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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนสู่ มาตรฐานสากล ดาเนินการวิจัยโดยศึ กษาข้อมู ลเชิ งปริ มาณและข้อมู ลเชิ งคุณภาพ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างจานวน
270 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
จานวน 70 โรงเรียน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและ
การจัดการโรงเรียนอนุบาล จานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจา
จังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และ จัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5
คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบ และขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ ในการนารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นอนุ บ าลประจ าจั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นสู่
มาตรฐานสากลไปใช้ โดยใช้แบบประเมิ นในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ าง จานวน 140 คน ประกอบด้วย
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการในโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด จานวน 70 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กึ่ง โครงสร้า ง และแบบประเมิ น สถิติ ที่ใช้ในการ
วิเ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ งปริ มาณ ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้ อมูล เชิ งคุ ณภาพที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์และข้อคาถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดย
ภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติตามหลักการบริหารอยู่ในระดับมาก
2. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพการบริหารจัดการ 2) การพัฒนาผู้เรียน และ 3)
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล แต่ละองค์ประกอบมีการขับเคลื่อนการบริหารงาน ประกอบด้วย การวางแผน
การจัดองค์กร การนา และ การควบคุม
3. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลไปใช้ โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด
คาสาคัญ: รูปแบบ, การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล
Abstract

This study aimed to develop a management model of provincial kindergarten school
for improving learners quality towards international standard class. The study consisted of 3
phases to obtain quantitative data and qualitative data. Phase 1 was to investigate the present
state and guidelines on managing provincial kindergarten school for improving learners quality
towards international standard from the perspectives of 270 involved personnel in 70
provincial kindergarten schools and to interview 9 experts on educational and kindergarten
school management. Phase 2 was to create a management model of provincial kindergarten
school for improving learners quality towards international standard and to verify the accuracy
and suitability of the model by 5 experts through focus group interview process. Phase 3 was
to evaluate the suitability and possibility of the proposed model by 140 individual consisted of
director and deputy director of academic section from 70 provincial kindergarten schools. A
questionnaire, semi-structured interview forms, and an evaluation form were used as tools for
collecting data. Mean and Standard Deviation were used for analyzing quantitative data and
content analysis was used for qualitative data.
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The results of the study were as follows:
1. The present state of provincial kindergarten school management for improving
learner quality towards international standard was found to perform at a high level.
2. The management model of provincial kindergarten school for improving learner
quality towards international standard consisted of 3 main factors: 1) Management Quality, 2)
Learner Development, and 3) Learners’ Quality towards international standard. Each factor was
operated by the process of Planning, Organizing, Leading, and Controlling.
3. The suitability and possibility of applying the management model of provincial
kindergarten school for improving learner quality towards international standard was at the
highest level.
Keywords: Model, management model of provincial kindergarten school
บทนา

การศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
สัง คม การเมื องและการปกครอง ตลอดจนเสริ มสร้ า งและปลู กฝัง คุ ณธรรม จริ ยธรรม ศิ ลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ (ประจิน จั่นตอง. 2558: 6) ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
เริ่มตั้งแต่การอ่านออก เขียนได้ การเพิ่มพูนความรู้ และฝึกทักษะที่จาเป็น การปลูกฝังหน้าที่การเป็นพลเมืองดี
เพื่อนาไปสู่การประกอบอาชีพ ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมี
ความสุข อันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของสังคม
ประเทศไทยได้ให้ค วามสาคัญในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ ง
พัฒ นาระบบประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาของตน ให้ เ ป็ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษานั้นๆ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพจากองค์การภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นใจ
ได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้รับการศึกษามีคุณภาพตามความคาดหวังของ
หลั กสู ต รสถานศึ กษา มี กระบวนการบริ ห ารที่มีคุ ณภาพ ทั้ง ในส่ วนที่เ ป็ นปั จจัย กระบวนการ และผลผลิ ต
กระบวนการเรี ยนการสอน มีป ระสิทธิภาพ ส่ งผลให้ คุณภาพของนักเรียนเป็ นที่ยอมรั บของผู้ ปกครอง ชุมชน
สังคม และสากล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในปัจจุบันนี้ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 54 วรรค 2 ที่ได้กาหนดให้รัฐมี
หน้าที่ดาเนิ นการ กากั บส่งเสริม และสนับสนุ นให้การจัดการศึกษาดังกล่ าวมีคุ ณภาพและได้มาตรฐานสากล
โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษา หรือหน่วยงานหนึ่ งของสังคม ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างสรรค์เด็กและ
เยาวชนให้เ ป็ นพลเมื องดี มี ความรู้ ความสามารถ เมื่อวิ ทยาการต่ างๆ เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพสั งคมและ
เศรษฐกิจ โรงเรียนจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
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ใหม่ สิ่งสาคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน มี ป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลที่จะนาไปสู่ การพัฒ นาเด็ กไทยให้ มีคุ ณภาพ มี มาตรฐานสู ง ขึ้ น
เทียบเท่าหรือใกล้เคียงนานาอารยประเทศ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จึงถือเป็นกระบวนการและเป้าหมาย
ที่ส าคัญ การบริ หารโรงเรี ยนให้ บรรลุถึ ง คุ ณภาพที่กาหนดไว้ และสนองแนวทางในการแก้ ไขปัญ หาการจัด
การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก การนาไปสู่มาตรฐานสากลนั้น
ภารกิจหลักที่โรงเรียนควรพิจารณา ประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจ ในการดาเนินการ
ยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒ นาโรงเรี ย นสู่ มาตรฐานสากล 3) การด าเนิ นการพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆ คื อ การพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษา พัฒนาสาระการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน และพัฒนาระบบการ
บริหารโรงเรียน 4) การจัดเตรียมและดาเนินการด้วยปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่มาตรฐานสากล 5) การดาเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดาเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา
และ 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผล (สมศักดิ์ คงเที่ยง. 2558: 402-403)
โรงเรี ย นอนุ บ าลประจาจั ง หวั ด ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวัด ทั่ ว ประเทศ เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างและเพื่อการวิจัยจังหวัดละ 1 โรงเรียน
ยกเว้ นจังหวัดพิจิตร มี 2 โรงเรีย น และกรุ งเทพมหานคร มี 4 โรงเรีย น ปั จจุบันจึงมีโ รงเรี ยนอนุ บาลประจา
จังหวัด จานวน 81 โรงเรียน ซึ่งจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 กันยายน 2529 โดยรัฐมีนโยบายจะจัดทา
เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการวิจัย โดยกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบคือการจัดเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอน ให้การฝึกอบรมครูและพี่เลี้ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับเด็กระดับปฐมวัย
ที่ขอความช่วยเหลือมา มีการสาธิตการนิเทศ และช่วยเหลือแนะนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดระบบและกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
จาเป็นต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตประจาวันในอนาคต ได้
อย่างมีความมั่นใจและมีความสุข เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคคลได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (นาตยา
ปิลันธนานนท์. 2549: 285)
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จากการศึกษาสภาพและปั ญหาเบื้ องต้ นของการบริ หารจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนอนุบาลประจา
จังหวัดตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) พบว่า บุคลากรยัง
ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่มาตรฐานสากล และยัง
ไม่ได้นาเกณฑ์คุณภาพดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากขาดการกากับติดตามของผู้บริหาร และ
