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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคและปั จจัยที่สนับสนุนต่อ
การบริ หารจัดการของจังหวัดภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษา
แนวทางในการบริ หารจัดการจังหวัดภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา เป็ นการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary
Study) การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) และใช้ วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) และทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้ างแนวทางการ
บริ หารจัดการภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพความพร้ อมในหลายด้ าน
ทังในด้
้ านของความเป็ นเมืองเศรษฐกิจและเมื องท่องเที่ยวระดับโลก ด้ านโครงสร้ าง
พื น้ ฐานที่ ได้ รั บ การพัฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ านที่ ป ระชาชนให้ ค วามส าคัญ ของ
การศึ ก ษา รวมถึ ง การเป็ นสัง คมเมื อ งมากกว่า สัง คมชนบทมี ก ารกระจายตัว ของ
สถานศึ ก ษาครอบคลุม ทุ ก พื น้ ที่ ประกอบกับ การเป็ นจัง หวัด ที่ มี ส ภาพพื น้ ที่ ท าง
ภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม มีขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมที่มีความหลากหลายและมี
เอกลักษณ์ เฉพาะทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญของการศึกษา รวมถึงความพร้ อมของ
ทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคีเครื อข่ายภายในจังหวัด 2) ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การบริ หารจัดการของจังหวัดภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา
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ได้ แก่ เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ จานวนบุคลากรครู และผู้บริ หารการศึกษา คุณภาพ
ของเยาวชนที่ออกมา สู่ตลาดแรงงาน และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับท้ องถิ่น
ส่วนปั จจัยที่สนับสนุนต่อการบริ หารจัดการภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา ได้ แก่
สภาพพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการสนั บ สนุ น และให้
ความส าคัญ กับ การศึ ก ษา 3) แนวทางในการบริ ห ารจั ด การจัง หวัด ภู เก็ ต สู่เมื อ ง
สร้ างสรรค์ด้านการศึกษา ต้ องมีการจัดการศึกษาภายใต้ หลักสูตรที่สอดคล้ องกับบริ บท
ของจังหวัด ซึ่งเรี ยกว่า "หลักสูตรบ้ านชิโน (BAAN SINO)" ซึ่งเป็ นหลักสูตรแบบบูรณา
การ หลักการ ปรัชญา แนวคิด แบบมอนเตสซอรี่ แนวคิดพุทธธรรมประยุกต์ แนวคิด
นีโอฮิวแมนนิสต์ และแนวคิดแบบวอลดอร์ ฟมารวมกัน เป็ นการจัด "หลักสูตรทักษะชีวิต
ทักษะภาษา ทักษะอาชีพ และคุณธรรมจริ ยธรรม" โดยคานึงถึงความแตกต่างกันระหว่าง
บุคคล ทัง้ ด้ านความคิด ความสามารถ ความพร้ อม ความถนัด และความสนใจ เพื่ อ
พัฒ นาศักยภาพของบุคลากร อันเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒ นาภูเก็ ตต่อไป การบริ หาร
จัด การหลัก สูต รให้ เกิ ด ประสิท ธิ ผล มี ห ลัก การ คื อ 1) การก าหนดนโยบายและแผน
(Policy and Planning) โดยการจัดทานโยบายและกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษาที่เป็ นรูปธรรม สร้ างศักยภาพบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
โดยการมุ่งเน้ น ส่งเสริ มและพัฒนาการวิจยั เพื่อสร้ างนวัตกรรม ผ่านแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ
เพื่ อยกระดับ การศึกษาของจังหวัดภูเก็ ตสู่ระดับสากลได้ ม ากขึ ้น 2) การจัดองค์ การ
(Organizing) มุ่งเน้ นให้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หารจัดการศึกษาให้ เหมาะสม
เพื่อมุ่งให้ เกิดผลที่เป็ นรูปธรรม โดยยึดหลักการกระจายอานาจ และหลักการมอบอานาจ
จัดการศึกษา ให้ ท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีอิสระในการจัดการศึกษาได้ เอง
และ 3) การสร้ างเครื อข่าย (Networking) โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายภาค
ธุรกิจ เช่น สภาหอการค้ า สภาอุตสาหกรรม และเครื อข่ายองค์กรธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่
ภาครัฐส่งเสริ ม เช่น สมาคมผู้ส่งออก สมาคมผู้ประกอบการค้ า เป็ นต้ น เข้ ามาร่ วมมือ
กัน เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจัด กา รภู เก็ ต สู่เมื อ ง
สร้ างสรรค์ด้านการศึกษา
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Abstract
This research aimed 1) to study the purpose of the current
educational potential of Phuket province; 2) to study the factors that hinder
and support the management of Phuket become to the city of creative
education and 3) to study Phuket's management approach to the city of
creative education by means of Qualitative Research, Documentary Study, Indepth Interview, and Focus Group Discussion through analysis and synthesis
of data in order to create Phuket’s management approach to become the city
of creative education.
As a result, it showed that 1) Phuket had a potential in many
aspects; in terms of urbanization, economy and world-class tourism. The
infrastructure has also been continuously developed whilst education has
been thoroughly emphasized by the public to rather become urban than rural
lifestyle with wide spreading of educational institutions covering all areas. The
province had the appropriate geographic area with diversity of cultures and
traditions. All sectors saw the importance of education. The availability of
resources and cooperation derived from the provincial network to possibly
make Phuket creative in education. 2) Factors that hinder the management of
Phuket become to the city of creative education were technology and modern
media, teachers and educational administrators, the quality of youth who
came out to the labor market and the efficiency of local education
management. In terms of the factors that support the management of Phuket
become to the city of creative education were the appropriate geographic
conditions, Identity, culture and economic expansion and the participation of
all sectors in support and focus on education. And 3) Phuket could require the
provision of education in a context-based curriculum called "BAAN SINO"
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which is an integrated curriculum, applied Buddhist Philosophy Neo-humanist
concept and the Waldorf concept is a combination of "life skills, language
skills, professional skills and moral ethics" taking into account the differences
between individuals, including the ability, readiness, aptitude, preference and
interest for the benefit of Phuket’s potential improvement. 1)Policy and
Planning should be formulated by developing a policy and strategic plan for
Phuket's development by creating learning potential; focusing on promoting
and developing innovative research through learning resources. 2) Organizing
should be focused on changing the structure of education management
based on tangible results and decentralization as well as the principle of
empowerment education for local people in Phuket to have freedom of choice
to organize their own education. 3) Networking should be focused especially
on the integration of business networks such as the Chamber of Commerce,
the Federation of Thai Industries and other corporate networks. The
government should promote such an association of exporters. The Association
of Trade Executives as such has joined forces to create effective and effective
management of Phuket to the city of educational creativity.
Keywords : Management, the City of Educational Creativity, Phuket Province
บทนา
การศึ ก ษา มี บ ทบาทส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในกระบวนการผลิ ต บุค ลากรของ
ประเทศ หากประเทศตังเป้
้ าหมายในการก้ าวไปสู่ทิศทางใด ก็จะสะท้ อนกลับมาที่การ
จัดการศึกษาของประเทศนัน้ ๆ ทังในด้
้ านของหลักสูตร แนวทางการจัดการเรี ยนการ
สอน และการวัดและประเมินผล สาหรับ ประเทศไทยเราได้ เล็ งเห็นความสาคัญ ของ
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พัฒนาคนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ตังแต่
้ แผนพัฒนาฯฉบับที่
8 เป็ นต้ นมา โดยมีแนวคิดของการพัฒนาที่มี "คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาให้ เศรษฐกิจ
เป็ น เครื่ องมื อในการพัฒ นาคุณ ภาพคนให้ มี คุณ ภาพชี วิต ที่ดี ขึน้ และเปลี่ยนวิธีการ
พัฒ นาเป็ นแบบองค์ รวมที่เชื่ อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้ อมเข้ าด้ วยกัน
อย่างสมดุล เมื่อเข้ าสู่แผนพัฒ นาฯฉบับที่ 9 ได้ อัญ เชิ ญ หลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง" มาเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ โดยให้ ความสาคัญ
กับการพัฒนาที่สมดุล ทังด้
้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม มีเป้าหมายหลักเพื่อ
ยกระดับ คุณ ภาพชี วิตของคนไทยสู่ความอยู่ดี มีสุข ในแผนพัฒ นาฯฉบับ ที่ 10 ได้ ให้
ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของทุนและการนาไปใช้ ประโยชน์อย่าง
เกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน นาไปสู่การมีคุณ ภาพชี วิตที่ดีและความอยู่เย็นเป็ นสุขของคน
ในสังคม การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทย
จะต้ อ งเผชิ ญ กับ กระแสการเปลี่ย นแปลงที่ สาคัญ ทัง้ ภายนอกและภายในประเทศ
ที่ป รับเปลี่ยนเร็ วและซับซ้ อนมากยิ่งขึน้ เป็ นทัง้ โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒ นา
