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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 123 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ
4 คน คือ ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 คน ตัวแทนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน ครู 2 คน รวมทั้งสิ้น
492 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คา
มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจัย พบวา
1.องคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 5 องคประกอบ คือ
(1) การเปนผูบริหารมืออาชีพ (2) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (3) การจัดโครงสรางการบริหารงานของ
สถานศึกษา (4) การพัฒนาบุคลากรครู (5) การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2.ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง
5 องคประกอบ มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และใชประโยชนไดจริง
คําสําคัญ :การบริหารเพื่อความเปนเลิศ, สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร

Abstract

The purposes of this research were to find: 1) the components of the administration for
excellence of small-size school under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan,and 2) the confirmation of
the administration for excellence of small-size school under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan. The
samples were 123 small-size schools under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan. The respondents
from each school were school director or vice academic director, head of academic departments and two
teachers with the total of 492 respondents.The data collected by using the opinionnaire. The data were
analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation,exploratory factor analysis, and
content analysis.
The findings of this study were as follows:
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1. The components of the administration for excellence of small-size school under the
jurisdiction of Bangkok Metropolitan factor were 5 components namely: (1) Professional administration (2)
Child centered instruction process (3) Structuring Administration (4) Teacher development and
(5)
Potential learning development of student.
2. The confirmation on 5 factors of the administration for excellence of small-size school
under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan were found propriety, feasibility, accuracy and utility.
Keywords : the administration for excellence ,small-size school under the jurisdiction of Bangkok
Metropolitan

ภูมิหลัง

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและ
มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สําหรับโลกในอนาคต “คน” จะเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยทุกคน ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด
ของประเทศอยูที่ “องคความรูของคน”สังคมที่พึงปรารถนาไมใชเปนเพียงสังคมขาวสาร แตตองเปนสังคมแหงการเรียนรู การ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพยอมเกิดจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของรัฐการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาสวนใหญเปนการปฏิรูป
ในระบบและโครงสรางของหนวยราชการเปนสําคัญ การเขามามีสวนรวมของภาคชุมชนและประชาสังคมคอนขางนอยทําให
การปฏิรูปไมตอบสนองความตองการของชุมชนการบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบันซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการ
แขงขันเพื่อสรางขอไดเปรียบ และความมุงมั่นของสังคมที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว รุนแรงและมีความหลากหลายตางก็สงผล
กระทบตอวงวิชาชีพ โดยเฉพาะดานการศึกษาซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางของการบริหารจัด
การศึกษาภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ” เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักของการมี
เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ เนนระบบการกระจายอํานาจและการยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปน
สําคัญมุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิตกระบวนการจัดการ และปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ
ปจจัยสําคัญที่อธิบายความสําเร็จของประเทศชาติก็คือการศึกษาของบุคคลในชาติ ประเทศชาติใดกอปรดวยกําลังคนที่มี
การศึกษาสูง ก็ยอมหวังสติปญญาความคิดและพลังสรางสรรคจากประชาชนไดมากเปนเงาตามตัว ไมวากระแสโลกาภิวัฒนจะ
ชักนําประเทศตางๆ ไปในทิศทางใดก็ตามการศึกษาจะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
เปนพื้นฐานที่จะชวยเสริมสรางประเทศใหเจริญรุงเรือง กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนและเรงรัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ การศึกษาถือเปนหัวใจ
สําคัญในการพัฒนาชาติจําเปนตองกําหนดทิศทางการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับเวทีโลก โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 25522561) เพื่อสรางคนไทยและปฏิรูปการศึกษาไทยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (PISA) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป มีความสามารถดานทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป คนไทยใฝเรียนรูดวยตนเอง รักการอาน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คนไทย
ใฝดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึก มีจิตสาธารณะและมีความเปนพลเมืองที่ดี ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพผูเรียนให
มีคุณภาพในระดับสากล
กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูกําหนดนโยบายในการจัด
การศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 437 โรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนเรียนรวม (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2557: 6) [1] มีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งองคความรู มีคุณธรรมและมีทักษะใน
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การดํารงชีวิต โดยสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีหนาที่เกี่ยวกับงานดานการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ทําหนาที่กําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาใน
ระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนศูนยกลางเครือขายสารสนเทศดานการศึกษา สงเสริม
ใหโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องกรุงเทพมหานคร
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษา และพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกดาน ทั้งองคความรู
คุณธรรม และทักษะในการดํารงชีวิต โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย 3.3
การศึกษาสําหรับทุกคน ( Education for All) ใหความสําคัญในการพัฒนามนุษยใน 2 แนวทางใหญ คือ 1) กระจายโอกาส
ทางการศึกษาที่เทาเทียมและเสมอภาค (Equal EducationOpportunity) คือ การจัดการศึกษาใหกับเยาวชนอยางทั่วถึงโดย
ไมแบงแยกความแตกตางทางสังคม การเมือง วัฒนธรรมและศาสนา 2) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (
High Quality
Education) เปนการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนเปนคนที่มีคุณภาพมีความรู สามารถอานออกเขียนได คิดเลขเปน
