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Abstract
This research is a Descriptive Research. The objective of this research is to study about the
management system that brings Anubarn Rayong to the excellence. The information providers for this
research are Anubarn Rayong School principal, 3 vice principals and 10 teachers, 14 people in total. The
researching tool for this research is semi-structure interviewing form, analyzed by information analysis.
The results reveal that Anubarn Rayong School’s excellences are from
The finding indicate that 1) Leadership, the school's management team lead their school's staffs
to achieve their school’s vision and have a good communication between them. 2) Strategy planning,
school organized the committees to plan school's strategies and actions, use the plan and follow up.
3) Student-center, the school provides the curriculum and supports their student with the studentcenter learning service by listening to the students need. 4) Assessment, analysis and knowledge
management. School provide information center for all the staffs to be able to reach and use it, keep
checking up and develop the system. 5) School staff development, school encourage and support their
teacher’s development as individual and their profession. Take matters at recruiting the suitable and
affective staffs and reward them as a simulator. 6) Design the school system to cover in all area and
assign the main and the support system that go along with school's vision and respond to students,
neighbors and social need. 7) Result, Anubarn Rayong School have their committee team to make the
report and check the report contents.

คําสําคัญ: แนวทางการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลระยอง
KEYWORDS: Administration Guidelines for Performance Excellence Management
บทนํา
โลกป จ จุ บั น เป น ยุ ค โลกาภิ วั ฒ น ที่มี ความเจริ ญ ก า วหน า ทางด านเทคโนโลยี และสารสนเทศ การ
เปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว เป น สั ง คมที่ ต อ งอาศั ย องค ค วามรู ( knowledgebase
society) และเศรษฐกิจฐานความรู (knowledgebase economy) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 มุงเนนยุทธศาสตร การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ให
ความสํ าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคนมี คุณ ภาพ ทํ า ให ก ารจั ด การศึ ก ษาจึ งจํ า เป น ต อ งมุ ง สู ความเป น เลิ ศ เพื่ อ ให
การศึ กษามีคุณภาพควบคู ไปกั บการพั ฒนาประเทศด านอื่ น ๆ (กระทรวงศึ กษาธิการ, 2549) การบริห าร
โรงเรียนในปจจุบันจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารการจัดการมาใหความสําคัญกับการพัฒนาความเปน
เลิศของโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนครู
และบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูความเขาใจ ใฝรู และพัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบโดยจัดการศึกษา
ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและการมุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี
มีปญญา มีความสุขและมีศักยภาพการจัดการศึกษาจึงบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารโรงเรียนถือวามีบทบาท
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สําคัญในการที่จะบริหารงานตาง ๆ ในโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยการอาศัยความรวมมือจาก
บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย เชน ครูสอนในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจาก
การบริหารงานในโรงเรียนจะเกิดประสิทธิภาพไดนั้นจําเปนตองอาศัยผูบริ หารและผูรวมงานที่มีประสิทธิภาพ
ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองใชวิธีการที่หลากหลายทั้งที่เปนศาสตรและศิลปมาประยุกตใชเพื่อใหโรงเรียนมี
ศักยภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันและอนาคตดังนั้นโรงเรียนที่มี
คุณภาพเชิงบริหารจัดการยอมกอใหเกิดมิติแหงความเปนเลิศในระบบการจัดการศึกษายุคใหม
จากขอมูลความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ นั้นตองมีองคประกอบหลายอยางที่
จะนํามาใชในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับการบริหารจัดการองคการ การบริหารองคการ
อยางเปนระบบตลอดจนการนําเอาเทคนิคใหมมาใชโดยเฉพาะการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการอยางมี
เปาหมายและมีการพั ฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่ ง โรงเรียนอนุบาลระยอง มีการกําหนดวิสั ยทัศน ที่เห็นไดชัดว า
โรงเรียนจะมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และไดรับการประเมินเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ซึ่งการจะเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลไดนั้น ตองผานเกณฑการประเมินหลาย ๆ ประการ ตองมีระบบการ
จัดการองคการที่ดี มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย
2 ภาษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งโรงเรียนยังไดรับรางวัลตาง ๆ ดําเนินการใชรูปแบบ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอนุบาลระยองอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเปนที่ประจักษ ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพ
ผูเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเปนอันดับที่ 1 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระยองไดเขารวมแขงขันใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ไดรับรางวัลแชมปเปยนเหรียญทองประเภทกลุมบุคคลและเหรียญเงินประเภททีม
และบุคคล จากเวทีการแขงขันคณิตศาสตรระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนในปการศึกษา 2557
แสดงใหเห็นว าโรงเรียนอนุบาลระยอง มีความเปน เลิศที่พัฒนาสูมาตรฐานสากล คือ มีการบริหารจัดการ
โรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่จะพัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินการที่เปนเลิศ
โดยอิงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพ แหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มา
พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคกร ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
จากความสําคัญและความเปนมาดังกลาว การยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหสูความเปนเลิศ
และจากปญหาคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนทุกระดับประสบอยู ทําให ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหา
แนวทางการบริ ห ารสู ค วามเป น เลิ ศ ของโรงเรี ย นอนุ บ าลระยอง ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 เนื่องจากโรงเรียนไดรับการประเมินเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class
Standard School) ซึ่งจะสงผลใหการศึกษาแนวทางการบริหารสูความเปนเลิศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานสากล และพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ ในการเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
342

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 340 - 355

และเพื่อใหสถานศึกษาอื่น ๆ ในระดับตาง ๆ นําไป ประยุกตใชเพื่อพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแนวทาการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย คื อ โรงเรี ย นอนุ บ าลระยอง ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต1 โดยมีผูใหขอมูลจํานวนทั้งหมด 14 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน
รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 3 คน และครูโรงเรียนอนุบาลระยอง จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางใชในการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนและ
ครู โดยมีป ระเด็น การสัมภาษณ เกี่ ยวกับ การบริ หารสูความเป นเลิศตามแนวทางของเกณฑ Malcolm
Baldrige National Quality Award: MBNQA มีทั้งหมด 7 หมวด ประกอบดวย 1) การนําองคกร 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนลูกคา 4) การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุงเนน
ผูปฏิบัติงาน 6) การมุงเนนการปฏิบัติงาน 7) ผลลัพธ
วิธีการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสูความเปนเลิศตามแนวทางของ
เกณฑ Malcolm Baldrige มีทั้งหมด 7 หมวด มาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
2) กําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการขอมูลที่ตองการ
จัดทําแนวคําถามในการสัมภาษณ
3) ตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ โดยนําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองในการใชภาษาและความตรงของขอคําถามกับวัตถุประสงค
4) นํ าข อมู ล ที่ ได จ ากคํ าแนะนํ าของอาจารย ที่ป รึ กษามาแก ไขและปรั บ ปรุ งแบบสั ม ภาษณ ฉบั บ
สมบูรณแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนอนุบาลระยอง เพื่อขอความรวมมือจากกลุม
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ผูใหขอมูลและหนวยงานตนสังกัดในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุม
ผูใหขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ
2) ผูวิจัยนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการเขาสัมภาษณตามความสะดวกของผูใหสัมภาษณ
3) ผูวิจัยเตรียมเครื่องมือ แบบสัมภาษณ เครื่องบันทึกสียง กลองถายภาพ พรอมของที่ระลึกตามวัน
เวลาที่ไดนัดหมาย
การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content Analysis) โดยการกําหนด