ประเทศ โดยเฉพาะข้ อ ผูก พัน ที่ จ ะเป็ น ประชาคมอาเซี ย นในปี 2558 จึ งจ าเป็ น ต้ อ ง
นาภูมิค้ ุมกันที่มีอยู่พ ร้ อมทัง้ เร่ งสร้ างภูมิค้ ุมกันในประเทศให้ เข้ มแข็งขึน้ มาใช้ ในการ
เตรี ยมความพร้ อมให้ แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้
ก้ าวหน้ าต่อไปเพื่อประโยชน์สขุ ที่ยงั่ ยืนของสังคมไทย
แต่ทงนี
ั ้ ้สังคมในปั จจุบนั กาลังต่อสู้อยู่ในโลกยุคไร้ พรมแดน และเศรษฐกิจ
เสรี ทุนนิยมอย่างเต็มรู ปแบบ แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาจึง
มุง่ เน้ นการผลิตบุคลากร เพื่อป้อนเข้ าสูส่ งั คม และสอดรับกับความต้ องการทางด้ านการ
ผลิตเป็ นสาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมตามมาหลายประการ ไม่
ว่าจะเป็ น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาการว่างงาน ปั ญหาชุมชนแออัด ปั ญหาการย้ าย
ถิ่นฐานของประชากรจากภาคชนบทสู่เมือง และปั ญ หาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปั ญ หา
ดังกล่าวหยัง่ รากลึกลงไปถึงระดับครอบครั ว ซึ่งถือเป็ นรากแก้ วที่สาคัญของประเทศ ผล
ที่ เกิ ด ขึ น้ จึ ง มิ ได้ เกิ ด ขึ น้ เฉพาะแต่ ใ นระดับ มหภาค ซึ่ ง เป็ นผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ
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เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ แต่เป็ นผลกระทบในระดับจุลภาค กล่าวคือ
ปั ญหาเด็กตีกนั การทาร้ ายร่างกายเด็กและเยาวชน ปั ญหาเด็กติดเกม และปั ญหาอื่ น ๆ
ที่สะท้ อนให้ เห็นมากขึ ้นทุกวัน ตามข่าวหน้ าหนึ่งตามหนังสือพิมพ์ ซึ่งในท้ ายที่สุดจะ
กลายเป็ นปั ญหาที่ค้ นุ ชินของบรรดาผู้ใหญ่ และเป็ นปั ญหาที่ถกู ละเลยขาดความใส่ใจ
จากผู้ใหญ่ในอนาคต ในขณะที่ปัญหาเหล่านี ้ เปรี ยบเสมือนปลวกที่กดั กินฐานรากของ
บ้ านที่เป็ นไม้ เมื่อเจ้ าของบ้ านละเลยปล่อยให้ กดั กินทุกวัน บ้ านทังหลั
้ งก็ต้องพังทลาย
ลงมาในวันหนึง่
จากสภาพปั ญ หาดังกล่า วจึ งท าให้ เกิ ด ทางออกของปั ญ หาเรื่ อ งการจัด
การศึกษา โดยการเกิ ดขึ ้นของการศึกษาในกระแสรองหรื อการศึกษาทางเลือกที่เน้ น
การศึก ษาโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem - Based Education) มี ก ารโต้ แ ย้ ง การ
แก้ ปัญ หา รวมทัง้ กระบวนการมี ส่วนร่ วม และการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ โดยใช้
ชุมชนเป็ นตัวตังและความสั
้
มพันธ์กบั ชีวิตจริ ง (Chakphisut, S., 2005 : 101)
ภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มีความเจริ ญเติบโตสูง ในด้ านเศรษฐกิจและสังคม มีความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม และชาติ พัน ธุ์ ในแต่ ล ะปี มี ผ้ ูค นเข้ า มาตัง้ ถิ่ น ฐานและ
ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก สาหรับด้ านการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตมีการจัด
การศึกษาโดยหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น การศึกษา
ในระบบมีจานวนโรงเรี ยน 99 แห่ง การศึกษานอกระบบ จานวน 98 แห่ง การจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 12 ครอบครัว ประกอบกับการเป็ นเมืองที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น และมีความได้ เปรี ยบในหลายๆ ด้ านมากกว่าจังหวัดอื่น (Phuket Provincial
Education Office, 2016)
ปั จจุบนั จังหวัดภูเก็ตได้ เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา จึงได้ มีการ
รวมกลุ่มก่อตังสภาการศึ
้
กษาจังหวัดภูเก็ต ด้ วยเหตุผลที่ว่า "จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัด
ท่องเที่ยวสากลระดับโลก ระบบการจัดการศึกษาจึงเป็ นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ตอย่างยัง่ ยืน โดยคาดหวังว่าประชากรไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 60 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการจัดการในการดาเนิน
ชีวิตที่สอดคล้ องกับบริ บท และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในสังคมโลก รักและ
หวงแหนวัฒ นธรรมและทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมของท้ องถิ่น จึงจาเป็ นต้ องระดมสรรพ
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กาลังจากทุกภาคส่วนของสังคมจังหวัดภูเก็ต กาหนดทิศทางระบบการจัดการศึกษาให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่น" ในขณะเดียวกันก็มีการเกิดขึ ้นของเทคโนโลยี
ต่างๆ มากมาย มีการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์มากมาย
แล้ ว ยั ง มี ผ ลกระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต ของคนอย่ า งยิ่ ง ทั ง้ ในแง่ สัง คม เศรษฐกิ จ
และวัฒนธรรม ความรุ่ งเรื องของเทคโนโลยีต่างๆ ดาเนินไปพร้ อมกับความเสื่อมโทรม
ของสังคม
ความหลากหลายดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
บริ หารจัดการภูเก็ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดเป็ นสังคมแห่ง
ความรู้นาพาไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และก้ าวไกลไปสู่การเป็ นผู้นาแห่งการเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับโลก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั
2.เพื่อศึกษาปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคและปั จจัยที่สนับสนุนต่อการบริ หารจัดการ
ของจังหวัดภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา
3.เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การภู เก็ ต สู่เมื อ งสร้ างสรรค์ ด้ าน
การศึกษา
วิธีการวิจัย
1.ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โด ย ก า รเก็ บ รว บ รว ม ข้ อ มู ล จ า ก ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส า คั ญ
(Key Information) ประกอบด้ วย
1.1 การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In Depth Interview) จานวน 17 ราย ซึ่งได้ ม า
โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้ แ ก่ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด ภูเก็ ต
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ประธานสภาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต นายกองค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
นายกเทศมนตรี เทศบาล ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
และผู้ดารงตาแหน่งผู้บริ หารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ ต
1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
จังหวัดภูเก็ต และนักวิชาการ จานวน 7 ราย
2.เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In Depth
Interviews) โดยแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามสาหรั บ การสัม ภาษณ์ (Main
Questions) ได้ มาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง สาหรับการ
สัมภาษณ์ ให้ ครอบคลุมเนื ้อหาตามที่ต้องการ ดาเนินการเก็บข้ อมูล โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญได้ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเสรี ภายใต้ บรรยากาศการ
สนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็ นกันเองด้ วยคาถามหลักที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
2.1 ปั จจุบนั จังหวัดภูเก็ตมีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างไร
2.2 ปั จจัยอะไรบ้ างที่เป็ นอุปสรรคและปั จจัยใดที่สนับสนุนต่อการบริ หาร
จัดการของจังหวัดภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา
2.3 รู ป แบบในการบริ ห ารจัด การภูเก็ ต สู่เมื อ งสร้ างสรรค์ ด้ านการศึก ษา
จะต้ องดาเนินการอย่างไร
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีหนังสือจากสานักบัณฑิตศึกษา
ไปยังผู้ให้ ข้อมูลสาคัญเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการ
เข้ าไปท าการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก พร้ อมทั ง้ เตรี ย มประเด็ น ในการสัม ภาษณ์ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อเจาะลึกถึงมุมมอง แนวคิด ทัศนคติ และข้ อเสนอแนะของ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ โดยผู้วิจยั และผู้ช่วยผู้วิจยั มีการจดบันทึกข้ อมูลลงในแบบบันทึกที่ได้
เตรี ย มไว้ ควบคู่ กั บ การใช้ เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง (กรณี ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใช้ เครื่ อ ง
บันทึกเสียง) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลรายละเอียดของการสัมภาษณ์
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4.วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิ จัย เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคัญ โดยแบบสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
กลุ่ม ผู้ให้ ข้อ มูลสาคัญ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่ม ผู้บ ริ ห ารกาหนดนโยบาย
ประกอบด้ วย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ ต ประธานสภาการศึกษาจังหวั ดภูเก็ ต นายก
องค์ ก ารบริ หารส่วนจังหวัดภูเก็ ต นายกเทศมนตรี ผู้อานวยการสานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภูเก็ ต และ2) กลุ่ม ผู้น านโยบายไปปฏิ บัติ ประกอบด้ วย
ผู้อานวยการกองการศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา
5.วิธีการตรวจสอบข้ อมูล
ภายหลังจากเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั แล้ ว ผู้วิจยั จะ
ดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลด้ วยการใช้ คาถามเดียวกันกับหลายๆ คน เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค าตอบกั บ ข้ อมู ล ที่ ได้ พร้ อมทั ง้ ใช้ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ ส ามเส้ า (Triangulation)
(Phosita, C., 2009 : 19) ในการตรวจสอบข้ อมูลเพื่อความถูกต้ อง
5.1 ในด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) ข้ อมูลที่ได้ จะนามาเปรี ยบเทียบ
กับข้ อมูลเดิม แหล่งข้ อมูลจะมีความหลากหลาย เช่น ตังค
้ าถามเดียวกับคนหลายๆ คน
หรื อพิจารณาเปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ มาจากบุคคลกับที่ได้ มาจากการสารวจเอกสาร
