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The objectives of this research were 1) to study the current and desirable states
of school management and 2) to develop school management strategies to
enhance a sustainable metropolis. A mixed-method approach—both
quantitative and qualitative—was applied. Data were collected from 827
administrators and 168 schools using questionnaires and from 9 specialists using
interviews. The research findings revealed that:
The current state of school management to enhance a sustainable metropolis
had an average score of 3.63, with the schools under the Bangkok
Metropolitan Administration (BMA) having the highest average score
(x = 3.69). The desirable state of school management to enhance a sustainable
metropolis had an average score of 4.28, and the schools under the Office of
Basic Education Commission (OBEC) had the highest average score
(x = 4.44), indicating that both the current and desirable states of school
management manifested operation at a high level.
The three priority needs of school management to enhance a sustainable
metropolis were: 1) school network, 2) learning places in the community,
and 3) the operational process. The school management strategies to enhance
a sustainable metropolis contained a set of three main strategies named
“Strategies to unite the power for strengthening schools towards a sustainable
metropolis” comprising: 1) strengthening management to develop students and
staff to become engaged citizens of the metropolis, 2) enhancing the
efficiency of school management based on the concept of economy,
simplicity, and the most benefit towards development of a sustainable
metropolis, and 3) developing a proactive synergetic local community,
breaking new ground in learning places and honoring the culture of a
sustainable metropolis.
The conditions for implementing the above-mentioned strategies covered
the following issues: 1) preparation of teachers and staff; 2) administrators
as change agents; 3) school administration focusing on resource allocation
and teacher development; 4) school environment; 5) well-prepared students, and
6) the availability of programs.
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บทคัดย่ อ

บทน�ำ

งานวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ
ปั จ จุ บ ัน และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ข องการบริ ห ารโรงเรี ย น
เพือ่ เสริ มสร้างมหานครน่ าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์
การบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างมหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน
ท�ำ การวิ จ ัย ด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย แบบผสมผสาน (Mixed
methods) ทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ เก็ บ ข้อ มู ล จากการ
สอบถามผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกรุ งเทพมหานคร จ�ำนวน 827
คนจาก 168 โรงเรี ยน และสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ 9 คน ผลการ
วิจยั พบว่า
1. สภาพปั จจุ บนั ของการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ ม
สร้ างมหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน มี ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ
3.63 โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(x = 3.69) ส�ำหรับสภาพที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
โรงเรี ยนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.44) มีการด�ำเนิ นการปั จจุบนั อยูใ่ น
ระดับมาก และควรด�ำเนินการในระดับมาก
ล�ำดับความต้องการจ�ำเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อ
เสริ มสร้างมหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน 3 ล�ำดับแรก เรี ยงล�ำดับ
จากมากไปน้อ ย ได้แ ก่ 1) ด้า นเครื อ ข่ า ยระหว่า งโรงเรี ย น
2) ด้านแหล่งเรี ยนรูใ้ นชุมชน และ 3) ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
2. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารโรงเรี ยนเพื่ อ เสริ มสร้ า ง
มหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน คือ ชุดกลยุทธ์ชื่อว่า “กลยุทธ์ประสาน
พลังเพือ่ เสริ มสร้างความเข้มแข็งของโรงเรี ยนสู่มหานครทีย่ ง่ั ยืน”
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 1) เสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของการบริ หารเพื่อพัฒนานักเรี ยนและบุคลากรให้เป็ นพลเมือง
คุณภาพของมหานคร 2) เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการจัดการใน
โรงเรี ยนด้วยหลักประหยัด เรี ยบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุ ดสู่ การ
พัฒนามหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และ 3) เสริ มพลังชุมชนเชิงรุ ก
บุกเบิกแหล่งเรี ยนรู ้ เชิดชูวฒั นธรรมมหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
เงื่อนไขการน�ำกลยุทธ์ไปใช้ มีเงื่อนไขการเตรี ยมความ
พร้อมของโรงเรี ยน ดังนี้ 1) ด้านครู และบุคลากร 2) ผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูน้ ำ� การเปลี่ยนแปลง 3) การบริ หารโรงเรี ยน เน้นการจัดสรร
ทรั พยากรและการพัฒนาครู 4) สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
5) ความพร้อมของนักเรี ยน และ 6) การเตรี ยมหลักสูตร
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กลยุทธ์การบริ หาร
โรงเรี ยน การพัฒนาที่ยงั่ ยืน มหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