ไม่มีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รู้จักเกณฑ์รางวัลคุณภาพดังกล่าวเพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานองค์กรที่นาเกณฑ์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างได้ผล (วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์. 2555: 4)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนสู่มาตรฐานสากล ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อสร้าง และตรวจสอบรูปแบบการบริ หารจัดการโรงเรีย นอนุ บาลประจาจัง หวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3. เพื่อประเมินการนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลไปใช้
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย รู ป แบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นอนุ บ าลประจาจัง หวัด เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ย นสู่
มาตรฐานสากล ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงผสม โดยการนาข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเผยแพร่เป็น
ตารา เอกสาร หรือเผยแพร่ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อนามาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นในการวิจัย อันจะนาไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
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ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาที่สอดคล้องมาตรฐานสากลประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพการบริหารจัดการ 2) การพัฒนาผู้เรียน และ 3) คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล
2. ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนใน
โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด จานวน 70 โรงเรียน เป็นผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด จานวน 70
คน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ จานวน 70 คน และครูผู้สอน จานวน 217 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratefied Random Sampling) มีภาคเป็นชั้น (Strata) และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit)
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนสู่
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพการบริหารจัดการ 2) การ
พัฒนาผู้เรียน และ 3) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรี ย นอนุ บ าลประจ าจัง หวัด เพื่ อพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ย นสู่ มาตรฐานสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2.2 กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามโดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารในข้อ 1 มาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.3 ร่างแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale)
2.4 นาแบบสอบถามที่ร่างขึ้น เสนอต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา และนามาปรับปรุงแก้ไข
2.5 นาร่ างแบบสอบถามสภาพการบริ หารจัด การโรงเรี ยนอนุบ าลประจาจัง หวัดเพื่อพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ตามสูตร
ของลอว์ชี (Lawshe. 1975: 568) โดยใช้เกณฑ์ข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและนาไปสร้างเป็นข้อคาถาม โดยข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1
2.6 นาแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
นาไปทดลองใช้กับผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน จานวน 40 คน แล้ววิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่ นตามวิธีข องครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ด้วยวิธีการหาค่าสั มประสิทธิ์แอลฟา (AlphaCoefficient) โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.927
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2.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัด การโรงเรี ยนอนุบาลประจาจัง หวัดเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information) โดยการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล
ประจัง หวัด จานวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ ในการบริห ารจัด การโรงเรี ยนอนุบ าลประจาจังหวัด ศึกษาธิการ
จัง หวัด จ านวน 3 คน เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษาหรื อ มี
ประสบการณ์ หรือผลงานทางด้านการบริหารจัดการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนสาขาวิชาการบริหาร
การศึ กษาหรื อสาขาวิช าหลั กสู ต รและการสอน จานวน 3 คน รวมจานวน 9 คน โดยการเลื อกแบบเจาะจง
(purposive sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา คือ แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง และตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ผู้วิจัยทาการยกร่างองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ดังนี้
1. นาผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มาทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกับหลักการ แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล
ประจาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัย และนาสรุปมาเป็นข้อมูลสาหรับยกร่างองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. ร่า งองค์ป ระกอบของรูป แบบการบริ ห ารจัดการโรงเรีย นอนุ บาลประจาจัง หวัด เพื่อพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล สาหรับผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณา ตัดสิน หรือวิเคราะห์ วิพากษ์ องค์ประกอบ
ของรูปแบบในเชิงเหตุผลตามหลักทฤษฎีต่อไป
3. จัด การสนทนากลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ หาคุ ณภาพของรู ป แบบในด้ า นความตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) โดยนาร่า งรูป แบบที่สร้ างขึ้ นไปให้ผู้ เชี่ย วชาญ 5 คน พิจารณาความสอดคล้ อง ความ