หรื อ ข้ อมูลที่ ได้ จากการสังเกตมาเที ย บกับ ข้ อ มูลที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ในประเด็ น
เดียวกัน
5.2 ด้ านวิธีวิจยั (Method Triangulation) ผู้วิจยั จัดให้ มีการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลสาคัญและการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการ เพื่อให้ เกิดรูปธรรมและชัดเจนถูกต้ องมากขึน้
5.3 ด้ า นผู้สอบถาม (Investigator Triangulation) ผู้วิ จัย ได้ ใช้ ผ้ ูช่ วยวิ จัย
จานวน 2 คน มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้วิจยั รวมถึง
ให้ ช่วยตรวจสอบบทวิเคราะห์ข้อมูลและบทสรุ ปในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการทาให้ เกิด
ความเป็ นกลางมากขึ ้น
6.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In Depth Interview)
มาแยกแยะตามเนือ้ หา จัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ และประเด็นที่สมั ภาษณ์ เพื่อ
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ตรวจสอบความถู ก ต้ องแล้ ว จึ ง น ามาวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง เนื อ้ หาตามหลัก ตรรกะ
เทียบเคียง ตามแนวคิดและทฤษฎี เพื่อให้ การนาเสนอเนื อ้ หาเกิดความสมบูรณ์ และ
เข้ าใจชัดเจนเป็ นรู ปธรรม เห็นประโยชน์จากการวิเคราะห์ รวมทังการวางแนวทางการ
้
บริ หารจัดการภูเก็ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
6.1 จัดกลุ่มข้ อมูล ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลที่รวบรวม
มาได้
6.2 เรี ย บเรี ย ง จั ด ล าดับ ตามเนื อ้ หาที่ ต้ องการวิ จั ย และจั ด ข้ อมู ล ตาม
วัตถุประสงค์ ตามประเด็นที่สมั ภาษณ์เพื่อการวิเคราะห์
6.3 วิ เคราะห์ ข้ อ มูล ท าโดยการสัง เคราะห์ ข้ อ มูลเพื่ อ ให้ ได้ แ นวทางการ
บริ หารจัดการภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา
ผลการวิจัย
1.ศั ก ยภาพการจั ด การศึ ก ษาของจั ง หวั ด ภู เก็ ต ในปั จจุ บั น พบว่ า
จังหวัดภูเก็ตมีศกั ยภาพได้ เปรี ยบกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ เนื่องจากมี
รายได้ ค่ อ นข้ า งมาก สามารถสนับ สนุน จัด สรรงบประมาณการบริ ห ารจัด การด้ า น
การศึกษาได้ อย่างเต็มที่ และสามารถระดมทรัพยากรต่างๆ ที่มีคุณภาพได้ รวมถึงการ
ได้ รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ที่ให้
ความร่ ว มมื อ ท าให้ การจัด การศึ ก ษาเป็ นไปด้ ว ยความราบรื่ น รวมถึ ง คนภูเก็ ต ให้
ความสาคัญกับการศึกษาส่งผลให้ มีความพร้ อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือในด้ าน
การศึกษาได้ อย่างเต็มที่ ส่วนในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของจังหวัดภูเก็ตก็มีความพร้ อม
มีระบบอินเตอร์ เน็ตที่สมบูรณ์ มีระบบโทรศัพท์ที่ดี ซึ่งช่วยเติมเต็มให้ การจัดการศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ตมีศกั ยภาพมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้การที่จงั หวัดภูเก็ตเป็ นศูนย์กลางของ
เศรษฐกิ จภาคอุตสาหกรรม จึงทาให้ มีแรงงานหลัง่ ไหลเข้ ามายังจังหวัด ภูเก็ ตอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดเป็ นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท ซึ่งมีสว่ นทาให้ การจัดการศึกษาของ
จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลาย สถานศึกษามีการกระจายตัว มีหลักสูตรการสอนทัง้
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ภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ เกิดความเจริ ญสมกับเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก
และที่สาคัญในปั จจุบนั จังหวัดภูเก็ตได้ มีความตื่นตัวในเรื่ องการศึกษามากขึ ้น มีการ
จัด ตัง้ สภาการศึก ษา จากเวที ป ระชาพิ จ ารณ์ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของคนภูเก็ ต เพื่ อ
ร่วมกันฉายภาพถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อการคัดเลือกครู สอนดี
และลดความเหลือ่ มล ้าทางการศึกษาจังหวัด ภูเก็ต ภายใต้ การสนับสนุนของสานักงาน
ส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และคุณ ภาพเยาวชน (สสค.) นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
สร้ างความตื่นตัวของคนภูเก็ตทังภาครั
้
ฐ ท้ องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคมที่มีต่อ
การจัดการศึกษาเพื่อนาไปสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
2.ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคและปั จจัยที่สนั บสนุ นต่ อการบริ หารจัดการ
ของจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ ด้านการศึกษา พบว่า
2.1 ปั จจั ย ที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การบริ ห ารจั ด การของจั งหวัด ภู เก็ ต สู่เมื อ ง
สร้ างสรรค์ด้านการศึกษา ในเรื่ องของเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ ที่ยงั ไม่ได้ นามาใช้ ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ บุคลากรครูยงั มีจานวนไม่เพียงพอ หรื ออาจจะมีเพียงพอแต่ก็
กระจุกตัวรวมกันในบางพื ้นที่ ทาให้ คุณภาพของการศึกษาขาดประสิทธิ ภาพ อีกทังยั
้ ง
ขาดแคลนผู้บริ หารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนีก้ ารหลัง่ ไหลเข้ ามาของ
แรงงานและนักลงทุนจานวนมาก หลากหลายชาติพนั ธุ์ เป็ นอุปสรรคทาให้ ยากต่อการ
จัดระบบการศึกษาให้ หลากหลายและรองรับได้ เพียงพอ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษา
ไม่เชื่อมโยงกัน คุณภาพของเยาวชนที่ออกมาสูต่ ลาดแรงงานยังไม่มีความสามารถพอ ไม่มี
ความสามารถทางด้ านภาษา การจัดการในด้ านระบบฐานข้ อมูลต่างๆ ไม่เชื่อมโยง ไม่
เป็ น ฐานเดี ย วกัน ส่ว นหนึ่งเกิ ด ขึน้ จากนโยบายที่ เปลี่ย นแปลงบ่ อ ย ไม่ ชัด เจน การ
กระจายอานาจของการจัดการศึกษาสูร่ ะดับท้ องถิ่นยังไม่มีความแข็งแรงพอที่จะบริ หาร
จัดการให้ มีประสิทธิภาพ
2.2 ปั จจัย ที่สนับ สนุน ต่อการบริ ห ารจัด การภูเก็ ตสู่เมื อ งสร้ างสรรค์ ด้ า น
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ ความเห็น ของผู้ให้ ข้อ มูลสาคัญ ในการสัมภาษณ์ ได้ ว่า
จังหวัด ภูเก็ ต มี สภาพพื น้ ที่ ท างภูมิ ศ าสตร์ ที่ เหมาะสม มี เอกลัก ษณ์ ข นบธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง เป็ นที่สนใจของนักลงทุนทาให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากกว่าจังหวัดอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ มีการจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้ องกับ
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ความต้ องการด้ านอาชีพในตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การมี ส่ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ว นในการสนับ สนุน และให้ ค วามส าคัญ กับ
การศึกษา ทาให้ การจัดหางบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เป็ นไปด้ วยความคล่องตัว
ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความร่ วมมือจากผู้บริ หารที่มองเห็นความสาคัญของการศึกษาจริ งจัง
มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกลสามารถผลักดันการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตให้ โดดเด่น
3.แนวทางการบริ หารจัดการภูเก็ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ ด้านการศึกษา
พบว่า
ควรร่ วมมือกันผลักดันให้ จังหวัดภูเก็ตมีการบริ หารจั ดการด้ วยตัวเอง เพื่อ
การบริ หารจัดการและให้ การสนับสนุนด้ านการศึกษาสามารถทาได้ อย่างเต็มที่ มีการ
สร้ างเอกลักษณ์ของการศึกษาเฉพาะ โดยดึงผู้เชี่ยวชาญจากทุกสารทิศให้ เข้ ามาอยู่ใน
รู ปแบบการศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น รวมกลุม่ กันสร้ างภาคีเครื อข่ายเพื่อออกแบบการศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ตให้ มีความโดดเด่น เป็ นที่ร้ ูจกั และน่าสนใจ กาหนดเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น
ที่ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับตัวก้ าวเข้ าสู่
เมืองแห่งเศรษฐกิจได้ เช่นกัน รวมถึงการชี ้แนะแนวทางการเรี ยนรู้มงุ่ ให้ เด็กฉีกกรอบเป็ น
นักคิดสร้ างสรรค์ สร้ างหลักสูตรที่หลากหลาย ยกระดับการศึกษาให้ เป็ นหลักสูตรสากล
สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรไปต่อในอาเซียนได้ เพิ่มรูปแบบการศึกษาที่มงุ่ ผลิตทรัพยากร
บุคคลทางด้ านการบริ หารโรงแรมการท่องเที่ยวเป็ นการเฉพาะ แต่ทงนี
ั ้ ้โครงสร้ างการ
บริ หารจัดการและนโยบายด้ านการศึกษาต้ องมีความชัดเจน มีการปรับยุทธศาสตร์ ของ
หลักสูตร สร้ างหลักสูตรที่หลากหลายให้ กบั เด็กตังแต่
้ ระดับประถม โดยมีมมุ มองในเรื่ อง
ของสายอาชีพเป็ นจุดหนึ่งในเรื่ องของการสร้ างเศรษฐกิจสาคัญของชุมชนของประเทศ
มุ่งเน้ นการพัฒ นาคุณภาพของบุคคลเป็ นสาคัญ ในด้ านเทคโนโลยีและการใช้ สื่อก็ มี
ความสาคัญ ควรมีการสร้ างนวัตกรรมและสือ่ ที่สร้ างสรรค์ นามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ควรมีการจัดสภาพแวดล้ อมและแหล่งเรี ยนรู้ ที่สง่ เสริ มให้ เกิด
การคิดสร้ างสรรค์ ต้ องหาสิ่งที่หลากหลายให้ เด็กคิด ให้ เด็กทา และให้ เด็กชอบ พัฒนา
ให้ เด็กเป็ นคนที่มีทงความคิ
ั้
ดอ่านไปประกอบอาชีพได้
ผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตควรจะมีหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
กว่ า ที่ อื่ น เป็ นหลัก สู ต รพิ เ ศษที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ที่ เรี ย กว่ า
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"หลักสูตรบ้ านชิโน (BAAN SINO)" มีรูปแบบโครงสร้ างและแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอน ดังนี ้
1.เป็ น หลัก สูตรแบบบูรณาการ ที่ นาเอาหลัก การ ปรั ชญา แนวคิด แบบ
มอนเตสซอรี่ แนวคิดพุทธธรรมประยุกต์ แนวคิด นีโอฮิวแมนนิสต์ และแนวคิดแบบ
วอลดอร์ ฟมารวมกัน เพื่อจัดให้ มีโครงสร้ างหลักสูตรที่สอดคล้ องสัมพันธ์ กบั สภาพพื ้นที่
ของจังหวัด ภูเก็ ต เป็ น การจัด "หลัก สูต ร ทักษะชี วิ ต ทักษะภาษา ทักษะอาชี พ และ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม" เพื่ อ ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สพฐ.