สถานการณ์ของสังคมเมืองในปั จจุบนั เต็มไปด้วยผูค้ น
ที่หนาแน่นและหลากหลายมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งสังคมทัว่ ไปก็เริ่ มมี
การพัฒนาไปสู่ ความเป็ นสังคมเมื องในทุ ก ภู มิ ภ าคของโลก
จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกที่กล่าวไว้วา่ ภายในปี
ค.ศ. 2050 ประชากรทัว่ โลกจะอาศัยอยูใ่ นเขตเมืองถึงร้อยละ
70 (World Health Organization, 2010) รวมทั้งกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นมหานครใหญ่ได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก
หลายปี ติดต่อกัน ในขณะเดี ยวกันมหานครแห่ งนี้ ได้ประสบ
ปั ญหาต่าง ๆ เช่นเดียวกับทุกประเทศที่ไม่สามารถหยุดยั้งการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองได้ และน่าสังเกตว่าเมืองที่มีการขยายตัว
และพัฒนาอย่างรวดเร็ วนั้นมักส่ งผลเสี ยหายแก่เมืองในระยะ
ยาวหรื อมีลกั ษณะของการเป็ นเมืองไม่ยงั่ ยืน เกิ ดทางตันของ
การพัฒนาจากการเน้นเรื่ องอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเมื อ งเป็ นหลั ก จนส่ งผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม อันเป็ นสาเหตุให้เกิดปั ญหาความเสื่ อมโทรมด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�ำให้หลาย
ประเทศในปั จ จุ บ นั ได้หัน มาให้ค วามส�ำ คัญ กับ แนวคิ ด การ
พัฒนาที่ก่อให้เกิดความเจริ ญอย่างยัง่ ยืน โดยที่นกั วิชาการเห็น
พ้องกันว่าการพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืนได้น้นั จ�ำเป็ นต้องเริ่มจากการ
พัฒนาที่ “คน” ให้คนได้เข้าใจถึงวิถหี รื อแนวทางการพัฒนาที่จะ
น�ำพาเมืองไปสู่ ความยัง่ ยืนโดยใช้เครื่ องมือที่สำ� คัญและจ�ำเป็ น
อย่างยิง่ คือ “การศึกษา” ดังที่องค์การยูเนสโกได้ระบุไว้วา่ การ
ศึกษาเป็ นความหวังทีด่ ที สี่ ุดของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (UNESCO, 1997)
การส่งเสริ มให้การจัดการศึกษาเป็ นกลไกในการพัฒนา
คนโดยเริ่ มตั้งแต่โรงเรี ยนซึ่ งนับเป็ นแหล่งส�ำคัญในการพัฒนา
คนของทุกประเทศ รวมทั้งโรงเรี ยนในกรุ งเทพมหานครเป็ น
องค์กรทางการศึกษาที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเมือง ด้วย
บทบาทหน้าที่ในการให้ความรู ้และหล่อหลอมเยาวชนให้เป็ น
คนดีมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีโรงเรี ยนจ�ำนวนไม่นอ้ ยที่มีทรัพยากร
และศัก ยภาพที่ จ ะช่ ว ยขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาของเมื อ งได้
ซึ่ งจากข้อมูลปี การศึกษา 2554 ในกรุ งเทพมหานครมีโรงเรี ยน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 1,059 แห่ง (เป็ นโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
20 แห่ ง โรงเรี ยนสาธิ ต 11 แห่ ง ) กระจายตามเขตต่ า งๆ
(กรุ งเทพมหานคร, 2555) นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าโรงเรี ยนที่ต้งั
อยูใ่ นเขตชั้นในมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง
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ในด้านการจราจรและด้านคุณภาพชี วิต โรงเรี ยนมีชื่อเสี ยงมี
ส่ วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบบริ เวณ
โรงเรี ยน (อุทยั , 2553) ท�ำให้เห็นได้ว่าโรงเรี ยนเป็ นองค์กรที่
สามารถร่ วมพัฒนาสังคมเมืองได้ การบริ หารโรงเรี ยนจึงมีความ
จ�ำเป็ นต่อการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต
ผูเ้ รี ยน ครู และผูป้ กครอง ที่เป็ นปัจจัยส�ำคัญในการส่ งเสริ มการ
พัฒนาสังคมให้มีความเจริ ญอย่างยัง่ ยืน
ดังนั้น การท�ำความเข้าใจเกี่ ยวกับบริ บทการบริ หาร
และสภาพแวดล้อมในการบริ หารโรงเรี ยน จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์หรื อนวัตกรรมการบริ หาร
โรงเรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ างมหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน ส่ ง เสริ ม
บทบาทการศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาเมื อ ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูบ้ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครและผูเ้ กี่ ย วข้อ งในการขับ เคลื่ อ น
นโยบายการพัฒนา โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารการศึ กษา ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ต้ ัง อยู่ ใ นพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างมหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างมหานคร
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

การตรวจเอกสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้องมี 4 เรื่ องหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนา
กลยุทธ์ เน้นเรื่ องกระบวนการจัดท�ำกลยุทธ์ 2) การบริ หาร
โรงเรี ยน เน้นการบริ หารงานตามขอบข่ายภารกิ จการบริ หาร
โรงเรี ยน ที่จดั แบ่งตามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การกระจายอ�ำนาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
(2550) แบ่งภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้า นการบริ หารงานบุ ค คลและด้า นการบริ หารทั่ว ไป 3)
มหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน (Sustainable metropolis) เป็ นกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาเฉพาะกรุ งเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ.
2552–2563) ให้เป็ น “มหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน” ใน 3 มิ ติ
คือ (1) มหานครศูนย์กลางของภูมิภาค (Gateway) (2) เมืองที่มี
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Green) และ (3) ชุมชนน่าอยูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี (Good Life) (กรุ งเทพมหานคร, 2552) และ (4) การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO, 1997)
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ได้มุ่งให้การจัดการศึกษาเป็ นแกนในการเสริ มสร้าง 3 เสาหลัก
ของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน และได้ก ำ� หนดทศวรรษว่า ด้ว ยการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ค.ศ. 2005–2014) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่ งเสริ มบทบาทของการศึกษาและการเรี ยนรู ้ในการเสริ ม
สร้ างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สนับสนุนการประสานงาน การสร้าง
เครื อข่ายการแลกเปลีย่ น และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสี ยในการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน ส่ งเสริ มการเสริ ม
สร้างวิสัยทัศน์ดา้ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้วยการเรี ยนรู ้ และการ
สร้างความตระหนักของสาธารณชนทุกรู ปแบบ สนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพการเรี ยนและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
และพัฒนากลยุทธ์ทุกระดับเพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถใน
การจัดการศึ กษาเพื่อการพัฒนาที่ ยง่ั ยืนให้เข้ม แข็ง (พฤทธิ์ ,
2555) ส�ำหรับเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศอาทิ เรื่ อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
โรงเรี ยนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ (วัลลภ, 2553) และ From environmental
education to education for sustainable development: The power
of individuals and societies for change: A European educational
perspective (Breiting, 2010) เป็ นต้น

วิธีดำ� เนินการวิจยั
วิ จ ัย ด้ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย แบบผสมผสาน (Mixed
methods) ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ประชากรที่ใช้วิจยั ครั้งนี้
เป็ นโรงเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีต่ ง้ ั อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 1,028 โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 291 โรงเรี ยน
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified
random sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และหัวหน้ากลุ่มงาน และสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิโดยมีข้ นั ตอน
ด�ำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ การวิจัยด้ วยวิธีเชิ งปริ มาณโดยการสอบถาม
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น และหั ว หน้ า กลุ่ ม งานเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ
ปั จ จุ บั น สภาพที่ พึง ประสงค์ และสภาพแวดล้ อ มของการ
บริ หารโรงเรี ยนเพือ่ เสริ มสร้ างมหานครน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
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กรอบแนวคิดการวิจยั

มหานครน่าอยูอยางยั่งยืน

(กรุงเทพมหานคร, 2552)

1. มหานครศูนยกลางภูมิภาค (Gateway) การเปนศูนยกลางภูมิภาคดานการศึกษา มหานครแหงการเรียนรู สุขภาพ และวัฒนธรรม
2. เมืองที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน (Green) เมืองแหงสิ่งแวดลอม เอกลักษณทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง เมืองแหงการบริหารจัดการที่ดี
3. การเปนชุมชนนาอยู คุณภาพชีวิตที่ดี (Good life) เมืองสวยงาม มีชีวิตชีวา สะดวก ปลอดภัย ครอบครัวอยูดีมีสุข การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
กลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมหานครนาอยูอยางยั่งยืน
(School management strategies to enhance a sustainable metropolis)

การพัฒนากลยุทธการบริหาร
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
- วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
(SW<>4M analysis)
- วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
(OT<>PEST analysis)

2. การกําหนด
กลยุทธ
(Strategic
formulation)

3. การประเมินและ
ตรวจสอบกลยุทธ
(Strategic evaluation
and validation)

4. การปรับปรุงกลยุทธ
(Strategic
improvement)

การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมหานครนาอยูอยางยั่งยืน
(School management to enhance a sustainable metropolis)

การเสริมสรางมหานครนาอยูอยางยั่งยืน
1 การเสริมสรางระดับบุคคล: จิตสํานึกนักเรียนและ

บุคลากร ความเปนพลเมืองมหานคร คุณภาพชีวิตนักเรียน
คุณภาพชีวิตบุคลากร

2 การเสริมสรางระดับโรงเรียน: สภาพแวดลอม

ในโรงเรียน กระบวนการปฏิบัติงาน เครือขายระหวาง
โรงเรียน

3 การเสริมสรางระดับชุมชน สังคม: สภาพแวดลอม
รอบโรงเรียน แหลงเรียนรูในชุมชน วัฒนธรรมและ
อัตลักษณชุมชน การมีสวนรวมกับชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การบริหารโรงเรียน

(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550)

1 การบริหารวิชาการ: การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู พัฒนาและสงเสริมใหมแี หลงเรียนรู

2 การบริหารงบประมาณ: การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนทางการศึกษา

3 การบริหารงานบุคคล: การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

4 การบริหารงานทั่วไป: การประสานงานและพัฒนา

เครือขายการศึกษา การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพ
แวดลอม งานกิจการนักเรียน
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การสร้ างเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย โดยจั ด ท� ำ
แบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่ า 5 ระดับ ส� ำ หรั บ เก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ 1) สภาพปั จ จุ บ ัน และสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ของการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างมหานครน่าอยู่
อย่า งยัง่ ยืน เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มภายใน 2) ปั จ จัย ด้า น
นโยบาย ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม วัฒ นธรรม และด้า น
เทคโนโลยี เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก และ 3) ความเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเพือ่ เสริ ม
สร้างมหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จ
ในการด�ำเนินการเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดส�ำหรับเป็ นข้อมูล
ประกอบการจัดท�ำกลยุทธ์
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ในช่วงวันที่
25 เมษายน–15 พฤษภาคม 2557 และน�ำมาหาค่า Index of ItemObjective Congruence (IOC) เพื่อวัดความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ โดยท�ำการตรวจสอบหาความตรง
เชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถามรายข้อได้ค่าทั้งฉบับเท่ากับ 0.94
น�ำไปทดลองกับโรงเรี ยน 12 แห่ง ในเดือนสิ งหาคม 2557 และ
น�ำไปตรวจสอบหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยการ
หาค่า Alpha ตามสู ตรของ Cronbach’s Alpha (Cronbach,
1970) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้แบบสอบถามผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย น และหั ว หน้า กลุ่ ม งานของโรงเรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า ง
จ�ำ นวน 291 โรงเรี ย น ได้แ บบสอบถามคื น 168 โรงเรี ย น
คิดเป็ นร้อยละ 57.73 ของจ�ำนวนโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 827 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
47.36 ของจ�ำนวนแบบสอบถามทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อได้วิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏว่า ค่าการกระจายตัวข้อมูล (S.D.) ของความคิด
เห็นมีการกระจายตัวไม่มากนัก จากความเห็นทุกรายการพบว่า
อยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 0.67– 0.97 ประกอบกับ ได้รั บ ความคิ ด เห็ น
ที่เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามส่ วนปลายเปิ ด ท�ำให้
เพียงพอส�ำหรับน�ำไปวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำกลยุทธ์ต่อไปได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงปริ มาณใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิง
คุณภาพจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ทำ� การวิเคราะห์
เนื้อหา การจัดกลุ่มและหาค่าร้อยละ และท�ำการวิเคราะห์ลำ� ดับ
ความส�ำคัญของความต้องการจ�ำเป็ น โดยใช้สูตรค�ำนวณความ
ต้องการจ�ำเป็ น (Priority Needs Index: PNI) และใช้การก�ำหนด
ค่ากึ่งกลางพิสัย เพื่อจ�ำแนกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามในแต่ละด้าน โดยก�ำหนดให้คา่ PNI ที่ต่ำ� กว่าหรื อเท่ากับ
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ค่ า กึ่ ง กลางพิ สัย เป็ นจุ ด แข็ง หรื อ โอกาส และค่ า ที่ สู ง กว่า ค่ า
กึ่ ง กลางพิ สั ย ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ มี ล �ำ ดับ ความต้อ งการจ�ำ เป็ นสู ง
มีสถานภาพเป็ นจุดอ่อนหรื อภาวะคุกคาม
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ การวิจัยเชิ งคุณภาพจัดท�ำกลยุทธ์ การบริ หาร
โรงเรี ยนเพือ่ เสริ มสร้ างมหานครน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
การจัดท�ำร่ างกลยุทธ์ ท�ำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT analysis) โดยระบุจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคาม วางต�ำแหน่งผลการวิเคราะห์ SWOT
ระบุขอ้ ความร่ างกลยุทธ์ ก�ำหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และ
แนวทางด�ำเนินการ
การประเมิน ตรวจสอบ และปรั บปรุ งร่ างกลยุทธ์ ฯ
ท�ำการประเมิ นและตรวจสอบร่ างกลยุทธ์ 2 ครั้ ง ด้วยผูท้ รง
คุณวุฒิกลุ่มเดียวกัน จ�ำนวน 20 คน ซึ่ งมีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนร่ วม
ในการประเมิน จ�ำนวน 10 คน เพื่อให้ความเห็ นในประเด็น
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการน�ำกลยุทธ์ไปใช้
ในฐานะผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริ ง ส�ำหรับการประเมินครั้ง
ที่ 2 เน้นประเด็นความเหมาะสมของแนวทางด�ำเนิ นการใน
แต่ ล ะกลยุท ธ์ นอกจากนี้ ได้ท ำ� การสั ม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
จ�ำนวน 9 คน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนที่
เป็ นไปได้จริ ง และท�ำการปรับปรุ งเป็ นกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจยั
สภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ของการบริ หารโรงเรี ยน
เพือ่ เสริ มสร้ างมหานครน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
1. ทรัพยากรในการบริหารของโรงเรียน พบว่าในภาพ
รวมโรงเรี ยนมีทรัพยากรเพียงพอ โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดให้ขอ้ มูลว่า โรงเรี ยนมีบุคลากร
เพียงพอ ไม่มีปัญหาด้านงบประมาณ มีวสั ดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
เพียงพอ และมีอาคารสถานที่เพียงพอ แต่สำ� หรับบางโรงเรี ยน
ที่ มี ค วามต้อ งการทรั พ ยากรเพิ่ ม ได้แ ก่ ครู วัส ดุ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์และมีโรงเรี ยนหลายแห่งที่
ต้องการอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน เพือ่ รองรับจ�ำนวนนักเรี ยนที่เพิม่
ขึ้น เป็ นต้น
2. สถานภาพการบริหารโรงเรียนเพือ่ เสริมสร้ างมหานคร
น่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน ในปัจจุบนั การบริ หารงานของโรงเรี ยนมีการ
ด�ำเนินการในระดับมาก (x = 3.63) ส�ำหรับสภาพที่พึงประสงค์
มีความต้องการด�ำเนินงานในระดับมากเช่นเดียวกัน (x = 4.28)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บแต่ ล ะสั ง กัด ปรากฏว่า โรงเรี ย นในสั ง กัด
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กรุ งเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยสภาพปั จจุบนั มากที่สุด (x = 3.69)
และสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่า
เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด ( x = 3.58) ด้า นสภาพที่ พึ ง ประสงค์พ บว่า
โรงเรี ยนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น
ฐาน มี ค่าเฉลี่ ยความต้องการมากที่ สุด (x = 4.44) โรงเรี ยน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน มีค่า
เฉลี่ยน้อยทีส่ ุด (4.17) ทั้งนี้ โรงเรี ยนทั้ง 3 สังกัด มีสถานภาพของ
การด�ำเนิ นการอยูใ่ นระดับมาก และสภาพที่ควรด�ำเนิ นการใน
ระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1
3. ล�ำดับความส� ำคัญของความต้ องการจ�ำเป็ น มี ขอ้
ค้นพบดังแสดงในตารางที่ 1 สรุ ปได้ดงั นี้
		 ล�ำดับความต้ องการจ�ำเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยน
ตามองค์ ประกอบระดับการเสริ มสร้ าง พบว่า มี ลำ� ดับความ
ต้องการจ�ำเป็ นเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ระดับโรงเรี ยน
2) ระดับชุมชน สังคม และ 3) ระดับบุคคล
		 ล�ำดับความต้ องการจ�ำเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยน
ตามองค์ ประกอบย่ อย 3 ล�ำดับแรก โดยเรี ยงล�ำดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 1) ด้านเครื อข่ายระหว่างโรงเรี ยน 2) ด้านแหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน และ 3) ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน

		 ล�ำดับความต้ องการจ�ำเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยน
เพื่ อเสริ มสร้ างการพัฒนาโรงเรี ยนแต่ ละสั งกัด พบว่า สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มี ลำ� ดับความ
ต้องการจ�ำเป็ นอยู่ในล�ำดับมากที่สุด (PNI = .242) รองลงมา
ตามล�ำดับ คือ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน (PNI = .197) และสังกัดกรุ งเทพมหานคร (PNI = .148)
โดยโรงเรี ยนแต่ละสังกัดมีลำ� ดับความต้องการจ�ำเป็ นในการ
เสริ มสร้าง ดังนี้ 1) โรงเรี ยนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เรี ยงล�ำดับดังนี้ (1) ระดับบุคคล (2) ระดับ
ชุ ม ชน สั ง คม และ (3) ระดับ โรงเรี ย น 2) โรงเรี ย นสั ง กัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร เรี ย งล�ำ ดับ ดัง นี้ (1) ระดับ ชุ ม ชน สั ง คม
(2) ระดับบุคคล และ (3) ระดับโรงเรี ยน
4. สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกของการบริหาร
โรงเรียน ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย 4Ms และ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST ได้ผลการศึกษา ดังนี้
สภาพแวดล้ อมภายใน โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีจุดแข็งด้าน
ทรัพยากร (บุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ์) ส�ำหรับด้านการบริ หารมี
จุดแข็งในการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างมหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

ตารางที่ 1 สภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และล�ำดับความต้องการจ�ำเป็ นของการบริ หารโรงเรี ยน
สภาพปัจจุบนั (x)
สภาพที่พึงประสงค์ (x)
ระดับ
สพฐ. สช. กทม. รวม
สพฐ. สช. กทม. รวม
ระดับบุคคล
3.70 3.79 3.82 3.78
4.47 4.30 4.28 4.30
1. ด้านจิตส�ำนึกนักเรี ยนและบุคลากร
3.81 3.80 3.86 3.81
4.47 4.27 4.26 4.33
2. ด้านความเป็ นพลเมืองมหานคร
3.59 3.72 3.76 3.72
4.41 4.25 4.25 4.30
3. ด้านคุณภาพชีวติ นักเรี ยน
3.70 3.80 3.88 3.82
4.52 4.28 4.32 4.38*
4. ด้านคุณภาพชีวติ บุคลากร
3.70 3.83 3.76 3.77
4.49 4.38 4.29 4.36
ระดับโรงเรียน
3.52 3.53 3.59 3.54
4.44 4.11 4.22 4.26
5. ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
3.56 3.67 3.61 3.61
4.46 4.18 4.24 4.29
6. ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
3.51 3.58 3.65 3.57
4.46 4.14 4.24 4.28
7. ด้านเครื อข่ายระหว่างโรงเรี ยน
3.49 3.33 3.52 3.45
4.41 4.00 4.19 4.20
ระดับชุ มชน สั งคม
3.51 3.55 3.65 3.57
4.42 4.10 4.20 4.24
8. ด้านสภาพแวดล้อมรอบโรงเรี ยน
3.50 3.70 3.74 3.64
4.51 4.23 4.25 4.33
9. ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
3.38 3.38 3.50 3.42
4.36 4.00 4.13 4.16**
10. ด้านวัฒนธรรมและ อัตลักษณ์ชุมชน 3.55 3.65 3.67 3.62
4.41 4.16 4.21 4.26
่
11. ด้านการมีสวนร่ วมกับชุมชน
3.60 3.46 3.70 3.61
4.41 4.01 4.22 4.22
3.58** 3.62 3.69* 3.63
4.44* 4.17** 4.23 4.28
หมายเหตุ: * ค่าสู งสุ ด ** ค่าต�่ำสุ ด

PNI ล�ำดับ
.148
.136
.156
.147
.156
.200
.188
.199
.217
.188
.189
.216
.177
.169
.179

