPา เครื่องมือวัดหรือแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูKวิจัยกำหนดกรอบตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม และการศึกษาป`จจัยที่มีผลตPอประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงโดยการสังเคราะห7ตัวชี้วัดองค7ประกอบของการประเมิน
คุณภาพของโรงเรียนในพื้นที่สูงรPวมกับวรรณกรรมที่เกี่ยวขKอง
ประชากร ไดKแกP โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ สังกัด สพป.ชม. เขต 1
จำนวน 5 โรงเรียน, สังกัด สพป.ชม. เขต 2 จำนวน 27 โรงเรียน, สังกัด สพป.ชม. เขต 3 จำนวน 55 โรงเรียน,

Journal of MCU Peace Studies Vol.10 No.2 (March-April 2022)

823

สังกัด สพป.ชม. เขต 4 จำนวน 5 โรงเรียน, สังกัด สพป.ชม. เขต 5 จำนวน 30 โรงเรียน, สังกัด สพป.ชม. เขต
6 จำนวน 42 โรงเรียน, และสังกัด สพม.34 ชม. จำนวน 7 รวมทั้งหมด 171 โรงเรียน
การสุbมตัวอยbาง ใชKแบบเจาะจง (Purpose Random Sampling) โดยเจาะจงจัดเก็บขKอมูลโรงเรียน
ในเขตพื้นที่สูงโดยมีหลักเกณฑ7 คือ การใหKคำแนะนำของผูKบริหารและเจKาหนKาที่เขตพื้นที่การศึกษา การเปYนตัว
แทนที่ดี และความสะดวกในการจัดเก็บ
การวิเคราะห+ขAอมูล การวิเคราะห7ขKอมูลทั่วไปของกลุPมตัวอยPางโดยใชKสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistic) ไดKแกP คPาความถี่ (Frequency) รKอยละ (Percentage) คPาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) สPวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย

จากวัตถุประสงค7การวิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมโรงเรียน
พื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP มีขKอคKนพบ แบPงออกเปYน 3 ดKาน รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค+ที่ 1 องค7ประกอบการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่
สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวPา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูKเรียน ตัวบPงชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูKเรียน ตามเกณฑ7
องค7ประกอบการประเมินคุณภาพใหมPที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ในระดับที่แตกตPางกัน โดยเรียงจากระดับ
มากไปนKอย ดังนี้ มีความรูK ทักษะพื้นฐาน ทักษะชีวิตและเจตคติที่ดีตPองานงานอาชีพ ตามบริบทของทKองถิ่น
อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ มีทักษะชีวิต มีการดำรงชีวิตเปYนตัวอยPางในสังคม อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ
รูKเทPาทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวใหKเขKากับการเปลี่ยนแปลง อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ
มีความสามารถในการประยุกต7ใชKความรูKเพื่อพัฒนาชุมชน อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ มีความสามารถในการ
สรKางนวัตกรรม ที่มีมิติทKองถิ่น เชPน โครงงานคุณธรรม เนKนสรKางคนดี, โครงงานวิชาการ, โครงงานอาชีพ
อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการอิงสมรรถนะของ
ผูKเรียน อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ มีความสามารถคิดคำนวณไดKตามวุฒิภาวะความพรKอม ชPวงวัย ความ
เหมาะสมกับผูKเรียนที่สอดคลKองกับบริบทของทKองถิ่น อยูPในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสามารถ
นำเอาภาษาถิ่น ไปสื่อสารเพื่อพัฒนา การอPาน การเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดK อยูPในระดับปานกลาง
รองลงมาคือ มีความสามารถในการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศและดKาน Digital communication literacy
ความรอบรูKดKานการสื่อสารดิจิทัล อยูPในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห7 คิด
อยPางมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกKป`ญหาไดKตามความเหมาะสมของศักยภาพของ
ผูKเรียน อยูPในระดับปานกลาง
มาตรฐานที ่ 2 การบริ ห ารและการจั ด การโดยโรงเรี ย นในพื ้ น ที ่ ส ู ง จั ง หวั ด เชี ย งใหมP ต ามเกณฑ7
องค7ประกอบการประเมินคุณภาพใหมPที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ในระดับที่แตกตPางกัน โดยเรียงจากระดับ
มากไปนKอย ดังนี้ สถานศึกษาตKองจัดการศึกษาใหKสอดคลKองกับความตKองการของทKองถิ่น/ชาติพันธุ7 อยูPในระดับ
มาก รองลงมาคือ จัดสภาพแวดลKอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตPอการจัดการเรียนรูKอยPางมีคุณภาพ อยูPใน
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ระดับมาก รองลงมาคือ มีเปTาหมาย วิสัยทัศน7และพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจนตามภูมิวัฒนธรรม
อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหKเขKาใจบริบทความเปYนทKองถิ่น/ชาติพันธุ7
เพื่อตอบสนอง ความเปYนชาติพันธุ7ไดKเปYนอยPางดี อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนKน
คุณภาพผูKเรียนรอบดKาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุPมเปTาหมายที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมของ
โรงเรียน (หลักสูตรทKองถิ่นตKองเติมเต็ม) อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ ระดมทรัพยากรโดยใชKกระบวนการ
มีสPวนรPวม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ พัฒนาครูและบุคลากร
ใหKมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่สูง อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมของทKองถิ่น อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ
สถานศึกษาใหKความสำคัญกับชุมชนมีสPวนรPวม ในกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม อยูPใน
ระดับมาก รองลงมาคือ มีการระดมทรัพยากรทั้งดKานวัตถุ และภูมิป`ญญา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยPางมี
คุณภาพ อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดมทรัพยากร โดยเรียนรูKผPาน Online
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูK อยูPในระดับมาก
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนKนผูKเรียนเปYนสำคัญ โดยโรงเรียนในพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหมP ตามเกณฑ7การประเมินคุณภาพใหมP ในระดับที่แตกตPางกัน โดยเรียงจากระดับมากไปนKอย
ดังนี้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ ตรวจสอบและประเมินผูKเรียนอยPาง
เปYนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูKเรียน อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนรูKผPานกระบวนการคิด
ปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต7ใชKในชีวิตไดK ตามภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่ไดK อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ
มีการจัดกระบวนการเรียนรูKที่ทำใหKเด็กคKนพบตนเอง ที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่สูง อยูPในระดับมาก
รองลงมาคือ มีการนำภูมิป`ญญาทKองถิ่น ครูภูมิป`ญญาทKองถิ่น เขKามาใชKในกระบวนการจัดการเรียน การสอน
อยPางเปYนระบบ และตPอเนื่อง อยูPในระดับมาก รองลงมาคือ ใชKสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลPงเรียนรูKที่เอื้อ
ตPอการเรียนรูK ทวิภาษา/สื่อการเรียนรูKที่สPงเสริมการเรียนรูKภาษาตามบริบทของทKองถิ่นที่สอดคลKองกับภูมิ
วัฒนธรรม อยูPในระดับมาก
วัตถุประสงค+ที่ 2 ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับ
ภูมิวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวPา ดKานระดับป`จจัยที่มีผลตPอประสิทธิภาพ ในระดับที่แตกตPางกัน โดยเรียงจาก
ระดับมากไปนKอย ดังนี้ นักเรียนมีจิตสำนึกรักถิ่นฐาน ไมPมีความคิดทิ้งถิ่นฐานบKานเกิด อยูPในระดับมาก (x" =
4.08) รองลงมาคือ นักเรียนมีบทบาทในการสืบสานและดำรงวัฒนธรรมใหKคงอยูP อยูPในระดับมาก (x" = 4.00)
รองลงมาคือ นักเรียนมีความสามารถพึ่งตัวเองไดK อยูPในระดับมาก (x" = 3.83) รองลงมาคือ นักเรียนมีการ
สรKางอาชีพในทKองถิ่น อยูPในระดับมาก (x" = 3.76) รองลงมาคือ นักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนทKองถิ่น
อยูPในระดับมาก (x" = 3.76) รองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพที่สอดคลKองกับภูมิ
วัฒนธรรม อยูPในระดับมาก (x" = 3.71) รองลงมาคือ นักเรียนมีความรูKทางวิชาการ ไดKแกP มีผลคะแนนเฉลี่ย
ยKอนหลัง O - Net พัฒนาสูงขึ้น อยูPในระดับมาก (x" = 3.44) รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที ่ 1 คP าเฉลี ่ ย สP วนเบี ่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บประสิ ทธิ ผลของการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม (บริบทสังคม) โรงเรียนในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP
(n = 171)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ มีผลคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง O - Net
พัฒนาสูงขึ้น
นักเรียนมีทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิ
วัฒนธรรม
นักเรียนมีจิตสํานึกรักถิ่นฐาน ไม่มีความคิดทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด
นักเรียนมีบทบาทในการสืบสานและดํารงวัฒนธรรมให้คงอยู่
นักเรียนมีการสร้างอาชีพในท้องถิ่น
นักเรียนมีความสามารถพึ่งตัวเองได้
นักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
นํ้าหนักคะแนนเฉลี่ย