และจั ง หวั ด เอื อ้ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาสู่ ส ากล และจบการศึ ก ษาแล้ วมี ง านท า
จัดการศึกษาตามที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ
ใช้ หลักแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง มุ่งให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ตาม
ความสนใจ ตามต้ องการ และการมุ่งมัน่ ตังใจเรี
้ ยนรู้ ด้วยตนเอง แก้ ไขข้ อผิดพลาดด้ วย
ตนเอง เกิดความอยากรู้อยากเห็น รู้ จักแสวงหาความรู้ด้วยจิตที่สงบและมีสมาธิ มีวินยั
ในตนเอง เกิดการพัฒนาด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้ อมๆ
กัน ควบคู่ไปกับหลักสูตรภาษาต่างๆ ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อ เตรี ยมความ
พร้ อมรองรับการประกอบอาชีพในอนาคต
2.การจัด การเรี ย นการสอน มี ก ารแบ่ ง ชั น้ เรี ย นออกเป็ น 3 ระดับ โดย
คานึงถึงความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ทังด้
้ านความคิด ความสามารถ ความพร้ อม
ความถนัด และความสนใจ ได้ แก่
2.1 ระดับปฐมวัย จัดการเรี ยนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ซงึ่ มุง่ ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้
ตามความสนใจ ตามต้ องการ และการมุ่งมัน่ ตังใจเรี
้ ยนรู้ด้วยตนเอง แก้ ไขข้ อผิดพลาด
ด้ วยตนเอง เกิดความอยากรู้อยากเห็น แสวงหาความรู้ด้วยจิตที่สงบและมีสมาธิ มีวินยั
ในตนเอง เกิดการพัฒนาด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้ อมๆ
กัน ปลูกฝังด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ถกู ต้ องเหมาะสมตามวัย ตามแนวคิดพุทธ
ธรรมประยุกต์ แต่ในขณะเดียวกันก็ มุ่งให้ เด็กมีความแตกฉานในภาษาสากลซึ่ง เป็ น
สิ่งจาเป็ นในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปั จจุบนั ด้ วย จึงมีการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อให้ เด็ก มีความสามารถในการสื่อสารได้ 3 ภาษา
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คื อ ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ ภาษาจี น ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ กั บ เมื อ งเศรษฐกิ จ และ
ท่อ งเที่ ย วอย่างจังหวัด ภูเก็ ต เป็ น อย่างมาก โดยผ่า นกิ จ กรรมบูรณาการต่างๆ แบบ
สนุกสนาน ตามหลักแนวคิดวอลดอร์ ฟ คือ การเลียนแบบ จินตนาการ และแรงบันดาล
ใจโดยไม่มีการแบ่งการสอนเป็ นรายวิชา ไม่มีการสอนอ่านเขียน แต่เป็ นการจัดเนื ้อหา
สาระการเรี ยนรู้ในรูปของประสบการณ์การเล่น และการทากิจกรรมต่างๆ รวมทังการท
้
า
ตามแบบอย่างของครู โดยการจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรี ยน รวมถึงเน้ นความสัมพันธ์ ของทุกสิ่งต่อมนุษย์และการบูรณาการ
หลักสูต รต่างๆ เข้ าเป็ น องค์ รวม ไม่ใช้ สื่อ อุป กรณ์ และเทคโนโลยี ต่างๆ โดยเฉพาะ
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็ ก ได้ พั ฒ นาจิ น ตนาการและความคิ ด
สร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่ ไม่มีการใช้ แบบเรี ยนแต่เด็กจะเรี ยนรู้จากครูผ้ สู อนซึ่งได้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าเรื่ องราวนันๆ
้ ก่อนนามาถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ ชีวิตของครู ประกอบกับ
ความเข้ าใจในธรรมชาติของเด็กเพื่อให้ เด็กเกิดจินตนาการและเกิดภาพขึ ้นในใจและทา
การจดบัน ทึ ก ไว้ ใ นสมุด ของตนที่ จัด ท าขึ น้ เอง ในระดับ อนุบ าลใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
พัฒ นาการตามสภาพจริ ง โดยการสัง เกตและจดบัน ทึ ก ของครู ผ้ ูสอน รวมถึ งการ
ประเมินจากผลงานของนักเรี ยน โดยไม่มีการสอบ
2.2 ระดับ ชัน้ ประถม จัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดนี โอฮิ วแมนนิ สต์
เริ่ มต้ นจากการรู้ จักการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ในห้ องเรี ยนที่เปรี ยบเสมือนบ้ านหลังหนึ่ง
เป็ นแหล่งรวมของความแตกต่าง จะต้ องปรับตัวร่ วมกันอย่างมีความสุขและช่วยเหลือ
กั น ได้ อย่ า งไรในชี วิ ต ประจ าวั น เด็ ก ๆ เรี ย นรู้ ทั ก ษะชี วิ ต จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจาวันโดยมีคณ
ุ ครู และผู้ใหญ่ในโรงเรี ยนเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นกัลยาณมิตร
สม่าเสมอจนกลายเป็ นวิถีชีวิตของเด็กๆ เกิ ด ศักยภาพทัง้ 4 ด้ านไปพร้ อมกันด้ วย คือ
ร่างกาย (PHYSICAL) แข็งแรง จิตใจ (MENTAL) มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความคิด
สร้ างสรรค์ ความมี น า้ ใจ (SPIRITUAL) มี เ มตตาช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น โดยที่ ไ ม่ ห วั ง
ผลตอบแทน และวิชาการ (ACADEMIC) เรี ยนรู้ และฝึ กฝนหาวิชาความรู้ เพื่อหนทาง
ในการพัฒนาตนเอง โดยการบูรณาการองค์ความรู้ ของนักเรี ยนผ่านการเรี ยนปนเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กทังร่้ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา คุณธรรม (IQ, EQ, MQ) ให้
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เหมาะสม เน้ นการเรี ยนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยครูเจ้ าของภาษา และภาษาไทย ซึ่ง
เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี ้ยังนาแนวคิดพุทธธรรมประยุกต์
มาใช้ ในการเรี ยนการสอน สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณา
การที่ส่งเสริ มให้ เกิดความเจริ ญงอกงามของชีวิต มีสติสมั ปชัญญะอยู่เสมอ ส่วนการ
ประเมินผลใช้ วิธีการสอบ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้ าใจของผู้เรี ยน ซึ่งผลการสอบ
จะแจ้ งเป็ นเกรดโดยไม่มีการระบุลาดับที่ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
2.3 ระดับชัน้ มัธยม จัดการเรี ยนการสอนโดยยึดหลักแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสต์เช่นเดียวกันกับระดับประถม แต่จะเรี ยนแบบบูรณาการโดยโครงงานและนักเรี ยน
จะเป็ นผู้กาหนดหัวข้ อการเรี ยนรู้เอง ผู้เรี ยนในระดับนี ้จะต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชี พ คุณ ธรรมจริ ย ธรรม อย่างต่อเนื่ องและทั่วถึง สามารถรั บ รู้ และมองเห็ น
ทางเลือ กในการประกอบอาชี พ และการศึก ษาต่อ ได้ การศึก ษาในระดับ นี เ้ ป็ น การ
ปูพื ้นฐานวิชาชีพให้ ผ้ เู รี ยนในการไปประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อตามสิ่งที่ตนเองสนใจ
และถนัด เลือกอาชี พที่เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม อีกทัง้ สามารถคิดต่อยอด
โครงการทาธุรกิจได้ ด้วยตัวเอง ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ธรรม ด้ วยการบูรณาการแนวคิด
พุทธธรรมประยุกต์ โดยเน้ นพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มีความเป็ นคนดี คนเก่ง และสามารถ
อยู่ ใ นสัง คมได้ เป็ นอย่ า งดี โดยผ่ า นกระบวนการบู ร ณาการหลั ก สู ต รและปรั บ
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ได้ อย่างเหมาะสม สามารถใช้ ภาษาไทยให้ ถูกต้ อง
เหมาะสม มี ทัก ษะในการใช้ ภ าษาอังกฤษและภาษาจี น พื น้ ฐานในชี วิ ต ประจ าวัน
มีสขุ ภาพอนามัยดี และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถรักษา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการวางรากฐานการพัฒนาโรงเรี ยนให้ เข้ มแข็ง มีระบบบริ หารจัดการ
ที่ ดี บุ ค ลากรมี ศัก ยภาพและได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เข้ าสู่ม าตรฐาน
การศึ ก ษาสากลต่ อ ไป การประเมิ น ผลใช้ วิ ธี ก ารสอบเช่ น เดี ย วกั บ ระดั บ ประถม
เพื่อประเมินความรู้ ความเข้ าใจของผู้เรี ยน ซึ่งผลการสอบจะแจ้ งเป็ นเกรดโดยไม่มีการ
ระบุลาดับที่ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
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สรุ ปและอภิปรายผล
ผู้วิจัย ได้ ท าการศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ รวมถึงการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูลสาคัญดังกล่าวที่มีความสอดคล้ อง และมีประเด็น
หลัก ที่ สาคัญ เข้ า ด้ วยกัน ตามหลัก ของตรรกะ เหตุและผลในการบริ ห ารจัด การโดย
สามารถประมวลผล เพื่อนาไปสูก่ ารบริ หารจัดการภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษา
ได้ ดงั นี ้
1.ศักยภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบัน
จังหวัดภูเก็ตมีศกั ยภาพได้ เปรี ยบกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ
มีรายได้ ค่อ นข้ างมาก สามารถสนับ สนุนจัด สรรงบประมาณการบริ หารจัด การด้ าน
การศึกษาได้ อย่างเต็มที่ ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของจังหวัดภูเก็ต มีระบบอินเตอร์ เน็ตที่