ครอบคลุมของแนวทางการบริหารกับองค์ประกอบของรูปแบบ
ตัวแปรที่ศึ กษา คื อ รูปแบบการบริ หารจัดการโรงเรีย นอนุบ าลประจาจังหวัด เพื่อพัฒ นาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิ นความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรู ปแบบการบริ ห ารจั ดการ
โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ผู้วิจัยดาเนินการโดยนา
รูปแบบที่สร้างและตรวจสอบแล้ว จากขั้นตอนที่ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณา
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กลุ่ มตั วอย่ า ง เป็นผู้ อานวยการและรองผู้ อานวยการฝ่า ยวิช าการโรงเรี ย นอนุ บาลประจาจังหวัด
จานวน 70 โรงเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล
ประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึ กษาสภาพปัจจุบันของการบริ หารจัด การโรงเรี ยนอนุ บ าลประจาจัง หวัด เพื่อพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล จากการวิเ คราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล
ประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัตติ ามหลักการบริหาร
อยู่ในระดับมาก (  =4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 3 องค์ประกอบ
เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (  =4.47) คุณภาพการ
บริหารจัดการ (  =4.46) และการพัฒนาผู้เรียน (  =4.15) ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ปัญหาและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียน
อนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1.1 คุณภาพการบริหารจัดการ พบว่า ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหาร
4M ทาให้การวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนยังไม่ชัดเจน มีอัตรากาลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงานของ
โรงเรี ย น และไม่ส่ ง เสริ มการพัฒ นาความรู้ ขาดแคลนครู แ ละบุ คลากรที่มีค วามรู้ ความเข้า ใจ ในภาระงาน
ผู้บริห ารขาดภาวะความเป็นผู้นา และไม่มีคุณลักษณะของผู้นา จึงทาให้ทางานไม่มีป ระสิทธิภาพ การกากั บ
ติดตาม ประเมินผล ไม่ครอบคลุม และทั่วถึง ผู้บริหารมอบหมายให้ครูคนใดคนหนึ่ง แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ดี
เพราะคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความรู้ และความสามารถไม่เพียงพอ
1.2 การพัฒนาผู้เรียน พบว่า โรงเรียนขาดนวัตกรรม และนักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเรียนการ
สอนมุ่ง เน้นเนื้อหาสาระมากเกินไป ขาดการคิ ดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จึงไม่สอดคล้องกับการประเมินผล
ครูผู้สอนไม่สามารถสื่อสารภาษาที่ 2 ได้ดี จึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะทางภาษาได้ดี ผู้บริหารไม่
สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาทักษะการสอนภาษาที่ 2การเรียนการสอนเน้นการบรรยายและความจามากกว่าเน้นการ
คิด วิเคราะห์ ทาให้เกิดการจากัดความคิดของนักเรียน ผู้บริหารและครูไม่มีกระบวนการทางานที่ส่งเสริมให้เกิด
การคิด มี แต่ การสั่ ง การตามระบบราชการบุ ค ลากรมุ่ ง เน้นในการปฏิ บั ติ งาน แต่ ข าดความรู้ ความเข้ าใจใน
กระบวนการทางานที่มีระบบซ้าซ้อนมากขึ้น มีกระบวนการเรียนการสอนไม่เน้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของคน
อื่นทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัว เน้นแต่ด้านวิชาการไม่สนใจด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเสริมสร้างทักษะใน
การใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นและสังคม
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1.3 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล พบว่า ผู้บริหารขาดความเป็นผู้นา ไม่มีความเป็นผู้นามือ
อาชี พ เป้ า หมายและทิศทางในการจัด การศึ กษาเปลี่ ย นแปลงบ่ อย ทาให้ การด าเนิ นงานทุกระดั บ มี ปั ญ หา
บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทาแผนและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน จึงไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายได้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียไม่รับรู้
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา จึงไม่มีความผูกพันและร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในผู้บริหารน้อย
ส่งผลให้ขาดการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและครูไม่เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้
เกิ ด การวิเคราะห์ ที่สมบู รณ์ และไม่ มีกิจกรรมที่ส่ ง เสริ ม การวัด การคิ ดวิเ คราะห์ ที่มากพอต่ อการประเมิ น
ศักยภาพผู้เรียนกฎ ระเบียบ และแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ปรับเปลี่ยนบ่อย ทาให้ครูและบุคลากรสูญเสีย
เวลาและโอกาสในการพัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาเน้นเฉพาะความรู้ ความจา ทาให้ ผลลัพธ์มีจุดอ่อนในการ
นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
2. รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นอนุ บ าลประจ าจั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นสู่
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) คุณภาพการบริหารจัดการ 2) การพัฒนา
ผู้ เ รี ย น และ 3) คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานสากล แต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ก ารขั บ เคลื่ อนการบริ ห ารงาน
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนา และ การควบคุม
องค์ประกอบด้านคุณภาพการบริหารจัดการมีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย
1.1 การจัดบุคลากร (Staffing) มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 แต่งตั้งและมอบหมายบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัย ทัศน์ เป้า หมาย และ
พันธกิจ ของสถานศึกษา
1.1.2 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
1.1.3 จัดทาโครงสร้างบุคลากรและแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
1.1.4 กาหนดภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
1.2 การจัดงบประมาณ (Budgeting) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 จัดทาแผนการใช้งบประมาณตามภารกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2.2 จัดประชุม/กิจกรรมเพื่อการระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.3 จัดทาระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส
2. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาบุคลากร (Personal Developing) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 จัดทาแผนพัฒนาและฝึ กอบรมบุ คลากรที่สอดคล้ องกั บความต้ องการและบริ บทของ
สถานศึกษา
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2.1.2 จัดทาแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
2.1.3 จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2.2 การอานวยการ (Directing) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายภารกิจและหน้าที่ของบุคลากร ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน
2.2.2 จัดสรรอาคาร สถานที่ เครื่องอานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร
2.2.3 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การติดต่อ ประสานงานภายในองค์กรที่สะดวก
รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
3. การนา (Leading) ประกอบด้วย
3.1 การบังคับบัญชา (Commanding) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
3.1.1 กาหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยคานึ งถึงความต้องการของผู้รับบริการ และ
นโยบายของรัฐ
3.1.2 กาหนดแนวทางการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นสาคัญ
3.1.3 พัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.2 การประสานงาน (Coordinating) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 จัดสรรและสนับสนุนการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีในการติดต่อประสานงาน
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนโดยใช้
หลักมนุษยสัมพันธ์ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
3.2.3 จัดทาเครือข่ายเพื่อการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานในชุมชนและองค์กรเอกชนอย่าง
เป็นระบบ
4. การควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย
4.1 การกากับติดตาม (Monitoring) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.1.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานตัวชี้วัด และแผนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของบุคลากรตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.1.2 จัดประชุ มบุ คลากรเพื่อชี้ แจงมาตรฐาน ตัวชี้ วัด และแนวทางการปฏิ บั ติง านให้ กับ
บุคลากรตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากร
ตามแผนที่กาหนดอย่างเป็นระบบ
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4.2 การรายงาน (Reporting) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อการรายงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.2.2 จัด ทารายงานผลการดาเนิ นงานของสถานศึกษา เป็ นรายภาคเรี ย นและรายปี เ พื่อ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.3 เผยแพร่ แ ละรายงานผลการปฏิ บัติ ง านและแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุ ง แก้ ไขต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อการตรวจสอบและพิจารณาตามลาดับ
องค์ประกอบด้านการพัฒนาผู้เรียน มีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย
1.1 การจัดบุคลากร (Staffing) มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทาหลักสูตร เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในด้าน ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
1.1.2 จัด ทาแผนการพัฒนาครู ระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อด าเนิ นการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดงบประมาณ (Budgeting) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.2 จัดทาแผนการใช้งบประมาณประจาปี เพื่อใช้พัฒนาครูและบุคลากร
1.2.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินกากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
2. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาบุคลากร (Personal Developing) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 จัดทาแผนภูมิในการสร้างการบริหารงานวิชาการ
2.1.2 จัดสรรชั้นเรียนที่มีนักเรียน ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 กาหนดเป้ า หมายในการพัฒ นาศั กยภาพครู เป็นประจาทุกปี เพื่อพัฒนาศั กยภาพ
นักเรียน
2.2 การอานวยการ (Directing) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 จัดสรรอาคาร สถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
2.2.3 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
3. การนา (Leading) ประกอบด้วย
3.1 การบังคับบัญชา (Commanding) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
3.1.1 กาหนดโครงสร้างการบริหาร และการบังคับบัญชา
3.1.2 จัดการบริหารด้วยระบบคุณภาพ และหลักการบริหารที่ดี