x"

3.44

SD.
.92

ระดับ
ปานกลาง

3.71

.76

มาก

4.08
4.00
3.76
3.83
3.76
3.79

.70
.75
.80
.72
.75
.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

องคVความรูcใหมH
ผูKวิจัยไดKสังเคราะห7เปYนองค7ความรูKใหมPเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิ
วัฒนธรรม กรณีศึกษา โรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP” ไดKดังนี้
1. องค7ประกอบการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษา
2. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม

รูปภาพที่ 1 องค7ความรูKจากการวิจัย
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ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขKอที่ 1 พบวPา 1. การนำเสนอรPางเกณฑ7 องค7ประประกอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังกลPาว ตPอผูKทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบดKวย ผูKรูK ผูKมีประสบการณ7 และผูKเชี่ยวชาญทางดKาน
การศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่สูงจำนวน 22 คน กลุPมตัวอยPาง ผูKทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คน ผูKมีประสบการณ7
ดKาน การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่สูง ผูKบริหารโรงเรียนในพื้นที่สูง จำนวน 9 คน ผูKเชี่ยวชาญดKานติดตาม
ประเมินผล จำนวน 1 คน ผูKเชียวชาญดKานประเมิน และตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน เชี่ยวชาญดKาน
การศึ กษาในพื ้ นที ่ สู ง จำนวน 10 คน รวมทั ้ ง สิ ้ น จำนวน 22 คน ณ หK อ งประชุ ม วิ ทยาลั ย บริ หารศาสตร7
มหาวิทยาลัยแมPโจK เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรPางเกณฑ7องค7ประ
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม
จนนำไปสู P การแกK ไ ขปรั บปรุ งเปลี ่ ยนแปลงและพั ฒนาเปY นเกณฑ7 องค7 ประกอบของการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาใหมP พบวPา การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่ 3) ของแตPละโรงเรียนที่ผPานมา โรงเรียนในพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหมP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูKเรียน ผลการประเมินแตPละโรงเรียนมีคPาเฉลี่ยโดยรวม อยูPใน
ระดับควรปรับปรุง ซึ่งสอดคลKองกับผลการศึกษาวิจัยของ Klanurak (2016) การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในกลุPมเกาะแกKว สังกัด สพป.รน.เขต 1 ภาพรวมมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวPา สภาพที่เปYนจริงในป`จจุบัน การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อแกKป`ญหานักเรียนทีมีผลการเรียนต่ำ โดยผูKปกครองควรมีสPวน
รPวมและเอาใจใสPนักเรียน
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขKอที่ 1 พบวPา ประสิทธิผลของการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม กรณีศึกษา โรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูKเรียน ตัวบPงชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูKเรียน โดยโรงเรียนในพื้นที่
สูงจังหวัดเชียงใหมPตามเกณฑ7องค7ประกอบการประเมินคุณภาพใหมP ที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ในระดับที่
แตกตPางกัน ซึ่งสอดคลKองกับผลการศึกษาวิจัยของ Boontos (2011) ไดKศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
เพื่อการประกันคุณภาพภายในที่สPงผลตPอคุณภาพโรงเรียนโดยดำเนินการพัฒนารูปแบบและนำเสนอ 6
ขั้นตอนโดยเพิ่มขั้นตอนการเตรียมการกPอนวิจัย และขั้นประเมินและปรับปรุงการบริหาร
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูKเรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค7ของผูKเรียน ตามเกณฑ7องค7ประกอบ
การประเมินคุณภาพใหมP ที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ในระดับที่แตกตPางกัน สอดคลKองกับการศึกษาของ
Yodmuldee (2007) ศึกษาความคาดหวังและสภาพความเปYนจริงเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามทัศนะของผูKปกครองนักเรียน ใน สพป.ชร.เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง และสภาพ
ความเปYนจริงเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของผูKปกครองนักเรียนใน สพป.ชร. เขต
1 ผลการศึกษาพบวPา ความคาดหวังของผูKปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใน สพป.ชร. เขต 1 อยูPในระดับมากทีสุด สPวนความคาดหวังของผูKปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกตPางกับสภาพความเปYนจริง ตามทัศนะของผูKปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกดKานอยPางมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการ ผลการศึกษา พบวPา ตามเกณฑ7องค7ประกอบการประเมิน
คุณภาพใหมP ที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ในระดับที่แตกตPางกัน สอดคลKองกับการศึกษาของ Niparam
(2010) ศึกษาป`ญหาและแนวทางแกKป`ญหาการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดKานการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพป.นม. เขต 1-7 ผลการวิจัยพบวPา 1) ป`ญหาการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดKานการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพป.นม. เขต 1-7
โดยภาพรวมอยูPในระดับปานกลาง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนKนผูKเรียนเปYนสำคัญผลการศึกษา พบวPา ตาม
เกณฑ7การประเมินคุณภาพใหมP ที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม ในระดับที่แตกตPางกัน สอดคลKองกับการศึกษา
ของ Chansathien (2011) ศึกษาการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ดKานคุณภาพผูKเรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ: กรณีศึกษาโรงเรียนบKานหKวยปูน สพป.สร.เขต 3 ผลการวิจัย
พบวPา สภาพการปฏิบัติงานดKานการประกันคุณภาพภายใน ดKานคุณภาพผูKเรียนในภาพรวม อยูPในดับปานกลาง
4. สรุปผลการศึกษาพบวPา มีประสิทธิผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม
ดKานป`จจัยที่มีผลตPอประสิทธิภาพ ในระดับที่แตกตPางกันสอดคลKองกับการศึกษาของ Songpan (2015) ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตK
ฝ`±งอันดามัน พบวPาโรงเรียนควรมีการยืดหยุPนในการบริหารโรงเรียนใหKสอดคลKองและเหมาะสมกับระบบ
CIPOO