มีจิตสํานึกรักชุมชนและประเทศชาติบานเมือง หวงแหนและเห็นคุณคาวัฒนธรรมของตนเอง มีคุณธรรม มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต และประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวได มีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหมีความทันสมัยและเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานใหมีความทัดเทียมกับมหานครอื่นๆ ทั่วโลก โดยไดกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ
ดานการศึกษา 2 นโยบาย คือ มหานครแหงการเรียนรู และมหานครแหงโอกาสของทุกคน ดวยการมุงเนนใหนักเรียนของกทม
“อิ่มทอง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไมโกง” และสนับสนุนนโยบาย “เรียนฟรี เรียนดี มีคุณภาพ ”ควบคูกับการดูแลความ
ปลอดภัยใหแกนักเรียน มุงพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักเรียนใหไดมาตรฐานและสามารถสื่อสารไดเพื่อ
รองรับการเขาสู ประชาคมอาเซียน(สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร.255 9 : 21) [2] จากการประเมินผลผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนมา พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ โดยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้น
ป.6 จํานวน 8 รายวิชามีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ จํานวน 3 รายวิชาซึ่งเปนรายวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตรวิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ สวนระดับชั้น ม.3 มีคะแนนนอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศจํานวน 6 รายวิชา และระดับชั้น ม.6 คะแนน
นอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาไทย จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาตองเรงดําเนินการชวยเหลือและพัฒนาใหสถานศึกษาไดจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปญหาของสถานศึกษาและผูเรียน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปจจัยหลักที่สงผลตอคุณภาพการศึกษานั้นก็คือ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
นั่นเอง” และสอดรับกับผลประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยเปรียบเทียบสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางสังกัดสํานักงานเขตประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสังกัด
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดังรายละเอียดตอไปนี้ วิชาภาษาไทย สพป.กทม. 56.47 สช. 56.45 สกอ. 66.18 กทม. 49.33
คณิตศาสตร 56.25 57.02 73.82 และ43.95 วิทยาศาสตร 49.55 50.26 60.04 และ 42.43 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 55.43 58.35 65.46 และวิชาภาษาอังกฤษ 54.08 63.79 63.79 และ 39.04 ( สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ. 2557: 34) [3] จะเห็นไดวาผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระ
การเรียนรูต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของทุกสังกัด การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครยังมีปญหาในการบริหารจัดการดาน
วิชาการ และยังไมสามารถบรรลุผลตามแนวทาง “เรียนดี เรียนฟรี อยางมีคุณภาพ” สะทอนใหเห็นวา คุณภาพการศึกษาของ
ไทยยังไมพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในทุกสังกัด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษา ตองเรงดําเนินการชวยเหลือและพัฒนาใหสถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพ
ปญหาของสถานศึกษาและผูเรียน โดยใชกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรูในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน แสดงวา โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานครยังไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่ไดตามเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่กําหนด จะเห็นไดวาโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานจนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนั่นคือศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนที่สงผลตอ
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ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เห็นเปนรูปธรรม ซึ่งทําใหผูวิจัยสนใจและตองการศึกษาเกี่ยวกับ
องคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอคุณภาพและ
ความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมเพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

วัตถุประสงคของการวิจัย

จากสภาพความเปนมาและปญหาของการวิจัยดังที่ไดกลาวขางตน เพื่อใหมีความชัดเจนในการตอบคําถาม ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อทราบองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาด สังกัดเล็กกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
กรุงเทพมหานคร

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(mixed methodology) โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใชสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 1 23
โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห ( unit of analysis) ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงขั้นตอนการวิจัย
ออกเปน 3 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย และขั้นตอนที่ 3
การรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําเสนอในสวนของขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้

การดําเนินการวิจัย

เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใชในการสราง
และพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ แลวนําเครื่องมือที่พัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
นําขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ 2 ขั้นตอน รายละเอียด
ดังนี้
1. การศึกษาคนควาตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยกําหนดการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร
1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ( purposive method ) โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
(unstructured interview)
1.3 นําขอมูลตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได
จากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห เพื่อนําไปสรางแบบสอบถามที่ใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย
2. วิเคราะหองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ดําเนินการ ดังนี้
2.1 นําตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนเครื่องมือ โดยการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.2.1 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (
content
validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งใชเกณฑในการ
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พิจารณาคา IOC ที่มีคามากกวา 0.6 ขึ้นไป โดยเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ซึ่งผลปรากฏวา ทุกขอคําถามมี
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0. 67-1.00 ขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนขอคําถามที่ใชได
2.2.2 โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (
try out) กับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 8
โรงที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 คน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 32 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’ alfha coefficient) [4] ซึ่งใชเกณฑ
ในการพิจารณาที่มีคามากกวา 0.75 ขึ้นไป ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.992
2.3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 123 โรงเรียน รวมผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 492 คน
2.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ( exploratory factor analysis) เพื่อทราบองคประกอบการ
บริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
2.5 ไดองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร
3.
ตรวจสอบและยืนยันองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยวิธีการอางอิงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
3
.1 ผูวิจัยนําตัวแปรในแตละองคประกอบที่ไดจากกลุมตัวอยาง มาสรางเปนแบบประเมินองคประกอบการ
บริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเปน แบบตรวจสอบรายการ ( check
list)
3.2 ผูวิจัยนําแบบประเมินองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิยืนยัน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ( purposive method)นํา
ขอมูลที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในสวนของขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเนื้อหา (
content
analysis) และพิจารณาประเด็นความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชน ของ
องคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ใชคาความถี่ (frequencies)

สรุปผลการวิจัย

1. องคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครประกอบดวย 5
องคประกอบ การเปนผูบริหารมืออาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดโครงสรางการบริหารงาน
ของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรครู และการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ
องคประกอบที่ 1 “การเปนผูบริหารมืออาชีพ” มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .530 - .755 คา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 19.966 คารอยละของความแปรปรวน (percentage of variance)
เทากับ 15.358 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of variance) เทากับ 15.358
ประกอบดวยลักษณะสําคัญดังนี้ ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีคุณธรรม จริยธรรมพรอมทั้งปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากร มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง ซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม โปรงใส มี
เหตุผล ไมลําเอียง เสริมสรางขวัญกําลังใจเพื่อใหบุคลากรเห็นคุณคาของโรงเรียนขนาดเล็กพรอมทุมเทในการทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครู บุคลากร นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน บริหารจัดการดาน
งบประมาณดวยความสุจริต โปรงใสตรวจสอบได ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน ยึดหลักประชาธิปไตยใน
การทํางาน บริหารจัดการโรงเรียนและสงเสริมวัฒนธรรมในการทํางานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีสมรรถนะสูง จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกฝายมีสวนรวม มีการประเมินติดตามงานเปนระยะๆ พัฒนาวางแผนงานจนนําไปสู
การปฏิบัติในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดนโยบาย วิสัยทัศนที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําไปสูการสรางนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการโรงเรียนแบบมุงคนมากกวามุงงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทํางานเชิงรุกและสรางทีมในการจัดการความรูในโรงเรียนอยางเปนระบบ
องคประกอบที่ 2 “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ” มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .506 - .675 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 14.610 คารอยละของความแปรปรวน
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(percentage of variance) เทากับ 11.239 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of
variance) เทากับ 26.596 ประกอบดวย กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร บริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่เนน
คุณภาพอยางตอเนื่องโดยพิจารณาเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน วิเคราะหนักเรียนเปน
รายบุคคลและนําไปใชในการพัฒนาอยางจริงจัง ตรวจสอบทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหมีความยืดหยุนและ
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามวิสัยทัศนและคาดหวังความสําเร็จตอผูเรียนสูง จัด
การศึกษาโดยยึดคุณภาพผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุด พัฒนาระบบการเรียนรูของครูและบุคลากรอยางตอเนื่องมีการบริหาร
จัดการคุณภาพแบบองครวม มุงเนนใหครู ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม ใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล ใชกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
เปนทีม สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยูเสมอและดูแลเอาใจใสทุกคนเปนอยางดี ประชุมหารือติดตามงานสม่ําเสมอทําให
งานบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานเอื้อตอการเรียนรู ใชทรัพยากรในการ
สนับสนุนทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ งบประมาณอยางพอเพียง
องคประกอบที่ 3 “การจัดโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา” มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง
.524 - .696 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 14.307 คารอยละของความแปรปรวน (percentage of
variance) เทากับ 15.358 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of variance) เทากับ