(3)
11
8
10
9
(1)
5
3
1
(2)
4
2
6
7
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7 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้านจิตส�ำนึ กนักเรี ยนและบุคลากร 2) ด้าน
คุ ณ ภาพชี วิ ต นัก เรี ย น 3) ด้า นสภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย น
4) ด้านกระบวนการปฏิ บตั ิ งาน 5) ด้านสภาพแวดล้อมรอบ
โรงเรี ยน 6) ด้ า นวัฒ นธรรมและอัต ลัก ษณ์ ชุ ม ชน และ
7) ด้านการมีส่วนร่ วมกับชุมชน
มีจุดอ่อนในการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างมหานครน่ าอยู่
อย่า งยัง่ ยืน 4 ด้านได้แ ก่ 1) ด้านความเป็ นพลเมืองมหานคร
2) ด้านคุณภาพชีวติ บุคลากร 3) ด้านเครื อข่ายระหว่างโรงเรี ยน
และ 4) ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี ทั้ง 4 ปั จจัย เป็ น
โอกาสในการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้ างมหานครน่ าอยู่
อย่างยัง่ ยืนใน 2 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน และ
ด้านกระบวนการปฏิ บตั ิงาน และพบว่าด้านเทคโนโลยี เป็ น
โอกาสในการบริ หารโรงเรี ยนมากที่ สุด รองลงมาตามล�ำดับ
ได้แก่ ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านนโยบาย และด้านเศรษฐกิจ
ในขณะเดี ย วกั น ปั จ จัย ด้ า นใดที่ ไ ม่ ไ ด้ เ อื้ อ ต่ อ การบริ หาร
โรงเรี ย นตามองค์ป ระกอบดัง กล่ า ว ก็จ ะมี ส ถานสภาพเป็ น
ภาวะคุกคาม
5. ปั จจัยที่มีผลต่ อความส� ำเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยน
เพื่อเสริมสร้ างมหานครน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
เป็ นปั จจัยในการเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยนพบว่า
ควรมีการเตรี ยมความพร้อมอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ครู และ
บุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิ งาน 2) ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ ำ� การเปลี่ ยนแปลง
3) การบริ หารโรงเรี ยน (เน้นการจัดสรรทรั พยากรและการ
พัฒนาครู ) 4) สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน 5) ความพร้อมของ
นักเรี ยน และ 6) การเตรี ยมหลักสู ตร
กลยุทธ์ การบริ หารโรงเรี ยนเพือ่ เสริ มสร้ างมหานครน่ าอยู่อย่ าง
ยัง่ ยืน
1. ชื่ อชุ ดกลยุทธ์ ว่า “กลยุทธ์ ประสานพลังเพื่ อเสริ ม
สร้ างความเข้ มแข็งของโรงเรียนสู่ มหานครที่ยั่งยืน” ประกอบ
ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง ดังนี้
กลยุทธ์ หลักที่ 1 เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง ของการ
บริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นและบุ ค ลากรให้ เป็ นพลเมื อ ง
คุณภาพของมหานคร มี 3 กลยุทธ์รอง ได้แก่ 1) สร้างความเข้ม
แข็ ง ของการบริ หารวิ ช าการเพื่ อ พัฒ นานั ก เรี ยนให้ มี จิ ต
สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ ด�ำ เนิ น ชี วิ ต อย่า งพอเพี ย ง

617

มีระเบียบวินยั และวิถีประชาธิปไตย 2) สร้างความเข้มแข็งของ
การพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี จิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์
การด�ำเนิ นชีวิตอย่างพอเพียง มีระเบียบวินยั วิถีประชาธิ ปไตย
และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมือง และ 3) เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริ หารทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน
และบุคลากร
กลยุทธ์ หลักที่ 2 เสริมสร้ างประสิ ทธิภาพการจัดการใน
โรงเรียนด้วยหลักประหยัด เรียบง่ าย ได้ ประโยชน์ สูงสุ ด สู่ การ
พัฒนามหานครน่าอยู่อย่างยัง่ ยืน มี 3 กลยุทธ์รอง ได้แก่ 1) พัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรี ย นให้พ ร้ อ มรองรั บ การให้บ ริ ก าร
อย่างมี คุณภาพ และประหยัดพลังงาน 2) เพิ่มผลิ ตภาพของ
โรงเรี ยนด้วยนวัตกรรมการปฏิบตั ิงานคุณภาพ และ 3) สร้าง
ประชาคมโรงเรี ยนร่ วมพัฒนามหานคร
กลยุทธ์หลักที่ 3 เสริมพลังชุมชนเชิงรุก บุกเบิกแหล่งเรียนรู้
เชิดชูวฒ
ั นธรรมมหานครน่าอยู่อย่างยัง่ ยืน มี 3 กลยุทธ์รอง ได้แก่
1) สร้างเครื อข่ายการท�ำงานสร้างสรรค์ระหว่างโรงเรี ยน นักเรี ยน
และชุมชน สังคม 2) ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้
ที่เป็ นมหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน และ 3) เสริ มศักยภาพชุ มชน
ร่ ว มพัฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งส� ำ นึ ก ในคุ ณ ค่ า วัฒ นธรรม
มหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
2. แนวทางการน�ำสู่ การปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิจากภารกิจหลัก 4 ด้าน มีภารกิจ
ย่อยรวม 11 ภารกิ จ ดังนี้ ด้านวิชาการ ได้แก่ 1) การพัฒนา
หลักสู ตร 2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ 3) พัฒนาและส่ง
เสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ 4) การวัดผล ประเมินผล 5) การส่งเสริ ม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านบริ หารทัว่ ไป ได้แก่
1) การประสานงานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา 2) การดูแล
อาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้อ ม 3) งานกิ จ การนัก เรี ย น
4) การประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และด้านงบประมาณ ได้แก่ การระดม
ทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ภารกิ จหลักทั้ง 4 ด้าน
ร่ วมขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักที่ 1 ส�ำหรับภารกิจด้านบริ หารงาน
ทัว่ ไปและการบริ หารงานบุคคล ขับเคลื่อนทั้ง 3 กลยุทธ์หลัก
ในขณะที่ ภ ารกิ จ การบริ หารวิ ช าการเน้ น การด�ำ เนิ น การ
ในกลยุทธ์หลักที่ 1 และ 3 ส่ วนภารกิจการบริ หารงบประมาณ
เน้นบทบาทการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
ขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักที่ 1 และ 2
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การอภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 เปรียบเทียบบริบทของสภาพปัจจุบนั และ
สภาพที่พงึ ประสงค์ ในการบริหารโรงเรียนแต่ ละสั งกัด จากผล
การวิ จ ั ย พบว่ า สภาพปั จจุ บ ั น ของโรงเรี ยนในสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานครมี การด�ำเนิ นการมากที่ สุด (x = 3.69) และ
โรงเรี ยนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การด�ำ เนิ น การน้ อ ยที่ สุ ด ( x = 3.58) ในขณะที่ ส ภาพที่
พึงประสงค์ โรงเรี ยนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความต้องการมากทีส่ ุด (x = 4.44) สะท้อน
ให้เห็นว่า การด�ำเนินการของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ สามารถตอบ
สนองการพัฒนามหานครได้ม ากกว่ า โรงเรี ย นในสั ง กัด อื่ น
ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยตรงจาก
กรุ ง เทพมหานคร ส�ำหรั บโรงเรี ยนในสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาและเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่พเิ ศษ มีผเู ้ รี ยนทีอ่ ยูใ่ นวัย
รุ่ นเป็ นจ�ำนวนมาก การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมของรัฐที่มีขนาด
ใหญ่พเิ ศษ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารหลายด้าน และอาจ
จะมีปัจจัยด้านการสนับสนุ นของกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั จึง
สะท้อนสภาพความต้องการของโรงเรี ยนในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมากกว่าสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยหลักในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นและบุ ค ลากรให้ เป็ น
พลเมืองคุณภาพของมหานคร จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิพบว่า การด�ำเนินการให้ประสบความ
ส�ำเร็ จได้น้ นั จ�ำเป็ นต้องอาศัยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่เป็ นผูน้ ำ� แห่ ง
การเปลีย่ นแปลง และยังมีปัจจัยทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ุด คือ คุณภาพของ
ครู จากความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และหัวหน้ากลุม่ งาน
656 คน พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จล�ำดับแรกคือ ครู และ
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน จ�ำนวน 219 คน (33.38%) ดังนั้น การส่ ง
เสริ มให้ครู ได้พฒั นาความสามารถและมีคุณภาพชี วิตที่ดีเพื่อ
เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ น
ซึ่ งสอดคล้องกับมุมมองของประชาชนชาวกรุ งเทพมหานครจาก
เวทีประชาพิจารณ์ดา้ นการศึกษา ของโครงการวิจยั เรื่ อง วิสัย
ทัศน์กรุ งเทพฯ 2575 โดยสมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าคณะวิจยั ด้าน
การศึกษา ได้จดั เวทีสาธารณะรับฟั งความเห็นของประชาชน
6 ครั้ ง ในช่ วงระหว่างเดื อนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2555 ได้
สะท้ อ นความเห็ น ของประชาชนว่ า “ต้ อ งพัฒ นาให้ ค รู
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยเชื่อว่า ถ้าครู มีคุณภาพชีวติ ที่ดีจะสามารถ