สรุป

ผลการพัฒนาองค7ประกอบการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนพื้นที่สูงเพราะ
การจัดการศึกษาตั้งแตPอดีตถึงป`จจุบันไมPสอดคลKองกับนักเรียนในพื้นที่สูง โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน กลPาวคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจากสPวนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน
บนพื้นที่สูงตKองเรียนหลักสูตรเดียวกับนักเรียนในพื้นราบปกติทั่วไป ความแตกตPางของบริบทโดยสิ้นเชิง ดKาน
ความพรKอมของผูKเรียน ดKานการคมนาคมของผูKเรียน ดKานเศรษฐกิจของผูKปกครอง ตัวเนื้อหาหลักสูตรโดย
สPวนมาก ซึ่งไมPสอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมโรงเรียนในพื้นที่สูง ยกตัวอยPางเชPน การตัดชุดเสื้อผKาชุดๆ หนึ่ง ชุดนี้
เหมาะสมกับคนปกติทั่วไปในพื้นราบ แตPไมPเหมาะสมกับคนในพื้นที่สูง เพราะบริบทและภูมิวัฒนธรรมไมP
เหมือนกัน เชPนเดียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ภาครัฐจัดใหKนักเรียนในโรงเรียนบทพื้นที่สูง โดยเฉพาะการ
ออกเกณฑ7การประเมินก็เชPนเดียวกัน ซึ่งไมPสอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรมโรงเรียนในพื้นที่สูง ผูKวิจัยจึงไดKพัฒนา
เกณฑ7การประเมินใหมPเพื่อใหKสอดคลKองกับโรงเรียนในพื้นที่สูงดังนี้ มาตรฐานดKานคุณภาพของผูKเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูKเรียน มีความสามารถ ในการสื่อสาร ภาษาถิ่น หรือภาษาชาติพันธุ7 ที่สอดคลKอง
ตามบริบทของโรงเรียนในพื้นที่สูง เพราะตัวชี้วัด เกณฑ7การประเมินจากการประกาศกฎกระทรวงไมP
สอดคลKองกับบริบทโรงเรียนพื้นที่สูง เชPน การสื่อสารดKวยภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไป
ผPานเกณฑ7การประเมินมากกวPา นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่สูง ดังนั้น หากสามารถปรับเกณฑ7การประเมินเหมาะ
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กับผูKเรียน ตามตัวชีวัด เกณฑ7การประเมินที่นำเสนอ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่สูง สารมารถการสื่อสาร ภาษา
ถิ่น หรือภาษาชาติพันธุ7 ก็สามารถผPานเกณฑ7 การประเมินที่สอดคลKองตามบริบทของโรงเรียนในพื้นที่สูงไดK
ประสิทธิผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม
โรงเรียนในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมP ผูKเรียนหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ตKองมีสรรถนะดังนี้ นักเรียนมี
ความรูKทางวิชาการ ไดKแกP มีผลคะแนนเฉลี่ยยKอนหลัง O - Net พัฒนาสูงขึ้น นักเรียนมีทักษะเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคลKองกับภูมิวัฒนธรรม นักเรียนมีจิตสำนึกรักถิ่นฐาน ไมPมีความคิดทิ้งถิ่นฐานบKานเกิด
นักเรียนมีบทบาทในการสืบสานและดำรงวัฒนธรรมใหKคงอยูP นักเรียนมีการสรKางอาชีพในทKองถิ่น
นักเรียนมีความสามารถพึ่งตัวเองไดK นักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนทKองถิ่น

ขcอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูKวิจัยมีขKอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขAอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผูKบริหารสถานศึกษาควรเปYนผูKนำองค7กรในการสรKางระบบการบริหารที่ดี กำหนดนโยบาย
แนวทางกลยุ ท ธ7 เพื ่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านใหK บ รรลุ เ ปT า หมายโดยใชK ท รั พ ยากร งบประมาณ บุ ค ลากรใหK เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียโดยเปลPาประโยชน7มีโครงสรKางการบริหารงานที่สPงผลตPอกระบวนการทำงานใน
พื้นที่สูง เชื่อมโยงสัมพันธ7กัน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสรKางความพึงพอใจแกPผูKมีสPวนไดKเสีย โดย
วิเคราะห7ศักยภาพ ความเหมาะสมและความตKองการของชุมชนในพื้นที่สูง
1.2 การประกันคุณภาพในพื้นที่สูงขนาดของสถานศึกษามีความแตกตPางกันตามภูมิวัฒนธรรม
ผูKบริหารควรมีการเสริมสรKางความตระหนักแกPทุกฝ–ายที่เกี่ยวขKองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการ
รPวมกันวิเคราะห7 จัดการกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาอยPางชัดเจน เพื่อการยกระดับการศึกษาใหK
มีมาตรฐาน จุดเนKนคือ การดำเนินงานใหKเปYนไปในลักษณะการเชื่อมโยงมาตรฐานสถานศึกษากับมาตรฐาน
แหPงชาติที่สูงขึ้น ถึงแมKวPาการดำเนินงานจะไมPไดKยึดโยงตามกฎกระทรวง ตามมาตรฐานแหPงชาติก็ตาม อันจะ
สP ง ผลตP อ คุ ณภาพของผู K เ รี ย น การสรK า งความเชื ่ อ มั ่ น ใหK ก ั บ ผู K ป กครอง ชุ ม ชนในพื ้ น ที ่ ส ู ง ซึ ่ ง เปY น ผู K ไ ดK รั บ
ผลประโยชน7อยPางแทKจริง
2. ขAอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตbอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตPอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตPอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ ป`ญหาอุปสรรคและนวัตกรรม
ที่คKนพบของการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพในพื้นที่สูง ผูKบริหารสถานศึกษา ควรนำไปกำหนดกรอบ และ
แนวทางการปฏิบัติใหKเกิดความชัดเจน จัดทำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกำหนดบทบาทหนKาที่ของผูKที่เกี่ยวขKอง
และควรมีการกำหนดติดตามอยPางเขKมงวด ปรับปรุงพัฒนางานอยPางเปYนระบบ
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