11.054 ประกอบดวย การกําหนดพันธกิจและกลยุทธที่สอดคลองกันเปนรูปธรรมนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางเปนระบบและตรงตามมาตรฐาน กําหนดวิสัยทัศนที่เปนเชิงปฏิบัติมี
เปาหมายที่ชัดเจน เปดกวางและหลากหลายนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม กําหนดทิศทางและวางแผนกล
ยุทธที่สอดคลองกับพันธกิจหลักขององคกรและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมุงพัฒนาองคกรโดยมุง
พัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถที่โดดเดนโดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอ
คุณภาพการศึกษาระดับสูง มีการกําหนดโครงสรางสายงานบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนเอกภาพของ
การบังคับบัญชากําหนดนโยบายเปาหมายและทิศทางการทํางานขององคกรที่ชัดเจน วิเคราะหออกแบบงานเพื่อกําหนดเปน
แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลัก กําหนดกฎเกณฑระเบียบปฏิบัติในการทํางานเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ปฏิบัติงานทุกอยางตามกลยุทธขององคกร ใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
องคประกอบที่ 4 “การพัฒนาบุคลากรครู” มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .513 - .741 คาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 11.152 คารอยละของความแปรปรวน (percentage of variance) เทากับ
5.578 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of variance) เทากับ 46.229 ประกอบดวย
สงเสริมใหครูเปนมืออาชีพมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนําสื่อการเรียนรูและ
เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถประยุกตจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ สรางองค
ความรูและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจใหครูมุงมั่นในการทํางาน มีจิตวิญญาณของ
ความเปนครูสูง สงเสริมใหครูชุมชนและผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใชภูมิปญญาและแหลงเรียนรูจากทองถิ่นมาพัฒนา
คุณภาพผูเรียน สงเสริมใหครูใชกระบวนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น พัฒนาครู
ใหสามารถจัดการเรียนรูที่มีเปาหมายที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 5 “การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ” มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .508 - .661 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 8.248 คารอยละของความแปรปรวน
(percentage of variance) เทากับ 5.891 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of
variance) เทากับ 41.671 ประกอบดวย สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางการเรียนรู ใฝรูใฝเรียน มีความสามารถดานการอาน
การคิดและแกปญหาเปนมีความสามารถทางการคิดอยางเปนระบบ นําความรูที่ไดรับจากชุมชนทองถิ่นและสังคมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะในการพัฒนาตนเองและสรางสรรคผลงานไดอยางตอเนื่อง สามารถเรียนรูรวมกันเปนทีม
2.ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มี
ความถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและเปนประโยชน
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อภิปรายผล

1. องคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ
(1) การเปนผูบริหารมืออาชีพ (2) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (3) การจัดโครงสรางการบริหารงานของ
สถานศึกษา (4) การพัฒนาบุคลากรครู (5) การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการบริหารเพื่อความเปน
เลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 องคประกอบดังกลาว เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่วา
เพราะในการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครนั้นจําเปนที่จะตองมีองคประกอบตางๆ
ที่มีความสําคัญและสัมพันธเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆขึ้นในโลกมากมายทั้งในเชิงที่ไดผลประโยชนและเสียผลประโยชนผูมีขอมูลความรูมากกวา
สามารถสรางกฎระเบียบโลก (New World Order) ระบบเศรษฐกิจใหม (New Economy) และใชความกาวหนาของ IT หา
ประโยชนจากประเทศที่ลาหลังกวาจากรายงานการสอนของ Forrest บงชี้วาสภาพที่นักการศึกษาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและทาทายลวนเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในโลกไรพรมแดนดังนั้นคุณภาพของคนยุคใหมที่ตองการคือบุคคลที่มี
ความรูความสามารถและทักษะการดํารงชีวิตที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มาตรฐานคุณภาพของคนยุคใหมจะ
เกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยวิธีการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการใชความรูเปนฐานตองปรับเปลี่ยนทิศทางและวิธีการสูการ
บริหารจัดการแนวใหมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุรศักดิ์ปาเฮ (สุรศักดิ์ปาเฮ. 2554: 3) [5] ที่กลาวไววากระแสแหงการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมไทยปจจุบันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 จนถึง
ปจจุบันมุงเนนใหการศึกษาเปนเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