สมบูรณ์ มีระบบโทรศัพท์ ที่ดี ซึ่งช่วยเติมเต็มให้ การจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ ตมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องมาจากความตื่นตัวในเรื่ องการศึกษามากขึ ้น ซึง่ จะเห็นได้
จากมีการจัดตังสภาการศึ
้
กษา ภายใต้ การสนับสนุนของสานักงานส่งเสริ มสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสร้ างความตื่นตัวของ
คนภูเก็ตทังภาครั
้
ฐ ท้ องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อ
นาไปสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กฤษฎา
ตั น สกุ ล (Tansakul, K. , 2013) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การภู เ ก็ ต สู่ เ มื อ ง
สร้ างสรรค์ ค้ นพบว่า ศักยภาพความเป็ นเมืองสร้ างสรรค์ของภูเก็ตในปั จจุบนั (Phuket
Creative City Potential) แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ าน คื อ 1) ศัก ยภาพด้ านสิ น ทรั พ ย์ ท าง
วัฒ นธรรมและธรรมชาติ (Cultural and Natural Asset) 2) โครงสร้ างพื น้ ฐานและ
เทคโนโลยี (Infrastructure and Technology) 3) ความสามารถของบุ ค ลากรและ
ผู้ป ระกอบการสร้ างสรรค์ (Talents and Creative Entrepreneurs) 4) ผลผลิ ต จาก
ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละกิ จ กรรมสร้ างสรรค์ (Yield of Creativity and Creative
Activities) และโดยเฉพาะการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ข องภาค
การศึกษาในท้ องถิ่น ที่จะต้ องมีแผนพัฒ นาด้ านการศึกษาที่ชัดเจน สามารถพัฒ นา
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บุคลากรให้ มีศกั ยภาพเพียงพอ สอดรับกับความต้ องการของท้ องถิ่น ในการที่จะเข้ าไป
ทางานในส่วนต่างๆ ที่นับวันมี การขยายตัวมากขึน้ ในขณะที่สถานประกอบการใน
ท้ องถิ่น มีความตื่นตัว และมีความต้ องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้ านอาชีพ
ที่เหมาะสมกับงาน
2.ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคและปั จจัยที่สนั บสนุ นต่ อการบริ หารจั ดการ
ของจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ ด้านการศึกษา
2.1 ปั จจั ยที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อการบริ ห ารจั ด การของจั งหวัด ภู เก็ ต สู่เมื อ ง
สร้ างสรรค์ด้านการศึกษา ในเรื่ องของเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ ที่ยงั ไม่ได้ นามาใช้ ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ บุคลากรครูยงั มีจานวนไม่เพียงพอ หรื ออาจจะมีเพียงพอแต่ก็
กระจุกตัวรวมกันในบางพื ้นที่ ทาให้ คุณภาพของการศึกษาขาดประสิทธิ ภาพ อีกทังยั
้ ง
ขาดแคลนผู้บริ หารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนีก้ ารหลัง่ ไหลเข้ ามาของ
แรงงานและนักลงทุนจานวนมาก หลากหลายชาติพนั ธุ์ เป็ นอุปสรรคทาให้ ยากต่อการ
จัด ระบบการศึ ก ษาให้ ห ลากหลายและรองรั บ ได้ เพี ย งพอ ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากหลัก สูต ร
การศึ ก ษาไม่ เชื่ อ มโยงกั น คุ ณ ภาพของเยาวชนที่ อ อกมาสู่ ต ลาดแรงงานยั งไม่ มี
ความสามารถพอ ไม่มีความสามารถทางด้ านภาษา การจัดการในด้ านระบบฐานข้ อมูล
ต่างๆ ไม่เชื่อมโยง ไม่เป็ นฐานเดียวกัน ส่วนหนึง่ เกิดขึ ้นจากนโยบายที่เปลีย่ นแปลงบ่อย
ไม่ชดั เจน การกระจายอานาจของการจัดการศึกษาสูร่ ะดับท้ องถิ่นยังไม่มีความแข็งแรง
พอที่จะบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิ ภาพ ปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่าการบริ หารจัดการศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ตขาดการเชื่อมโยงกับความต้ องการของท้ องถิ่น อีกทังผู
้ ้ ปกครองส่วน
ใหญ่มีทศั นคติต้องการให้ บตุ รหลานได้ ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนทางกับ
ความต้ องการของสถานประกอบการที่เกิดอาชีพใหม่ๆ มากมาย แต่ขาดคนทางานทัง้
แรงงานกึ่งฝี มือและแรงงานไร้ ฝีมือ ทาให้ ต้องจ้ างแรงงานต่างชาติเข้ ามาทางานแทน
ทังๆ
้ ที่มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษาปี ละจานวนมาก แต่ไม่ ใช่สาขาที่ต้องการ หลักสูตรที่ควร
สร้ างขึ ้นนันต้
้ องเป็ นการศึกษาเชิงสร้ างสรรค์ มีการดาเนินการให้ เกิดกลไกความร่วมมือ
การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อการมีงานทาที่เป็ นไปตามความต้ องการของท้ องถิ่น และเตรี ยม
ผู้เรี ยนสูโ่ ลกของการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังการรณรงค์
้
ให้ ทุกภาคส่วนในท้ องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองได้ เกิดการเรี ยนรู้ มีเจตคติที่ถูกต้ องที่จะ
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ช่วยส่งเสริ ม สนับสนุน บุตรหลานให้ สามารถเลือกเรี ยนได้ ต รงตามศักยภาพ เป็ นผู้มี
คุณธรรมที่จะทาให้ อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข และมีคณ
ุ ลักษณะที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
สู่โลกสัมมาชีพได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของถวัลย์ มาศจรัส (Matcharat, T. , 2007 :
61) ที่พบว่า การจัดการศึกษาแบบสร้ างสรรค์เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อดึงศักยภาพทาง
ความคิดสร้ างสรรค์ที่เป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญาของผู้เรี ยนให้ แสดงความสามารถทาง
ความคิด ออกมาด้ วยศัก ยภาพที่สูงสุด ศัก ยภาพของผู้เรี ยนจะพัฒ นามากหรื อน้ อ ย
ขึ ้นอยูก่ บั กระบวนการพัฒนาเป็ นสาคัญ ซึง่ ครูที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะมีสว่ นสาคัญใน
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนให้ มีศกั ยภาพสูงสุดได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และมีประสิทธิผล
2.2 ปั จจัย ที่สนับ สนุน ต่อการบริ ห ารจัด การภูเก็ ตสู่เมื อ งสร้ างสรรค์ ด้ า น
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ ความเห็น ของผู้ให้ ข้อ มูลสาคัญ ในการสัมภาษณ์ ได้ ว่า
จังหวัด ภูเก็ ต มี สภาพพื น้ ที่ ท างภูมิ ศ าสตร์ ที่ เหมาะสม มี เอกลัก ษณ์ ข นบธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง เป็ นที่สนใจของนักลงทุนทาให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากกว่าจังหวัดอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ มีการจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการด้ านอาชีพในตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การมี ส่ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ว นในการสนับ สนุน และให้ ค วามส าคัญ กับ
การศึกษา ทาให้ การจัดหางบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เป็ นไปด้ วยความคล่องตั ว
ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความร่ วมมือจากผู้บริ หารที่มองเห็นความสาคัญของการศึกษาจริ งจัง
มี วิ สัย ทัศ น์ ก ว้ า งไกลสามารถผลัก ดัน การศึ ก ษาของจั ง หวัด ภู เก็ ต ให้ โดดเด่ น ซึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของริ ชาร์ ด ฟลอริ ดา (Florida, 2002) ที่กล่าวว่า การพัฒ นาเมือ ง
ในยุค ปั จ จุบ ัน ต่า งมุ ่ง ความสนใจไปที ่ก ารส่ง เสริ ม ศัก ยภาพที ่ม ีอ ยู่แ ล้ ว ในพื ้นที่
ศัก ยภาพในพื ้นที ่ส ามารถวิเ คราะห์ไ ด้ ใ นหลากหลายมิต ิ ในเชิง กายภาพมัก จะ
พิจารณาถึง ความได้ เปรี ยบในเชิงภูมิศาสตร์ ที่ตงั ้ ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ รวมถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ในเชิงสังคมก็มกั จะพิจารณาถึงโครงสร้ างทางสังคมในพื ้นที่
การรวมตัว กัน เป็ น เครื อ ข่า ย วิถีชีวิต ของคนในพื ้นที่ ในเชิง เศรษฐกิจ จะเป็ น การ
พิจ ารณาถึง ความพร้ อมของความเป็ น อยู ่ก ารประกอบอาชีพ ทัก ษะแรงงาน
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นอกจากนี ้ศักยภาพในเชิงวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ หรื อความเฉพาะของพืน้ ที่
ยัง เป็ น อีก หนึ่ง ปั จ จัย ที่มีค วามสาคัญ ในการพัฒ นาเมือ งของทศวรรษนี แ้ ต่ละเมือ ง
ต่า งมี ค วามเหมือนที่สามารถใช้ ก ลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาที่เ ป็ น ไปในแนวทางเดีย วกัน ได้
เช่น นโยบายในระดับประเทศ หรื อระดับภูมิภาค เนื่องจากเป็ นการพัฒนาในภาพรวม
หรื อระดับมหภาค แต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่ มนานโยบายหรื อแผนการพัฒนาไปใช้ ในระดับ
ที่เล็กลง เช่น ระดับท้ องถิ่น ระดับพื ้นที่ วิธีการพัฒนาย่อมจะต้ องแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะที่เฉพาะของแต่ละพื น้ ที่ เนื่องจากท้ องถิ่ นแต่ละที่มีศ ัก ยภาพในด้ า นต่า งๆ
ไม่เ หมือ นกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของแลนดรี ย์ (Landry, C., 2000) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