ดูแลลูกหลานของพวกเขาให้เป็ นคนดีมีความสามารถได้อย่าง
เต็มที่ จึงควรให้ครู มเี งินเดือนเพียงพอกับรายจ่ายในชีวติ ให้ครู ได้
รับการพัฒนาตนเอง มีกำ� ลังใจในการท�ำงาน และมีเครื อข่ายแลก
เปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อให้ครู เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาเด็ก” (จรัส และคณะ, 2556)
ประเด็นดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อสรุ ปของผลการ
ศึกษาความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน
10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน เดนมาร์ก
เกาหลี สิ งคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และแอฟริ กาใต้ ได้สรุ ป
ปั จจัยส�ำคัญในการที่ จะบรรลุ เป้ าหมายของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนได้น้ นั จะต้องมีพลเมืองที่มีศกั ยภาพมีความคิดเห็นและ
สามารถแสดงชัดถึ งสิ่ งที่ ตอ้ งการให้เห็ นความเปลี่ ยนแปลง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต้องครอบคลุมถึงการเสริ ม
สร้างศักยภาพแก่พลเมืองให้มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ
ในการคิ ดวิเคราะห์ และมี ความรู ้ สึกมี ส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหาทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก ที่สามารถจัดการ
ได้โดยล�ำพังตนเองและการร่ วมมือกับผูอ้ ื่น (Breiting, 2010)
ข้อสรุ ปข้างต้นยังจะช่วยส่ งเสริ มทัศนคติของคนรุ่ นใหม่ให้มี
รากฐานความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่สอดคล้องกับวิถี
ทางตามแนวพุทธ ในฐานะที่เยาวชนคนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือ
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ทศั นะ
เกี่ ย วกับ การพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น สรุ ปได้ว่ า “คนเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของธรรมชาติ อยู่ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
เช่นเดียวกัน จึงสามารถใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างกลมกลืน” (พระ
ธรรมปิ ฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], 2552) ดังนั้น ปั จจัยส�ำคัญที่ จะส่ ง
เสริ มให้เด็กและเยาวชนเป็ นพลเมื องมี คุณภาพของมหานคร
จ�ำเป็ นต้องมีครู ที่มีคุณภาพทั้งในการปฏิบตั ิหน้าที่ และคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี
ประเด็นที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
คุ ณ ธรรมของเด็ ก และเยาวชน จากการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล
ปรากฏบทสะท้อนของสังคมมหานครที่พบในพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนมักสนใจและใช้เวลากับเทคโนโลยีมาก เช่ น
โทรศัพท์มือถือ และจากผลวิจยั ที่พบว่าเทคโนโลยีเป็ นปั จจัย
สภาพแวดล้อ มภายนอกที่ เ ป็ นโอกาสเอื้ อ ต่ อ การบริ หาร
โรงเรี ยนมากที่สุด และเป็ นประเด็นที่นกั วิชาการได้ให้ความ
เห็ นอย่างส�ำคัญว่า การด�ำเนิ นการเพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนไม่ควรมุ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็ นหลัก ควรน�ำไป
ช่วยได้ในบางส่ วนที่เป็ นกลไกสนับสนุ นกระบวนการท�ำงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น (สุดารัตน์, 2559) ดังนั้น ในการพัฒนา
มหานครจึงพึงส่ งเสริ มการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจ
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การอยูร่ ่ วมกันของคนกับธรรมชาติของมหานคร และส่ งเสริ ม
ให้เกิ ดความยัง่ ยืนด้วยพื้นฐานที่เกิดจากจิตใจและทัศนคติที่ดี
ต่ อ สัง คมเมื อ งและสิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว การพัฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิ ตส�ำนึ กที่ดีในทุกด้านย่อมส่ งผลดี อย่าง
ส�ำคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก และยิง่ กว่านั้นยังเป็ นที่
ประจักษ์วา่ การพัฒนาให้เด็กมีสำ� นึกในคุณธรรมจริ ยธรรมอัน
ดี มีผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเด็กดี ข้ ึนด้วย จากการ
ศึกษาผลการด�ำเนิ นงานของโรงเรี ยนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
“บางมูลนากโมเดล” ที่เป็ นต้นแบบโครงการโรงเรี ยนคุณธรรม
พบว่าผลที่ได้ทางอ้อมในการด�ำเนิ นการได้เกิดผลเชิงประจักษ์
จากสถิติการศึกษาต่อของนักเรี ยนที่สำ� เร็ จการศึกษาดีข้ ึนมาก
ท�ำให้ยืนยันความเชื่ อที่ว่า “สร้างคนดีแล้ว คนเก่งจะตามมา”
(วีรวิท, 2557) นับเป็ นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาลงลึกเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาโรงเรี ยนในพื้นทีก่ รุ งเทพมหานคร
ในงานวิจยั นี้ จึงให้ความส�ำคัญในเรื่ องดังกล่าวด้วยการก�ำหนด
กลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อพัฒนา
นักเรี ยนให้มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ การด�ำเนินชีวิต
อย่างพอเพียง มีระเบียบวินยั และวิถีประชาธิปไตย
ประเด็นที่ 4 ความสอดคล้ องของกลยุทธ์ กับมิติการ
ศึ กษาเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยื นในระดับสากล และบริ บ ทอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง ชุดกลยุทธ์ที่ชื่อว่า “กลยุทธ์ประสานพลังเพื่อเสริ ม
สร้างความเข้มแข็งของโรงเรี ยนสู่มหานครที่ยง่ั ยืน” เป็ นเครื่ อง
มื อ ในการบริ ห ารเพื่ อ ให้โ รงเรี ย นได้มีกลไกใหม่ ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการบริ หารของโรงเรี ยนให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจหลัก
ได้อย่างเต็มที่และตอบสนองการพัฒนาในระดับพื้นที่สู่เป้าหมาย
การพัฒนามหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการ
สังเคราะห์บ ทเรี ย นทศวรรษแห่ งการศึ กษาเพื่ อ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ในการประชุ มใหญ่ ระดับโลกเรื่ องการศึ กษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (UNESCO World Congress on Education for
Sustainable Development) เมื่อวันที่ 10–12 พฤศจิกายน 2557
ในประเด็นที่ 4 ได้กล่าวถึงความส�ำเร็จของนวัตกรรมการจัดการ
ศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน มัก มาจากการท�ำ งานเชิ ง พื้ น ที่
ในระดับท้องถิน่ (กฤษณพงศ์, 2557) ดังนั้น การสร้างนวัตกรรม
การบริ หารการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างการพัฒนามหานครน่ าอยู่
อย่างยัง่ ยืน ที่เป็ นผลจากการศึกษาเพื่อพัฒนาระดับพื้นที่ของ
กรุ ง เทพมหานคร จึ ง มี แนวโน้น ที่ จะบรรลุ ผ ลส�ำเร็ จได้ดว้ ย
กลยุทธ์ที่พฒั นาขึ้นโดยเน้นเสริ มจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน และใช้
โอกาสในการเสริ มสร้างการพัฒนาเชิงรุ กโดยเฉพาะในกลยุทธ์