(learning
society) สรางคนที่มีคุณภาพมุงสูความเปนมาตรฐานสากลดังนั้นคําวา “มาตรฐานคุณภาพ ” จึงเปนแนวคิดสําคัญของสังคม
ปจจุบันสอดคลองกับงานวิจัยของ สมกิต บุญยะโพธิ์ (สมกิต บุญยะโพธิ์. 2552: บทคัดยอ) [6] เรื่องการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรูของครู การวางแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารจัดการ และ
ความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียน นอกจากนี้นงลักษณ เรือนทอง (นงลักษณ เรือนทอง. 2550 : บทคัดยอ) [7] ไดศึกษา
เรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของรูปแบบของการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ เปนองคกรแหงการเรียนรู ความเปนมืออาชีพของผูบริหารและครู การประกัน
คุณภาพการตรวจสอบไดและความเชื่อถือได สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู วิสัยทัศนและวัตถุประสงครวมกัน เนนการ
เรียนการสอน การสอนที่มีวัตถุประสงค การมีความคาดหวังตอนักเรียนสูง
1.1 การเปนผูบริหารมืออาชีพ
มีความสําคัญเปนอันดับ 1 ของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนเปนหัวเรือใหญในการกําหนดทิศทางของโรงเรียน มีบทบาทสําคัญในการเปนผูเชื่อมโยง นํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหประสบกับความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารโรงเรียน
ตองสรางภาวะผูนําและยึดหลักการบูรณาการไปสูการปฏิบัติที่เนนการมีสวนรวมอยางมุงมั่นและจริงจังในการเปนแบบอยางที่
ดีที่จะนําโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูความสําเร็จดั่งที่กระแสพระราชดํารัสที่พระราชทานแกขาราชการทุกหมูเหลาไดนํามาเปน
ขอคิดสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําหลักธรรมะมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพไดแกฉันทะวิริยะอุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการทํางานทํางานดวยความคิดกอนทําทํางานดวยความ
ไตรตรองมีความรอบคอบถูกตองรวดเร็วและสอดคลองกับการศึกษาของ เบอรกี และสมิท ( Purkey and Smith. 1983 :
427- 452) [8] ไดแนวคิดวา องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความเปนเลิศ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนําทางการเรียนการสอน มี
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนและมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของศุภลักษณ เศษธะ
พานิช (ศุภลักษณ เศษธะพานิช. 2550 : บทคัดยอ) [9] ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศของ
สถานศึกษาเอกชนโดยใชแนวคิดหลักการของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศตางๆ เปนกรอบแนวคิดเบื้องตนและใช
วิธีการ Benchmarking ศึกษาถึงคุณลักษณะและแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเอกชนที่ไดรับการยอมรับวามีความเปนเลิศ ผล
การวิจับ พบวา ระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบดวยองคประกอบหลักและ
องคประกอบยอยและแนวปฏิบัติในแตละองคประกอบยอย โดยองคประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชนมี 9 องคประกอบ และองคประกอบที่สําคัญที่สุดคือ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลอง
กับรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสิงคโปร SQA ที่เปนองคประกอบพื้นฐาน 3 กลุม คือ ตัวผลักดัน ระบบ และผลลัพธ โดยที่
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ตัวผลักดัน คือ ผูบริหารระดับสูงเปนตัวผลักดันของระบบโดยการเปนผูกําหนดทิศทางและมองหาโอกาสในอนาคตสําหรับ
องคกร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ คีใจ ( Kijai. 1987: 829–A)[10] ศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับความสําเร็จของสถานศึกษา พบวา ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จของสถานศึกษา จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหองคประกอบดานการเปนผูบริหารมืออาชีพ เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญองคประกอบหนึ่งของการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปนองคประกอบหลักที่สําคัญเปนอันดับที่ 2 ซึ่งจะสงผลตอ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะนําไปสูความสําเร็จที่เปนเลิศ การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญนั้น คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตน
เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองเรียนในเรื่องที่
สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ดังที่ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กําหนดไว
วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ สามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ” สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ (สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ. 2550 : บทคัดยอ) [11] ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงผล
ตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบวา ดานกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนและ
ดานการบริหารสงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ดังที่ สมกิต บุญยะโพธิ์ (สมกิต บุญยะโพธิ์.