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3.1.3 จัดกิจกรรมการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 การประสานงาน (Coordinating) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 จัดสรรและสนับสนุนการใช้เครื่องมือสื่อสารและใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ ประสานงาน
ของครูและบุคลากร
3.2.2 ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน
3.2.3 จัดทาเครือข่ายเพื่อการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน ในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นๆ
4. การควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย
4.1 การกากับติดตาม (Monitoring) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.1.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานตัวชี้วัดทุกกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอนของครู
4.1.2 จัดประชุมครู/บุคลากรเพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ในการพัฒนาผู้เรียนและการกาหนด
ตัวชี้วัด
4.1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเหมาะสม
4.2 การรายงาน (Reporting) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
4.2.2 จัดทารายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร
4.2.3 นาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2.4 เผยแพร่และรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล มีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย
1.1 การจัดบุคลากร (Staffing) มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 กาหนดกรอบ ภารกิจ หน้าที่ ให้ครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
1.1.2 กาหนดเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียนและผู้รับผิดชอบโดยตรง
1.1.3 กาหนดโครงสร้างการบริหาร และจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
1.1.4 กาหนดเป้าหมาย ด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศและมีบุคลากรรับผิดชอบ
1.2 การจัดงบประมาณ (Budgeting) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 จัดทาแผนการใช้งบประมาณตามภารกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2.2 จัดประชุ ม/กิจกรรมเพื่อการระดมทรั พยากร ในการจัดการศึกษาจากชุ มชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.3 จัด ทาระบบการตรวจสอบ และการใช้ง บประมาณ เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพผู้เ รียนอย่า ง
โปร่งใส
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1.2.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการรายงานผลการใช้งบประมาณ
2. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาบุคลากร (Personal Developing) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 จัดทาแผนพัฒนาและฝึกอบรมนักเรียน ทีส่ อดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
2.1.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
2.2 การอานวยการ (Directing) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 จัดทาคาสั่งและการกาหนดหน้าที่ของบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2.2 จัดสรรอาคาร สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน
2.2.3 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อ ประสานงานภายในองค์กร ที่สะดวก
รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
3. การนา (Leading) ประกอบด้วย
3.1 การบังคับบัญชา (Commanding) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
3.1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1.2 กาหนดแนวทางการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.1.3 พัฒนาศักยภาพผู้ร่วมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน
3.2 การประสานงาน (Coordinating) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 จัดสรรและสนับสนุนการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยี ในการติดต่อ ประสานงาน
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ประสานงาน และติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน โดย
ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์
3.2.3 จัดทาเครือข่ายเพื่อการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานในชุมชน และองค์กรเอกชน เพื่อ
เป็นประโยชน์ของสถานศึกษา
4. การควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย
4.1 การกากับติดตาม (Monitoring) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.1.1 จั ด ประชุ ม บุ ค ลากรเพื่อ ชี้ แ จงแนวทาง และตั วชี้ วั ด ส าคั ญ ในการก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
4.1.2 แต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ตาม
ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
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4.1.3 จัดประชุมบุ ค ลากรเพื่อ ทบทวน ปรับปรุ งแนวทาง ในการกาหนดตัวชี้วัด และแผนการ
ประเมินให้เหมาะสม
4.1.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนิน การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพนักเรียน
อย่างเหมาะสม
4.2 การรายงาน (Reporting) มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ของผลการจัดการศึกษา
เพื่อการรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.2.2 จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และยก
ย่องชมเชย นักเรียนผู้ที่มีผลงานดีเด่นตามมาตรฐานสากล
4.2.3 เผยแพร่ แ ละรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อการตรวจสอบและพิจารณาตามลาดับ
การจัดบุคลากร
Staffing