หลักที่ 2 และ 3 กล่าวคือ
ในกลยุ ท ธ์ เ สริ มสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การใน
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โรงเรี ยนด้วยหลักประหยัด เรี ยบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุ ด สู่ การ
พัฒนามหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน เป็ นกลยุทธ์สำ� หรับเสริ มสร้าง
การพัฒนาระดับโรงเรี ยน การสร้ างและแสวงหานวัตกรรม
ใหม่ ใ นการบริ หารเพื่ อ พัฒ นาด้า นอาคารสถานที่ สภาพ
แวดล้อมในโรงเรี ยน และกระบวนการปฏิบตั ิงานที่จะช่วยเพิ่ม
ผลิ ตภาพของโรงเรี ยน โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาด้วย
หลักการตามพระราชด�ำริ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาแบบ Sufficiency for Sustainability ทีเ่ น้นการจัดการ
ศึกษาเพื่อปวงชนที่เหมาะสมกับแต่ ละบริ บทและด�ำเนิ นการ
จัดการศึ กษาด้วยหลักการตามพระราชด�ำริ ที่ คำ� นึ งถึ งความ
ประหยัดในด้านปั จจัยน�ำเข้า (Input) เรี ยบง่ายในการปฏิ บตั ิ
(Process) และประโยชน์สูงสุ ด เป็ นมิติของสิ่ งที่ได้รับ (Output,
Outcome) (เกษม, 2558)
กลยุทธ์ เสริ ม พลังชุ ม ชนเชิ งรุ ก บุ กเบิ กแหล่ งเรี ย นรู ้
เชิดชูวฒั นธรรมมหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน เป็ นกลยุทธ์ที่เสริ ม
สร้างระดับชุมชน สังคม เพื่อผลักดันให้บทบาทของโรงเรี ยน
และชุ มชน สังคมเกื้ อหนุ นต่อกัน ก่อเกิ ดเครื อข่ายที่เป็ นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การ
ก�ำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) และสร้างความพร้อมของแหล่งเรี ยนรู ้
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน การให้ความส�ำคัญในการเรี ยนรู แ้ ละสร้าง
ส�ำนึ กในคุณค่าวัฒนธรรมมหานครน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน เป็ นการ
พัฒนาสู่ ยคุ แห่งความศิวไิ ลซ์ในแง่ของการด�ำเนินการเชิงรุ กเพือ่
บุกเบิกแหล่งเรี ยนรู ้ที่จำ� เป็ นต้องมีการพัฒนาด้านวัตถุให้เอื้อต่อ
ความสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันยังให้ความส�ำคัญด้านการ
เชิดชู รู ้คุณค่าอัตลักษณ์ วัฒนธรรมอันเก่าแก่เป็ นมรดกตกทอด
สื บต่อกันมาให้ได้พฒั นาควบคู่ไปด้วยกัน นับเป็ นความท้าทาย
ต่อการบริ หารโรงเรี ยนในแง่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่พบว่า มีโอกาส
เพียงเล็กน้อยในด้านนโยบายที่ เอื้อต่อการด�ำเนิ นงาน ปั จจัย
สภาพแวดล้อ มภายนอกส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นสถานะเป็ นภาวะ
คุกคาม แต่ดว้ ยองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายในมีศกั ยภาพ
ในการบริ หารโรงเรี ยนที่ เ ป็ นจุ ด แข็ ง มากกว่ า จุ ด อ่ อ น
กล่าวคือ จากองค์ประกอบย่อยในการเสริ มสร้างระดับชุมชน
สังคม ที่มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมรอบโรงเรี ยน ด้าน
แหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ ม ชน ด้า นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ชุ ม ชน
และด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชน ปรากฏว่า มี จุ ด อ่ อ นด้า น
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนเพียงด้านเดียว และข้อมูลสภาพปั จจุบนั
พบว่าในภาพรวมปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทุกด้านเอื้อต่อ
การด�ำเนินการเสริ มสร้างในระดับมาก ดังนั้น จึงได้อาศัยปัจจัย
ภาพรวมทีเ่ ป็ นโอกาสในการบุกเบิกแหล่งเรี ยนรู ้ เพือ่ ขจัดจุดอ่อน
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ด้วยการกระตุน้ ให้เกิดการด�ำเนิ นงานเชิงรุ กในขณะที่มีโอกาส
เอื้อต่อการพัฒนา
ประเด็นที่ 5 การน�ำกลยุทธ์ ไปใช้ ให้ ประสบความส� ำเร็จ
ในงานวิจยั นี้ ได้ประมวลความคิดเห็นที่ได้ช้ ี ให้เห็นว่า ในการ
ด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จ โรงเรี ยนควรมีการเตรี ยมปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ครู และบุคลากร 2) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ น
ผูน้ ำ� การเปลี่ยนแปลง 3) การบริ หารโรงเรี ยน เน้นการจัดสรร
ทรัพยากรและการพัฒนาครู 4) สิ่งแวดล้อมในโรงเรี ยน 5) ความ
พร้อมของนักเรี ยน และ 6) หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การด�ำเนิ นการ
เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องเหล่านี้ ยังจะช่วยให้โรงเรี ยนมีความ
สามารถในการแข่งขันในเชิ งเศรษฐกิจทั้งในด้านต้นทุน และ
การสร้ างเอกลักษณ์ได้ ตามที่ได้มีการกล่าวไว้ในผลการวิจยั
เรื่ องการศึ กษาเพื่อการพัฒนาที่ ยง่ั ยืนของโรงเรี ยนในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัลลภ, 2553)
ได้ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะของความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้า น
ต้นทุนและการสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษา ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร หลักสู ตร ครู อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม เป็ นสิ่ งที่สถานศึกษาต้องทุ่มเท ใส่ ใจในทุก
รายละเอียดของกิ จกรรมที่ดำ� เนิ นการ อีกทั้งต้องค�ำนึ งถึงเป้ า
หมายของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายหรื อ
สร้างการเป็ นผูน้ ำ� ด้านต้นทุน ตลอดจนสามารถสร้างเอกลักษณ์
อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งมอบผลผลิตบริ การทางการศึกษาด้วย
ความพึงพอใจ ผลการวิจยั นี้ จะช่วยให้โรงเรี ยนได้รบั ผลทางอ้อม
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้จ ากการด�ำ เนิ น การตามกลยุท ธ์ โดยเฉพาะ
กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริ มสร้างประสิทธิภาพการบริ หารในโรงเรี ยน
ด้วยหลักประหยัด เรี ยบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุ ดสู่ การพัฒนา
มหานครน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน มีความเกี่ยวข้องกับมิติดา้ นต้นทุนและ
การสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษา ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. ผู้บริหารโรงเรียนที่น�ำกลยุทธ์ นีไ้ ปใช้ ควรมีการจัด
ท� ำ โครงการเพื่ อ น� ำ สู่ การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในโรงเรี ย น และมี ก าร
ติ ด ตามผลการด�ำ เนิ น การเป็ นระยะ รวมทั้ง การประเมิ น ผล
ส�ำเร็ จในการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ การรับฟังผลสะท้อนกลับ
เพื่อปรั บปรุ งและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริ บทที่ แท้จริ งของ
โรงเรี ยนในระยะต่อไป
2. ผู้บริหารโรงเรียนหรื อผู้น�ำกลยุทธ์ ไปใช้ ควรด�ำเนิน
งานตามเงื่อนไขการน�ำกลยุทธ์ ไปใช้ กล่าวคือควรมีการเตรี ยม