คนและวัฒนธรรมท้ องถิ่นมีสว่ นสาคัญในการทาให้ เมืองเป็ นพื ้นที่ของความสร้ างสรรค์
และทาให้ เกิดพลวัตขึ ้นในสังคมเมือง ดังนันความเป็
้
นท้ องถิ่นที่สอื่ สารออกมาทางศิลปะ
ในรู ปแบบต่างๆ และกิ จกรรมทางวัฒ นธรรมซึ่งถื อเป็ น ทรั พ ยากรสร้ างสรรค์ จึงเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญ ที่ทาให้ ความเป็ นเมืองสร้ างสรรค์ ของแต่ละท้ องถิ่นมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป
3.แนวทางการบริ หารจัดการภูเก็ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ ด้านการศึกษา
พบว่า
ควรร่ วมมือกันผลักดันให้ จังหวัดภูเก็ตมีการบริ หารจัดการด้ วยตัวเอง เพื่อ
การบริ หารจัดการและให้ การสนับสนุนด้ านการศึกษาสามารถทาได้ อย่างเต็มที่ มีการ
สร้ างเอกลักษณ์ของการศึกษาเฉพาะ โดยดึงผู้เชี่ยวชาญจากทุกสารทิศให้ เข้ ามาอยู่ใน
รู ปแบบการศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น รวมกลุม่ กันสร้ างภาคีเครื อข่ายเพื่อออกแบบการศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ตให้ มีความโดดเด่น เป็ นที่ร้ ูจกั และน่าสนใจ กาหนดเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น
ที่ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับตัวก้ าวเข้ าสู่
เมืองแห่งเศรษฐกิจได้ เช่นกัน รวมถึงการชี ้แนะแนวทางการเรี ยนรู้มงุ่ ให้ เด็กฉีกกรอบเป็ น
นักคิดสร้ างสรรค์ สร้ างหลักสูตรที่หลากหลาย ยกระดับการศึกษาให้ เป็ นหลักสูตรสากล
สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรไปต่อในอาเซียนได้ เพิ่มรูปแบบการศึกษาที่มงุ่ ผลิตทรัพยากร
บุคคลทางด้ านการบริ หารโรงแรมการท่องเที่ยวเป็ นการเฉพาะ แต่ทงนี
ั ้ ้โครงสร้ างการ
บริ หารจัดการและนโยบายด้ านการศึกษาต้ องมีความชัดเจน มีการปรับยุทธศาสตร์ ของ
หลักสูตร สร้ างหลักสูตรที่หลากหลายให้ กบั เด็กตังแต่
้ ระดับประถม โดยมีมมุ มองในเรื่ อง
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ของสายอาชีพเป็ นจุดหนึ่งในเรื่ องของการสร้ างเศรษฐกิจสาคัญของชุมชนของประเทศ
มุ่งเน้ นการพัฒ นาคุณภาพของบุคคลเป็ นสาคัญ ในด้ านเทคโนโลยีและการใช้ สื่อก็ มี
ความสาคัญ ควรมีการสร้ างนวัตกรรมและสือ่ ที่สร้ างสรรค์ นามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ควรมีการจัดสภาพแวดล้ อมและแหล่งเรี ยนรู้ ที่สง่ เสริ มให้ เกิด
การคิดสร้ างสรรค์ ต้ องหาสิ่งที่หลากหลายให้ เด็กคิด ให้ เด็กทา และให้ เด็กชอบ พัฒนา
ให้ เด็กเป็ นคนที่มีทงความคิ
ั้
ดอ่านไปประกอบอาชีพได้ ซึง่ จังหวัดภูเก็ตควรจะมีหลักสูตร
ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นกว่าที่อื่น เป็ นหลักสูตรพิเศษที่เหมาะสมกับบริ บทของจังหวัด
ภูเก็ต ที่เรี ยกว่า "หลักสูตรบ้ านชิโน (BAAN SINO)" เพื่อช่วยผลักดันให้ ภูเก็ตสู่เมือง
สร้ างสรรค์ด้านการศึกษามีความเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น โดยอาศัยหลักการบริ หารจัดการมา
ปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทสภาพแวดล้ อมของจังหวัดภูเก็ต เน้ นการมีสว่ นร่วม โดยให้
ทุกคนได้ ร่วมคิด ร่วมทาและร่วมปฏิบตั ิ โดยมีบคุ ลากรในโรงเรี ยน กรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองมีสว่ นร่ วมในการดาเนินงาน มีการกระจายอานาจบริ หารจัดการทังด้
้ าน
วิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไปไปยังสถานศึกษามาก
ขึ ้น เป็ นนวัตกรรมทางการบริ หารที่ให้ สถานศึกษามีอิสระในการบริ หารและจัดการเรี ยน
การสอนและที่สาคัญ คือ เป็ นการคืนอานาจให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาอย่างแท้ จริ ง โดยมีการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1.การก าหนดนโยบายและแผน (Policy and Planning) โดยการจั ด ท า
นโยบายและกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูเก็ตสูเ่ มืองสร้ างสรรค์ด้านการศึกษาที่
เป็ นรู ปธรรม การกาหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ งาน/โครงการ ในการ
พัฒนาภูเก็ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ในระยะยาว พร้ อมทังสื
้ ่อสารวิสยั ทัศน์ ดงั กล่าวให้ กับทุก
ภาคส่วนเห็นความสาคัญและเข้ ามามีส่วนร่ วม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม
โดยรวม ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ สุเทพ
เชาวลิ ต (Chaowalit, S., 2012 : 10 - 20) ที่ ก ล่ า วว่ า การท างานที่ มุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์
(Achieving Result) เพื่ อ ให้ บรรลุเป้ า หมายของการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่
บุคลากรภาครัฐจะต้ องเป็ นบุคคลที่ม่งุ มัน่ ในความสัมฤทธิ์ ผลของการทางาน ต้ องเป็ น
นักกลยุทธ์ ที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จ มีการวางแผนงานที่ดี การเลือกวิธีการทางานการ
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แก้ ไขปั ญหา เพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของฉันทนา ปาปั ด
ถา และณมน จี รั ง สุว รรณ (Papattha, C. and Jeerungsuwan, N., 2013) ที่ พ บว่ า
การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มุ่งหวังให้ มนุษย์ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Behavior Chang) ไปในทิศทางที่มีคณ
ุ ค่าอันพึงประสงค์ของความเป็ นมนุษย์ ในขณะ
ที่ การสร้ างสรรค์ คื อ การสรรค์ สร้ างคุณ ค่ าใหม่ ๆ ด้ วยสิ่ งใหม่ หรื อในสิ่ งเดิ มที่ มี อยู่
นอกจากนี ย้ ังสอดคล้ องกับ แนวคิดของ Department for Culture, Media and Sport
(DCMS) (2008) ที่กล่าวว่า สหราชอาณาจักรเป็ นประเทศที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน
และเป็ นระบบมากที่สดุ แห่งหนึ่ง ในโลก ในการส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ตอบสนองกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ข องประเทศ ดัง นัน้ การที่ จ ะท าให้
การศึก ษาของจังหวัดภูเก็ ต ซึ่งเป็ นเมื องเศรษฐกิ จท่องเที่ ย วก้ าวสู่ระดับ สากลได้ นัน้
จ าเป็ น ต้ อ งพัฒ นาศัก ยภาพของผู้เรี ย นให้ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ต่ างๆ เป็ น
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ มากขึ ้น เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในปั จจุบนั มี
การเดิ น ทางแลกเปลี่ย นเพื่ อ การค้ า เพื่ อ การศึ ก ษา และเพื่ อ ความบัน เทิ ง จากการ
ท่องเที่ยว การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศอื่นๆ มีความสะดวกง่ายดายและ
รวดเร็ วมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ จังหวัดภูเก็ ตมีอัตราการอพยพย้ ายถิ่ นเพื่ อการลงทุน
ธุรกิจและเข้ ามาทางานเพิ่มมากขึ ้น อีกทังอั
้ ตราการเติบโตของประชากรรุ่ นใหม่ที่เกิด
จากการแต่งงานข้ ามวัฒนธรรมในอัตราที่สงู ขึ ้นเรื่ อยๆ มีชาวต่างประเทศอพยพเข้ ามา
ก่อให้ เกิดชุมชนนานาชาติ ทาให้ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีโอกาสสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั
ชาวต่างชาติมากกว่าประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ดังนันการพั
้
ฒนาศักยภาพของบุคคลให้ มี
ความสามารถในด้ านภาษาจึงเป็ นสิง่ สาคัญเพื่อให้ เป็ นอัตลักษณ์ใหม่ของประชาชนใน
จัง หวัด ภูเก็ ต และสอดคล้ อ งกับ ประเทศฟิ นแลนด์ ที่ Creative Industries Finland
(2010) ได้ กล่าวไว้ ว่า การสนับสนุนในด้ านการวิจัยเพื่ อการพัฒนาและการสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทาให้ เกิดมาตรฐานและการทางานของบริ ษัทเป็ นมาตรฐาน
ที่ทาให้ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ ามาร่ วมมือกันกับภาครั ฐบาล โดยเฉพาะ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ ้น นาไปสูก่ ารได้ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการ
พัฒ นาอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ของทัง้ สองภาคส่วนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ซึ่งแหล่ง
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เรี ยนรู้ นนจะต้
ั้
องได้ มาตรฐานและทันสมัย เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถเข้ าถึง
ได้ ง่าย และมีศัก ยภาพเพี ยงพอในการสร้ างมาตรฐานการเรี ยนรู้ ให้ ได้ ต ามเกณฑ์ ที่
กาหนด ทันกับยุคสมัย รองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ฉั น ทนา ปาปั ด ถา และปรั ช ญนัน ท์ นิ ล สุข (Papattha, C. and Ninsuk, P., 2003)
ที่พบว่า สภาพแวดล้ อมการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ซึง่ การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระยะต่อไป ต้ องมุง่ เน้ นการเตรี ยมความพร้ อมรับ