การกากับติดตาม
Monitoring

การ
วางแผน

การจัดงบประมาณ
Budgeting

Planning

คุณภาพการบริหาร
จัดการ

การ
ควบคุม

การอานวยการ
Directing

การจัด
องค์กร

การพัฒนาผู้เรียน

Controlling

Organizing

คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล

การรายงาน
Reporting

การบังคับบัญชา
Commanding

การนา

การพัฒนา
บุคลากร
Personal
Developing
การประสานงาน
Coordinating

Leading

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนสู่มาตรฐานสากล
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3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
อนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลไปใช้ โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดย
ภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
ประจาจังหวั ดให้ค วามสาคั ญกั บการนาผลการประเมิ นแผนงาน/โครงการไปใช้ เ พื่อการปรั บปรุง และพัฒ นา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทาโครงสร้างการบริหารในรูปแบบแผนภูมิอย่างชัดเจนมีแนวทางในการสื่อสารให้
บุคลากรรับรู้และเข้าใจ ส่งผลให้การดาเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้บริหารสถานศึกษามี
วิสัยทัศน์ ความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทา
ให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน/โครงงาน/กิจกรรม ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและ
ต่า งประเทศสามารถนาเทคโนโลยี มาใช้ ในการประเมิ น แสวงหา สั ง เคราะห์ และใช้ ข้ อมู ล ข่ าวสารอย่ า งมี
ประสิทธิผลโรงเรียนมีหลักสูตร/กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่กาหนดและปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของประจวบ จันทร (2556) ทีศ่ ึกษาเรื่องรูปแบบการบริหาร
โรงเรี ย นประถมศึ กษาเพื่อความเป็ นเลิ ศ พบว่า การบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ กษาเพื่อความเป็ นเลิ ศ ตาม
องค์ป ระกอบหลั ก7ด้าน คือ ภาวะผู้นาของผู้ บริห ารสถานศึกษา การวางแผนพัฒ นาสถานศึกษา การมุ่ งเน้ น
ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง การจัดการสารสนเทศ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ และการ
จัดการกระบวนการสนับสนุน ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นอนุ บ าลประจ าจั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นสู่
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 2) ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน และ 3) ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การวางแผนอย่างมืออาชีพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
มีการกาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผน มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น มี การประเมิ นครบวงจร และนาผลไปใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง ผู้ บ ริ ห ารจึง เป็ นบุ ค คลส าคั ญ ที่สุ ด ผลการ
ด าเนิ น งานของโรงเรี ย นดั ง กล่ า ว ท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นสู่
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวคิดของอนันต์ เกตุวงศ์ (2543: 8-10) ที่กล่าวว่า การวางแผนและแผนเป็นแนว
ปฏิบัติที่สาคัญผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนและกระบวนการทางานได้จากแผนก่อนที่จะ
ลงมื อปฏิ บั ติ ดั ง นั้ นจึง ช่ วยให้ การด าเนิ นงานของโรงเรี ย นมี ค วามเป็ นไปได้ มากทั้ง เป็ นที่เ ชื่ อว่า จะทาให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานด้วยแผนจึงมีความสาคัญและจาเป็นสาหรับผู้ปฏิบัติงานและ
โรงเรียน
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2.2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน พบว่า มีการพัฒนาครู บุคลากร และหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การกาหนดแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานทุกขั้นตอน ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ทุก
ฝ่าย ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทางาน โดยเฉพาะการกาหนดให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีอานาจใน
การบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลได้ดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 17-72) ที่กล่าวถึง การจัดระบบ
การทางานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียน ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ เช่น งบประมาณ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และมีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
และพัฒนาภูมิปัญญา ด้วยการส่งเสริมให้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลงมือทา โดยให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน
และเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศขึ้นแก่องค์กรและผู้มีส่วนร่วมทุกคน
2.3 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล พบว่า คุณภาพมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ผู้บริหาร
จะต้องจัดให้มีเวทีวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการ และ
ภาษาต่างประเทศ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ การร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดย
การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ (2555) ที่ศึกษาการประเมินเชิง
ระบบ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีความคาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย
2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ คุณภาพในระดับมาก ในการจัดการเรียนการสอนควร
ปรับปรุงให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
อนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลไปใช้ โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะรูปแบบที่สร้างขึ้น ได้มาจากการนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ป ระกอบที่มีความสาคั ญ ในการบริหารจัด การโรงเรียนอนุบาล
ประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลที่ชัดเจนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
เกี่ยวกั บโครงสร้างและแนวทางการดาเนิ นงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ เ ชี่ยวชาญ จึงทาให้ได้ รูปแบบที่ มีความ
เหมาะสมที่จะนาไปปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสร้ างรูปแบบของคีฟวส์ (Keeves. 1988: 561-565) ที่กล่าวว่า การสร้างรูปแบบต้อง
อธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนเพื่อจะนาไปสู่การพยากรณ์ที่ตามมา
ซึ่งสามารถรวบรวมได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และรูปแบบที่ดีจะต้องผ่านการทดสอบหรือตรวจสอบก่อนนาไปใช้
จริง เนื่องจากจุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสร้างรูปแบบ คือ การทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้นมาว่ามี
ความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับการนารูปแบบไปใช้ประโยชน์ต่อไปหรือไม่ จากการดาเนินการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ตามขั้นตอน
ดังกล่าวจึงทาให้ผลการประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องพบว่า รูปแบบที่พัฒนาครั้งนี้มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการนาไปใช้ระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนารู ปแบบการบริ หารจั ด การโรงเรี ย นอนุ บ าลประจาจั งหวัด เพื่ อพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ย นสู่
มาตรฐานสากล ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้มปี ระสิทธิภาพ ผู้บริหารควรสร้างเข้าใจและความ
ตระหนักให้กับครูและบุคลากรให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการนารูปแบบไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ ควรนาไปปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การศึกษาปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่ อการพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ย นสู่ มาตรฐานสากลของโรงเรี ย น
อนุบาลประจาจังหวัดในแต่ละภูมิภาค
2. ควรศึกษาตัวบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ทีส่ อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในระดับ
ต่างๆ
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