ความพร้อมของโรงเรี ยน 6 ด้าน ได้แก่ ครู และบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิ
งาน ผูบ้ ริ หาร การบริ หารโรงเรี ยน สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
ความพร้ อ มของนั ก เรี ยน และการเตรี ยมหลัก สู ต ร ทั้ง นี้
ต้องอาศัยกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน คือ ผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งเป็ น
ผูน้ ำ� ในการเตรี ยมความพร้อมของปั จจัยอื่น ๆ ให้เอื้อต่อการขับ
เคลือ่ นกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จ
3. หน่ วยงานต้ นสั งกัดและโรงเรี ยนควรก�ำหนดเป็ น
นโยบายส�ำคัญในการปลูกฝังจิตส� ำนึกและพฤติกรรมที่ดีแก่ เด็ก
อย่ างต่ อเนื่ องและจริ งจัง โดยเฉพาะด้านความมีระเบียบวินยั
ซึ่ งอยู่ในองค์ประกอบการเสริ มสร้ างด้านความเป็ นพลเมื อง
มหานคร มีลำ� ดับความต้องการจ�ำเป็ นมากทั้งในด้านหลักสู ตร
แหล่งเรี ยนรู ้ และกิจกรรมนักเรี ยนที่เป็ นจุดอ่อน ซึ่ งการด�ำเนิน
การให้เกิ ดการปลูกฝั งจิ ตส�ำนึ ก สร้ างความมีระเบียบวินัยแก่
นักเรี ยน ได้อย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง จ�ำเป็ นต้องอาศัยนโยบายเป็ น
เครื่ องมือผลักดันที่สำ� คัญ
4. ผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ควรมี
การจู งใจและสนั บ สนุ นให้ โ รงเรี ยนในกรุ งเทพมหานครทุ ก
สั งกัด ได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ มหานคร
น่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืนและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็ นรู ปธรรม
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้ งต่ อไป
1. ควรมีการท�ำวิจัยเชิงลึกในเรื่ องการบริหารโรงเรียน
เพื่ อเสริ มสร้ างมหานครน่ าอยู่อย่ างยั่งยื นของโรงเรี ยนแต่ ละ
สั ง กัด เพื่ อ พัฒ นากลไกที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ทเฉพาะในบาง
ประเด็นที่โรงเรี ยนแต่ละสังกัดมีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่น ด้าน
ระดับของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะมีผลต่อการดูแลเด็กให้เหมาะสมกับวัย
รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
เด็ก ความอิสระในการบริ หาร บริ เวณที่ต้ งั เป็ นต้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ เรื่ องรู ปแบบ
ประชาคมโรงเรี ยนร่ วมพัฒนามหานครน่ าอยู่อย่ างยั่งยืน และ
เรื่ องกลยุทธ์ การบุกเบิกแหล่ งเรียนรู้ ในชุ มชน เพื่อให้เป็ นกลไก
ขับ เคลื่ อ นการด�ำ เนิ น การส่ ง เสริ มด้า นเครื อข่ า ยระหว่ า ง
โรงเรี ยน และด้านแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน ซึ่ งเป็ นประเด็นที่มี
ความต้องการจ�ำเป็ นให้มีการพัฒนา 2 ล�ำดับแรก ซึ่ งจะช่วยส่ ง
เสริ มการพัฒนาด้านอื่นๆ ของโรงเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
3. ควรท�ำการศึกษาต่ อยอด โดยวิจยั และพัฒนากลยุทธ์
การบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้ างมหานครน่ าอยู่อย่ างยั่งยืน
ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการน�ำกลยุทธ์ไป
สู่ การปฏิ บตั ิ จริ งในโรงเรี ยนและศึ กษาให้ครอบคลุ มถึ งภาค
ประชาชนหรื อผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่อยูน่ อก
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โรงเรี ยน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการวิจยั ที่ รอบด้าน และพัฒนา
ต่อยอดงานวิจยั ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development: R&D) ต่อไป
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