การเปลีย่ นแปลง และก้ าวเข้ าสูเ่ ศรษฐกิจฐานความรู้ จะต้ องพัฒนาระบบการศึกษาไทย
ให้ สามารถสร้ างคนให้ มี ค วามรู้ คิ ด วิ เคราะห์ เป็ น ส่ง เสริ ม ความสามารถในด้ าน
ภาษาสากลและเทคโนโลยี รวมทังเร่
้ งผลิตกาลังคนเพื่อรองรับการเติบโตของภาคการ
ผลิตที่เป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ นอกจากนี ้การเปิ ดเสรี
ทางการศึกษาจะส่งผลต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษาของประเทศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และจะทาให้ เกิ ดการแข่งขันเชิงคุณ ภาพมากขึน้ ในการจัดการศึกษาทังในและ
้
ต่างประเทศ จึงต้ อ งเร่ งศึก ษาความได้ เปรี ย บเสีย เปรี ย บในการเปิ ด เสรี ก ารค้ าด้ า น
การศึกษาอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็ นสาคัญ การสร้ างแหล่ง
เรี ยนรู้ ที่หลากหลายและกระจายครอบคลุมทุกพื ้นที่เพื่อการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
ด้ วยการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านอินเตอร์ เน็ตและส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนนักศึกษาและ
ประชาชนได้ เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ จากสื่อมัลติมีเดีย อินเตอร์ เน็ตเพื่ อการเรี ยนรู้ ได้
อย่างกว้ างขวางเป็ นการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ที่จะทาให้ คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับ
สามารถศึกษาหาความรู้ ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต สามารถวางแผน และกาหนด
วัตถุประสงค์ที่จะเรี ยนรู้ โดยแสวงหาโอกาสที่จะศึกษาต่อเนื่อง และเลือกวิธีการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง และเป็ นการศึกษาที่ต่อเนื่องไปจากการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและอุดมศึกษา
พร้ อมทังพั
้ ฒนาพื ้นที่สาธารณะรู ปแบบต่างๆ ให้ เป็ นเวทีในการแสดงออกทางความคิด
สร้ างสรรค์ ต่างๆ เพื่อให้ ผลิตผลงานสร้ างสรรค์ ใหม่ๆ ขึ ้นมา ตลอดจนส่งเสริ มและการ
ประยุกต์ใช้ พื ้นที่ต่างๆ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของชุมชนและวัฒนธรรมท้ องถิ่นของภูเก็ต
2.การจัดองค์การ (Organizing) เป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นความพยายามที่
ต้ องการมุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัดการ โดยมุ่งเน้ นด้ านการจัดกระบวนการ
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ภายในองค์ การ ทัง้ โครงสร้ างองค์ การ การกระจายอานาจและการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ท าให้ ทราบขัน้ ตอน วิธีการ และสามารถเตรี ยมการหรื อทราบ
อุป สรรคได้ ล่ว งหน้ า ดังนัน้ การปฏิ บัติ งานต่า งๆ จะเกิ ด ความราบรื่ น และเรี ย บร้ อย
นาไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้ โดยมุ่งเน้ นให้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หารจัด
การศึกษาให้ เหมาะสมเพื่ อมุ่งให้ เกิ ดผลที่ เป็ นรู ปธรรม โดยยึด หลัก การที่สาคัญ ได้ แก่
1) หลักการกระจายอานาจ ซึ่งเป็ นการกระจายอานาจการจัดการศึกษาจากกระทรวง
และส่วนกลางไปยังสถานศึก ษาให้ ม ากที่ สุด โดยมี ค วามเชื่ อ ว่าโรงเรี ยนเป็ น หน่ว ย
สาคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก กระจายอานาจสู่องค์การปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใช้ นโยบายแบบส่งเสริ มกึ่งรัฐกึ่งเอกชน ที่รัฐให้ เงินอุดหนุน แต่มีการบริ หาร
จัดการโดยองค์กรอิสระ ไม่ใช่โอนย้ ายการบริ หารจัดการศึกษาจากระบบราชการส่วนกลาง
ไปอยูภ่ ายใต้ นกั การเมืองท้ องถิ่นเหมือนปั จจุบนั เพื่อให้ มีการแข่งขันในเชิงคุณภาพมากขึ ้น
และผู้เรี ยนมี ทางเลือกในการศึกษามากขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. 2552 – 2559) ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Phuket Provincial
Education Office, 2016) ที่กล่าวว่า กาหนดนโยบายและกรอบดาเนินการ ให้ มีการ
พัฒ นาและน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ เพื่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพ เพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษา และการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการ โดยเร่ งรัด
กระจายอานาจการบริ หารและจัดการศึกษาไปสูส่ ถานศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษา และ
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ประชาสังคม
และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริ หารจัดการและใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านการศึกษา การพัฒนาความเป็ น
สากลของการศึกษา เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันและพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศภายใต้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ เพื่อการอยู่
ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสขุ มีการพึ่งพาอาศัยและเกื ้อกูลกัน และ 2) หลักการมอบ
อานาจจัดการศึกษา ในอดีตการจัดการศึกษาจะทาหลากหลายทังวั
้ ดและองค์ กรใน
ท้ องถิ่นเป็ นผู้ดาเนินการ ต่อมามีการรวมการจัดการศึกษามอบให้ กระทรวงศึกษาธิการ
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เพื่อให้ เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ ้น ความเจริ ญ
ต่างๆ ก้ าวไปอย่างรวดเร็ ว การจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ่ มมี ข้อจากัด เกิ ดความ
ล่าช้ าและไม่สนองความต้ องการของผู้เรี ยน และชุมชนอย่างแท้ จริ ง จึงควรมีการมอบ
อานาจให้ ท้องถิ่นและประชาชนของจังหวัดภูเก็ตมีอิสระในการบริ หารจัดการศึกษาได้
เอง สอดคล้ องกับการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของบอสตันและคณะ (Boston, J.
et al., 1996 : 106) ที่กล่าวว่า เป็ นการปรับเปลีย่ นจากการให้ น ้าหนักความสาคัญที่เดิม
มุ่งเน้ นให้ ความสาคัญต่อการควบคุมปั จจัยนาเข้ าหรื อทรัพยากรและกฎระเบียบต่างๆ
มาเป็ นการควบคุ ม ในเรื่ อ งของการผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ห รื อ กล่า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อ
ปรับเปลี่ยนจากการให้ ความสาคัญในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการของการทางาน
(Process Accountability) มาเน้ นภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ (Accountability for
Results) เน้ นปรับเปลี่ยนโครงสร้ างหน่วยงานราชการใหม่ให้ มีขนาดเล็กลงในรู ปแบบ
ของหน่วยงานอิสระในกากับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างการกากับดูแลควบคุมที่
เป็ นภารกิจงานเชิงพาณิชย์ และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิง
นโยบายและการให้ บ ริ ก ารออกจากกัน อย่ า งเด็ ด ขาด นอกจากนี ค้ วรมี ก ารจัด ตัง้
หน่วยงานกลางที่มาจากการเลือกตังและการสรรหา
้
เป็ นองค์กรอิสระ เพื่อรับผิดชอบการ
พัฒ นาเมื องสร้ างสรรค์ ของจังหวัด ภูเก็ ต ท าหน้ าที่ ป ระสานงานกับ หน่วยงานระดับ
กระทรวงและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่มี บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒ นาเมือง
สร้ างสรรค์โดยตรง ตลอดจนติดตามประเมินผลความก้ าวหน้ าของการพัฒนาภูเก็ตให้
เป็ นเมื องสร้ างสรรค์ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของพิ รุณ ลายสมิ ต (Laisamit, P.,
2013) ที่พบว่า ในหมวดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ของแผนพัฒ นาประเทศกาตาร์
หรื อ Qatar National Vision 2030 ซึ่งกาหนดวิสยั ทัศน์ไว้ ว่า "พัฒนาประชาชน ทุกคน
เพื่อการธารงไว้ ซึ่งสังคมที่เจริ ญก้ าวหน้ า" ได้ กาหนดให้ การปฏิรูปการศึกษาเป็ นหัวข้ อ
แรกสุด โดยมีแผนงานการดาเนินการให้ มีสถาบันการศึกษาที่มอี ิสระ มีความก้ าวหน้ า มี
ระบบการบริ หารงานของตัวเอง และมีความโปร่ งใส โดยอยู่ภายใต้ การกากับแนวทาง
จากส่วนกลาง
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3.การสร้ างเครื อข่าย (Networking) เป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุน และสร้ าง
โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของจั ง หวัด ภู เก็ ต ทั ง้ ภาคประชาสัง คม ภาคอุต สาหกรรม
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา ปราชญ์ ชาวบ้ าน และ
ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ น เข้ ามามีส่วนร่ วมให้ มากขึน้ เพื่ อพัฒ นาคุณภาพของการศึกษาใน
จังหวัดภูเก็ตให้ มีความเท่าเทียมกัน สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของตัวบ่งชี ้ใน