2552 : บทคัดยอ) [6] ไดทําการศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนเลิศ พบวา กระบวนการจัดการ
เรียนรูของครูเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งที่สงผลใหการบริหารโรงเรียนประสบผลสําเร็จ
1.3 การจัดโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา
มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3 หมายถึง การรวบรวมและ
ประสานบุคคลงบประมาณวัสดุอุปกรณสารสนเทศและทรัพยากรอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวโดยมีหนาที่ในการดึงบุคคลเขาอยูกับองคการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบจัดกลุมงานในแตละหนวยควบคุมและ
จัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและสรางเงื่อนไขที่ทําใหบุคคลและทรัพยากรตางๆสามารถผสมผสานเขาดวยกันเพื่อทํางานให
เกิดผลสําเร็จสูงสุดเพื่อใหเอื้อตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสรางการ
บริหารงานของสถานศึกษาถือเปนกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางหนาที่งานของบุคคลากร และปจจัยทางกายภาพ
ตาง ๆ ขององคกร สถานศึกษาเปนหนวยงานราชการ จึงมีหลักสําคัญในการจัด ดังนี้ 1) การกําหนดหนาที่การงาน 2) การแบง
งานการบังคับบัญชา 3) อํานาจการบังคับบัญชา 4) ชองการควบคุม และ 5) แผนภูมิองคกร
โรงเรียนเปนองคการหนึ่งที่
จะตองดําเนินภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับโรงเรียนซึ่งมีหนาที่การบริการการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดวา การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแก
ประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐจึงนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ที่เรียกทั่วไปวา “ธรรมาภิ
บาล” เขามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล หลักการ
ดังกลาว ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 39 บัญญัติไววา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบงขอบขายงานบริหาร
สถานศึกษาไว 4 ดาน ประกอบดวยงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สอดคลองกับ
รางวัลความเปนเลิศของประเทศฮองกง เกณฑการใหรางวัลแบงตามหลักหรืองานของการศึกษา แบงเปน ดานการจัดการและ
การจัดองคกร การวางแผนและการบริการ พันธกิจและวิสัยทัศนของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดทําพันธกิจและวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาในฮองกง เพื่อบรรลุเปาหมายตอบสนองความตองการของนักเรียนและ
ผูปกครอง สามารถใชประโยชนจากจุดแข็งและลดจุดออน แผนพัฒนาสถานศึกษามีเปาหมายที่ชัดเจนและมั่นคงในแงของการ
สงเสริมจริยธรรมและศีลธรรม สติปญญา อารมณ รางกาย สังคม และสุนทรียภาพของนักเรียน ครูมีสวนรวมในการพัฒนา
แผนของสถานศึกษา แมวาสถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรนอยแตการจัดโครงสรางการบริหารยังมีความจําเปนเพื่อใหทุกคน
ไดปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถและความถนัด จึงจําเปนตองจัดแบงหนาที่กันทํา และมอบอํานาจให
รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด จะเห็นวาการจัดองคการมีความจําเปนและกอใหเกิดประโยชนตอองคกร ตอ
ผูบริหารและตอผูปฏิบัติงาน เพื่อมุงไปสูเปาหมายรวมกัน
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1.4 การพัฒนาบุคลากรครู เปนองคประกอบหลักที่สําคัญเปนอันดับ 4 ซึ่งจะสงผลตอการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะนําไปสูความสําเร็จที่เปนเลิศ ครู คือ ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในสถานศึกษาเพราะเปนผูที่จะ
นํานโยบายจากผูบริหารสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมในองคการทางการศึกษา การดําเนินการภายในหนวยงานทาง
การศึกษาตองอาศัยศักยภาพและความสามารถของครูเปนสําคัญ ดังนั้น ครูตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพที่ตน
รับผิดชอบ มีทัศนคติมีความคิดสรางสรรคและมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถปรับตนเองใหทันกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของ
สังคมสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผูบริหารสามารถสรางใหมีในตัวของครูไดหากมีการพัฒนาอยางถูกวิธีการพัฒนาครู
เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารบุคคลที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาครูเปนองคประกอบ
สําคัญที่สุดของความสําเร็จหรือความลมเหลวสถานศึกษาจะกาวหนามั่นคงหรือลมสลายอยูที่ครูนั่นเองดังที่ ธีรยุทธ หลอเลิศ
รัตน (ธีรยุทธ หลอเลิศรัตน. 2550 : 35) [12] กลาววา การพัฒนาครูทําได 3 วิธีการใหญๆ คือการใหการศึกษา การฝกอบรม
และการพัฒนา ดวยเหตุนี้องคกรและหนวยงานทางการศึกษาจึงตองมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่องอยูเสมอเพื่อใหครูมีคุณภาพ
ปฏิบัติงานไดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับชาติใหความสําคัญตอครู
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา โดยกําหนดไวในหมวด 7 มาตรา 52 ใหกระทรวงฯ สงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต
การพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงเปน
พระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศไทยที่ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบหัวใจสําคัญ ของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ไดกําหนดแนวทางการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูและเนนความสําคัญของความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดการศึกษายุคใหม จึงตองปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพราะครู
เปนบุคคลสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ หากครูมีคุณภาพและศักยภาพสูงจะทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูเปนไปอยางมี
คุณภาพ กระบวนการเรียนรูบังเกิดผลดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่องและสอดคลองกับเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษา
1.5การสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ
เปนองคประกอบที่สําคัญเปนอันดับที่ 5 การพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มี
ความสามารถในการสื่อสารและการคิดแกปญหาและตัดสินใจไดอยางถูกตองบนพื้นฐานของขอมูลและเหตุผล การใชทักษะ
ชีวิตที่ถูกตอง สามารถคนหาความรูใหม ๆ ไดดวยเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ จึงเปนหนาที่ของครูและ
โรงเรียนที่ตองจัดประสบการณแกผูเรียนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เรื่องการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ
และสรางสรรคผลงาน สามารถแขงขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เปนเยาวชนรุนใหมที่คุณภาพ อยูรวมกับผูอื่นในสังคมใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแต
ศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม โดยเขารวม
และปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่ตนเองเลือกตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเปนองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ
จากภารกิจหนาที่ของสถานศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวาในการบริหารกิจการของโรงเรียนนั้นสิ่งที่มีความสําคัญในการที่
จะนํานโยบายทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ
กระบวนการบริหารของโรงเรียนเปนสําคัญพฤติกรรมการบริหารของโรงเรียนจะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลว
และสงผลถึงความมีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งหมายถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนั่นเองการบริหาร
สถานศึกษาใหเปนเลิศไดนั้นไมมีทฤษฎีและหลักการใดที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถนํามาใชบริหารไดกับทุกโรงเรียนแตถา
โรงเรียนนั้นๆมีผูบริหารที่เปนมืออาชีพใชหลักธรรมาภิบาลใชความรูความเชี่ยวชาญในการนําเทคนิควิธีทฤษฎีและหลักการ
ตางๆที่หลากหลายมาบูรณาการเพื่อปรับใชกับการบริหารจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพเหตุการณสถานที่เวลาและปจจัย
แวดลอมจึงจะประสบกับความสําเร็จและมีความเปนเลิศในที่สุด
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2.ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ทาน มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา องคประกอบการบริหารเพื่อ
ความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 องคประกอบนั้น มีความถูกตองครอบคลุมตามหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กและยังสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เพราะทั้ง 5 องคประกอบลวนแตเปนปจจัยที่สําคัญของการบริหาร
เพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก และควรปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใหประสบผลสําเร็จจะตองดําเนินการใหครบทั้ง 5 องคประกอบ
องคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ การเปนผูบริหารมืออาชีพ ผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนเปนหัวเรือใหญในการกําหนดทิศทาง
ของโรงเรียน มีบทบาทสําคัญในการเปนผูเชื่อมโยง และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ผูบริหารจึงตองมีความ
รอบรูในการบริหาร มีวิสัยทัศน มีความสามารถ รับผิดชอบ ซื่อสัตย โปรงใส เอาใจใสและทุมเทใหกับการทํางานอยางจริงจัง
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศนั้น จะตองมีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการ
เรียนรู มีความพรอมในดานทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ทั้ง
ในดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด และไดรับการพัฒนาอยาง
ครบถวนทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชน เปนที่
ชื่นชมของชุมชนสภาพแวดลอม สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัด
การศึกษา ทรัพยากรบุคคล ผูบริหาร ครู เปนบุคลากรมืออาชีพ ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และงบประมาณไดมาตรฐาน
เหมาะสมทันสมัยและเพียงพอ แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลายการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยุทธศาสตร
กระบวนการเรียนรู เนนผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการบริหารจัดการเนนการมีสวนรวม หากดําเนินการพัฒนาตามที่กลาวมา
ขางตน โดยกระบวนการมีสวนรวม ( Participative Management) ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําทางวิชาการ
คณะครู และกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนคอยชวยเหลือตลอดทั้งกํากับติดตาม เพื่อที่จะนําไปสูเปาหมายปลายทาง คือ