การเป็ น เมื อ งสร้ างสรรค์ ข องแลนดรี ย์ (Landry, C., 2000) เกี่ ย วกับ กรอบทางด้ า น
สาธารณะและการเมือง (The Political and Public Framework) เช่น มีความโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ ปรับเปลีย่ นได้ ง่ายตามสถานการณ์ เน้ นการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
มากกว่ารวมอานาจ สนับสนุนการทางานแบบข้ ามสายงาน สนับสนุนหน่วยงานอาสา/
ชุม ชนที่ มี ป ระโยชน์ มี ก ารเชื่ อ มโยงที่ ดี กับ ธุ รกิ จ ซึ่ ง การวิ เคราะห์ ถึ ง ความต้ อ งการ
สาขาวิชาของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการภูเก็ ตสู่เมืองสร้ างสรรค์
ถึงแม้ จงั หวัดภูเก็ตเป็ นเพียงจังหวัดเล็กๆ ที่มีพื ้นที่ไม่มากนัก แต่ก็มีหน่วยงานต่างๆ ครบ
ทุก หน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานต่ า งๆ เหล่า นัน้ ต่ า งก็ มี ค วามพร้ อมในการสนับ สนุ น
การศึก ษาเช่ น เดี ย วกัน สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Department for Culture, Media
and Sport (2008) ได้ กล่าวถึง รัฐบาลอังกฤษที่จัดให้ มีการดาเนินการ หรื อที่เรี ยกว่า
พันธมิตรเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Partnerships) ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เด็กๆ
จานวนหลายแสนคนของประเทศ โดยเฉพาะเด็กที่เสียเปรี ยบโอกาสทางการศึกษาที่
กระจายอยู่ทวั่ ประเทศให้ ได้ รับโอกาสในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผ่านโครงการ
ต่างๆ ที่จดั ร่ วมกับองค์กร หน่วยงาน และบุคลากรทางการสร้ างสรรค์ต่างๆ ได้ เข้ ามามี
ส่ว นร่ ว มในการช่ ว ยพัฒ นา รวมไปถึ ง การผลัก ดัน ให้ ยุท ธศาสตร์ ในการศึ ก ษานัน้
เป็ นการส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้ องกับภาคธุรกิจ
และการเป็ นเจ้ าของกิจการด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมได้
ถูกกาหนดให้ มีการทางานร่วมกันมากยิ่งขึ ้นด้ วยเพื่อพัฒนาแรงงานในตลาดร่วมกันให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น โดยได้ มีการพัฒนาสถาบันพัฒนาทักษะระดับชาติที่เรี ยกว่า
National Skills Academy ขึน้ เพื่ อพัฒ นาทักษะและความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ ร่วมกัน
รัฐบาลยังได้ พัฒ นาหน่วยงานขึน้ อีก หลายแห่งในการประสานงาน ดูแล และสารวจ
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ผลกระทบร่ วมกันในการพัฒนาความร่ วมมื อกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
ต่อเนื่อง และหน่วยงานภาคธุรกิจในการร่ วมมือกันเพื่อพัฒนาทักษะ หลักสูตร เนื ้อหา
และเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงสร้ างสรรค์ให้ กับเยาวชนอีกด้ วย นอกจากนี ้ยัง
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของพิ รุณ ลายสมิ ต (Laisamit, P., 2013) ที่ พ บว่า ในการ
จัด การเรี ย นการสอนของประเทศกาตาร์ มี แ ผนการด าเนิ น การสร้ างเครื อ ข่ายของ
หลักสูตรการศึกษา ทังประเภทสามั
้
ญและวิสามัญเพื่อให้ เด็กและเยาวชน มีความพร้ อม
ทางด้ านทักษะและแรงจูงใจในอันที่จะทาประโยชน์เพื่อสังคม บนพื ้นฐานของคุณค่า
ทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม โดย
ให้ ประชาชน มีจิตสานึกการเป็ นเจ้ าของประเทศ ให้ มีการคิดค้ นนวัตกรรม และการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการกีฬาและวัฒนธรรมอันหลากหลาย การสร้ างเครื อข่ายโดยดึงทุกภาค
ส่วนเข้ ามาร่วมมือกันเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ หารจัดการ
ภูเก็ ตสู่เมืองสร้ างสรรค์ ด้านการศึก ษา ความเข้ มแข็งของชุม ชนและท้ องถิ่ น จะช่วย
ยกระดับการศึกษาของภูเก็ตให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 รัฐบาลควรเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษาอย่างจริ งจัง และมีการเปิ ด
กว้ างเพื่อก่อให้ เกิดความหลากหลายด้ านการศึกษา ส่งเสริ มการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้ าง
นวัตกรรมต่างๆ
1.2 จังหวัด ภูเก็ ต ควรส่ง เสริ ม การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมตาม
ศักยภาพและความหลากหลายของผู้เรี ยนตลอดจนเพิ่มช่องทางการเข้ าถึงการศึกษา
และการเรี ย นรู้ ที่ มี ม าตรฐานและคุณ ภาพแก่ เด็ ก เยาวชน และประชาชน ด้ ว ยการ
ส่งเสริ มเด็กที่ มีค วามสามารถพิ เศษ ส่งเสริ ม การศึกษาทางเลือก ขยายผลต้ นแบบ/
รูปแบบที่ดีพฒ
ั นาแหล่งเรี ยนรู้ที่มีชีวิต
1.3 รัฐบาลต้ องให้ อานาจกระทรวงศึกษาธิการในการกระจายอานาจทางการ
บริ หารการศึกษาและจัด สรรงบประมาณ ตลอดจนอ านาจการตัด สินใจและพัฒ นา
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การศึกษาคืนสู่ท้องถิ่น เพื่ อตอบสนองความต้ องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้
อย่างตรงจุด ซึ่งจะส่งผลให้ จังหวัดภูเก็ ตมี ระบบการศึกษาที่ มีคุณ ภาพสูง และมี ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ด้ านการศึกษาในระดับนานาชาติ สร้ างความเข้ ม แข็ง
มัน่ คง ให้ แก่ประเทศชาติได้
1.4 จัด สภาพแวดล้ อ มของภูเก็ ต สู่เมื อ งสร้ างสรรค์ ซึ่ ง คนและวัฒ นธรรม
ท้ องถิ่นมีสว่ นสาคัญในการทาให้ เมืองเป็ นพื ้นที่ของความสร้ างสรรค์และทาให้ เกิดพลวัต
ขึ ้นในสังคมเมือง จะเป็ นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาควบคู่ไปกับหน่วยงาน
ระดับ นโยบาย ซึ่ ง การบริ ห ารจัด การและการจัด หลัก สูต รบ้ า นชิ โน (BAAN SINO)
ที่สอดคล้ อ งกับ นโยบายของจังหวัดภูเก็ ต ผลลัพธ์ ที่ได้ ก็จ ะทาให้ เยาวชนมี คุณ ภาพ
ทัด เที ย มกัน ทุก พื น้ ที่ สามารถจัด หลัก สูต รการเรี ย นการสอนที่ ยื ด หยุ่น เหมาะสม
สอดคล้ องกับความต้ องการที่หลากหลาย และวิถีชีวิตของท้ องถิ่นได้ ดีกว่า เนื่องจากมี
ความใกล้ ชิดกับประชาชนในพื ้นที่ และมีจุดเน้ นด้ านการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทงใน
ั้
เชิงกลุ่มเป้าหมายและในเชิงเนื ้อหา รวมทังจุ
้ ดเน้ นในเชิงรู ปแบบการจัดการศึกษาซึ่ง
สามารถกาหนดรู ปแบบที่เหมาะสมกับเนื ้อหาและกลุม่ เป้าหมายได้ ชดั เจน จนสามารถ
สร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปและริ เริ่ มนวัตกรรมทางการศึกษาได้ จริ ง
1.5 จังหวัดภูเก็ตควรส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายภาคธุรกิจ เช่น สภาหอการค้ า สภา
อุตสาหกรรม และเครื อข่ายองค์ กรธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่ภาครัฐส่งเสริ ม เช่น สมาคมผู้
ส่งออก สมาคมผู้ประกอบการค้ า เป็ นต้ น ให้ เข้ ามีสว่ นร่วมพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ภูเก็ต อันจะส่งผลให้ การผลิตกาลังคนเชื่อมโยงกับความต้ องการของตลาดแรงงานมาก
ขึ ้น
1.6 จังหวัดภูเก็ ตควรปรับปรุ งกระบวนการบริ หารจัดการ โดยยึด "หลักการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี" (Good Governance) และปรับเปลี่ยนวิธีการทางานเพื่อมุ่ง
ไปสูก่ ารเป็ นองค์กรสมัยใหม่ ที่ทางานเชิงรุ กแบบบูรณาการ มีความคล่องตัวรวดเร็ ว มี
ขีดสมรรถนะและสร้ างผลงานได้ สงู (High performance) เปิ ดเผย โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ เพื่อเป็ นที่ไว้ วางใจของประชาชน โดยเปิ ดโอกาสให้ ตวั แทนภาคประชาชนของจังหวัด
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ภูเก็ ต ได้ มี ส่วนร่ วมติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล การปฏิ บัติ งานตามนโยบาย ให้
เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
1.7 จั ง หวัด ภู เก็ ต ควรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไขปั ญ หารวมทัง้ การ
ให้ บริ ก ารเชิ ง รุ ก เพื่ อ ประโยชน์ สุข ของพี่ น้ องประชาชนชาวจั ง หวัด ภู เก็ ต โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริ หารจัดการที่ทนั สมัย
1.8 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องควรมีสว่ นร่ วมในการผลักดันให้ มีโรงเรี ยนต้ นแบบ
ทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดการศึกษาและเตรี ยมความพร้ อมทังด้
้ านร่างกาย
สติ ปัญ ญา จิ ตใจ อารมณ์ และสังคมให้ กับผู้เรี ยนตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ ชัน้
สูงสุด
2.ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 หน่วยงานทางด้ านการวิจัยการศึกษา ควรมีการต่อยอดและพัฒนาแนว
ทางการนาหลักสูตรไปใช้ ให้ เป็ นรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรศึกษาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางหลักสูตร เพื่อสร้ าง
ผลผลิตทางด้ านกาลังคนที่มีศกั ยภาพตรงกับบริ บทและความต้ องการของตลาดแรงงาน
จังหวัดภูเก็ตอย่างแท้ จริ ง
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