“สถานศึกษาที่เปนเลิศ” เชื่อไดวาจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหวังได สอดคลองกับภาพความสําเร็จของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศสิงคโปรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติสิงคโปร หรือ SQA -Singapore Quality Award คือ ITE (Institute of
Technical Education) (ฐานเศรษฐกิจ, หนา 2549) กุญแจสําคัญก็คือ การนําองคการใหทุกคนมีสวนรวมในทุกๆ ดานในการ
พัฒนาองคการและพรอมที่จะกาวเดินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการไดรับรางวัล SQA ของสิงคโปร สะทอนใหเห็นเดนชัดก็คือ
การที่ทุกคนภายในองคกรมีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา แกไขใหองคกรที่ตนอยูดีขึ้นอยางตอเนื่องพรอมจะกาวเดินไปใน
ทิศทางเดียวกัน เทคนิคการบริหารงานภายในองคกรนั้น เริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศนซึ่งจะเปนพันธกิจขององคกร เพื่อให
กลุมผูบริหารและพนักงานไดเดินไปในทิศ ทางเดียวกัน ภายใตแนวคิดและนโยบายที่วา Total Organization Excellence
อันประกอบดวย Integrity, Teamwork, Excellence และ Care รวมถึงการจัดทําแผนระยะยาวที่ครอบคลุมทุกดาน ไมวา
จะเปน การจัดโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาบุคลากร
ครู การสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ การจัดโครงสรางองคกรเปนองคประกอบที่มีสวนอยางยิ่งในการ
นําพาองคกรหรือโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ดังที่ โธมัส เจ ปเตอรส และโรเบิรต เอช วอเตอรแมน จูเนียร(( Thomas J.
Peters and Robert H.Waterman,Jr.1982: 342 - 356) [13] ไดคนหาความเปนเลิศ ในชวงตนป 1977 พบวา ปจจัยที่มีผล
ตอความสําเร็จในการดําเนินงาน คือ กลยุทธและโครงสรางองคกร องคกรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ทานไดให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่สอดคลองกันวา นอกจากภาวะผูนําของผูบริหารและการจัดโครงสรางองคกรแลว สิ่งที่
สําคัญ คือ 1) ความพรอมของบุคลากร ทั้งครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาตองมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งมี
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ อุทิศเวลาและเสียสละเพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน 2)
ผูปกครองและชุมชนจะตองศรัทธาและยอมรับในการทํางานและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนรวมกัน
และ 3) งบประมาณและวัสดุ อุปกรณควรมีพรอมและเพียงพอ สวนความคิดเห็นอื่นๆ ที่สอดคลองกัน คือ สถานศึกษาขนาด
เล็กมีสวนดีหลายอยาง เชน สามารถรูจักกันและพัฒนางานรวมกันไดและรูจักนักเรียนไดอยางทั่วถึงทําใหสามารถพัฒนา
นักเรียนไดตามศักยภาพชัดเจนกวา แตที่สําคัญที่สุดที่จะนําพาองคกรขนาดเล็กใหไปสูความเปนเลิศไดอยูที่ผูนํา คือ ผูบริหาร
เปนหลัก ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกลและมีจิตใจที่เสียสละ มุงพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
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ขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดขอคนพบที่เปน
ประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตอไปผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการ
บริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ในวงกวาง คือ
1. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนําองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปเปนนวัตกรรมในการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพ โดยปรับ
ใชใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีความเปนเลิศ “จิ๋วแตแจว” เพราะสถานศึกษาขนาด
เล็กที่มีความเปนเลิศนั้นจะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของกรุงเทพมหานคร
2. ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนําองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบที่ไดจาก
การศึกษา ไปเปนตัวชี้วัดของการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร และ เผยแพรตอ
องคกรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสนใจเพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือก
3. ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนําองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศ
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง “ศูนยแหงความเปนเลิศ ” (Excellence Center)
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครู บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการในลักษณะของเครือขาย
(Learning Network) ใหไดมาตรฐานสากล
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดอื่นๆ ทั้งของ
ประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน
2
. ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุอื่นๆที่มีอิทธิพลตอความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กอยางกวางขวางและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3
. ควรนําองคประกอบการบริหารเพื่อความเปนเลิศมาหาความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็กไปศึกษาเชิงคุณภาพเฉพาะรายกรณีเพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันองคประกอบดังกลาว
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