ประเด็นเพื่อแบงและจัดเนื้อหาการสัมภาษณเปนหมวดหมูในแตละประเด็น แลวนําเสนอขอสรุปที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนี้ ในแตละรายการขอมูลตามประเด็นที่กําหนดไว และสรุปแนวการบริหารสูความ
เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลระยอง
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวมผูตอบผูใหสัมภาษณในโรงเรียนอนุบาลระยอง สวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสวน
ใหญเปนครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาที่มีตําแหนงเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
2. การวิเคราะหแนวทางการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลระยอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
2.1 หมวด 1 การนําองคกร
2.1.1 กําหนดวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ ผูบริหารระดับสูงเปนผูนําในการสรางวิสัยทัศน
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับของโรงเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง กรรมการนักเรียน ชุมชน เปนตน วิธีการในการกําหนดวิสัยทัศน ไดแก การ
จัดประชุมเพื่อวิเคราะห SWOT จากนั้นกําหนดเปนวิสัยทัศน โดยมีการเรียบเรียงเปนรางแลวเสนอในที่ประชุม
เพื่อใหรวมกันพิจารณาและปรับแกไขใหสมบูรณ เมื่อกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาฉบับใหม จะนํา
วิสัยทัศนเดิมมาปรับปรุงโดยมีการกําหนดจุดเนนในการพัฒนา ผูมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศนประกอบดวย
ผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงาน และรวมถึงนักเรียน และชุมชน
2.1.2 ถายทอดวิสัยทัศนไปยังบุคลากร ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการถายทอด
วิสั ยทั ศน ไปยังบุคลากร ผูเ รีย นและผูมีสว นไดส วนเสี ย โรงเรี ยนมีวิ ธีดํ าเนิน การหลายวิ ธี โดยกํ าหนดให
บุคลากรในสวนรวมในกระบวนการรวมคิดรวมทํา ทําใหรับรูวิสัยทัศนไปโดยปริยาย ติดประกาศบริเวณที่ลง
นามปฏิบัติงานของบุคลากร ติดปายประกาศบริเวณทางผานของนักเรียนและผูปกครองและภายในหองเรียน
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ประกาศหนาเสาธง ประกาศผานเว็บไซต จัดทําเปนแผนพับประชาสัมพันธ แจงใหทราบในการประชุมครู
ประชุมผูปกครอง และสอดแทรกเนื้อหาในบทเรียน
2.1.3 ดําเนินการเชิงรุกในการสรางขวัญ กําลังใจเพื่อสงเสริมใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดี
ผูบริหารดําเนินการเชิงรุกในการสรางขวัญและกําลังใจ เพื่อสงเสริมใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดี อาทิ การ
คัดเลือกครูดีเดนประจําสายชั้น การชมเชยตอสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหเกิดผลการดําเนินการที่
ดีโดยการประกวดผลงานของครูและใหรางวัล
2.1.4 ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของผู บ ริ ห าร โรงเรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น การตาม
หลักธรรมาภิบาลและปรับปรุงระบบ โดยประเมินผูบริหารเพื่อตรวจสอบการดําเนินการตามภาระหนาที่ ใน
ลักษณะเดียวกับการประเมินครู มีการเขียนรายงานประเมินตนเอง และใหครูเปนสวนหนึ่งในการประเมิน
แลวจึงนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
2.1.5 ปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารมีการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
และรับผิดชอบตอสังคม โดยมีความพยายามในการลดผลกระทบในเชิงลบตอสังคม อาทิ การจราจรบริเวณ
หนาโรงเรียน มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ผูบริหารจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและจากขอรองเรียนของผูที่ไดรับผลกระทบ และดําเนินการแกไขเพื่อใหมั่นใจวาโรงเรียนไดมีการ
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
2.1.6 สรางความสัมพันธและสนับสนุนชุมชนที่สําคัญของโรงเรียน โรงเรียนกําหนดนโยบาย
ในการสรางความสัมพันธกับชุมชนบริเวณใกลเคียง และรวมกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบตางๆ
อาทิ เชิญชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด งานทางศาสนา ไปรวมทําบุญตามวัดใกล จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนใหชุมชน ใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งราชการและเอกชนในการพัฒนาชุมชน ใหชุมชนไดใช
สถานที่ในการเรียนรู
2.2 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.2.1 กําหนดคณะบุคคลเพื่อรวมจัดทําแผนกลยุทธ โรงเรียนจะกําหนดหนวยงาน และคณะ
บุ คคลที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ าแผนกลยุ ทธ โดยเน น กระบวนการมี ส ว นร ว ม โดยเชิ ญผู ทรงคุ ณวุ ฒิ มาให
คําแนะนําและรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ มีการจัดการประชุมตามระดับสายงานและกําหนดระยะเวลาใน
การประชุมไวอยางชัดเจน
2.2.2 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ในการจัดทําแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการโรงเรียนจะมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรค และระบุระยะเวลาที่
จะบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งตัวชี้วัดมีการนําผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนของหนวยงานตนสังกัด และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกมาเปนปจจัยในการพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธและการประกันคุณภาพภายใน
รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการใหครอบคลุมทุกมาตรฐาน
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2.2.3 ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และกํากับติดตามการดําเนินงาน ในการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธและกํากับติดตาม โรงเรียนจะดําเนินกิจกรรมหรือโครงการไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
และอาจดําเนินการตามแผนที่ถูกกําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด หากมีเหตุจําเปนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผน
ทั้งนี้จะมีการจัดการประชุมเพื่อติดตามผลและย้ําเตือนการปฏิบัติ
2.2.4 ประเมินและจัดการความเสี่ยง ในการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัตินั้น โรงเรียนตองมี
การประเมินความเสี่ยงทั้ง ดานการเงินและดานอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการใหโรงเรียนยังคงรักษาคุณภาพใหไ ด
ตามมาตรฐาน และอยูในความนิยม จากการสัมภาษณพบวา โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยงหลายดาน อาทิ
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานบุคลากร เปนตน ดานการจัดการความเสี่ยงนั้น โรงเรียนพยายามรักษา
ชื่อเสียง และความเปนเอกลักษณที่เปนที่ยอมรับ มีการยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษ การจัดหองเรียน EP
(English Program) เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
2.3 หมวด 3 การมุงเนนผูเรียน
2.3.1 จัดหลักสูตรและบริการสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียน โรงเรียนจะกําหนดหลักสูตร
และการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียน โดยมีการปรับปรุงใหทันสมัย ใชเทคโนโลยีชวยสงเสริมการ
เรียนการสอน มีการจัดโปรแกรมทางการศึกษาใหมๆ จัดหลักสูตรที่เปนจุดเนนหรืออัตลักษณของโรงเรียน
การสงเสริมทางเลือกอยางหลากหลาย การจัดโครงการชวยเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ในรูปแบบคายวิชาการ
เชน คายภาษาอังกฤษ คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร เปนตน
2.3.2 รับฟงความคาดหวัง ขอรองเรียนและการตอบสนองขอรองเรียน โรงเรียนมีวิธีการ
สื่อสารเพื่อรับฟงความตองการ ความคาดหวังและคํารองเรียนจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานชองทาง
อยางหลากหลาย อาทิ สื่ อสารถึงผูบ ริห ารโดยตรง ผ านครู ประจําชั้น ผานเครื อข ายผู ปกครอง สมาคม
ผูปกครองและครู ผานกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น และใชวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ เชน ทางจดหมาย การใช
สมุดจดการบานของนักเรียน การตอบแบบสอบถาม หรือการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร สวนการตอบสนอง
ความตองการ ความคาดหวัง และขอรองเรียนตางๆ
2.3.3 ศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย โรงเรียน
จะพิจารณาความตองการของผูเรียน และผูปกครองรวมกับแนวนโยบายของโรงเรียน เพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรมดานหลักสูตร การสงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ อาทิ การจําแนกผูเรียนเปน
กลุมตามความสามารถ การจัดชั่วโมงสําหรั บเสริมกิจกรรมและทักษะทางวิชาการ การพัฒนาโปรแกรมการ
สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ เปนตน ซึ่งทางโรงเรียนยังไมไดพิจารณาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
อื่นๆ
2.3.4 สํารวจความพึงพอใจเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการใหบริการทางการศึกษา โรงเรียนมี
การสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย แลวนําสารสนเทศดังกลาวไปใชในการปรับปรุงการ
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ใหบริการทางการศึกษา โดยมีวิธีการสํารวจความพึงพอใจหลายวิธี เชน สํารวจจากผูเรียนซึ่งเปนผูใชบริการ
โดยตรง สํารวจจากกิจกรรมที่ผูปกครองเขารวม สํารวจความพึงพอใจของผูปกครอง
2.3.5 วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู เ รี ย นเพื่ อ สร า งวั ฒ นธรรมที่ เ น น ผู เ รี ย น โรงเรี ย นมี ก าร
วิเคราะหผูเรียนจากขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน การรับสมัครผูเรียนกลุมใหมจะใชวิธีการคัดเลือกโดยการ
สอบตามปกติ แตกลุมผูเรียนและกลุมผูปกครองที่มาใชบริการทางการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะมีลักษณะ
ตาง ๆ กัน นอกจากนี้ยังอาจใหสิทธิ์พิเศษแกผูเรียนที่บานอยูใกลสถานศึกษา เปนตน
2.4 หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู
2.4.1 กํ า หนดแหล ง ข อ มู ล ระยะเวลา วิ ธี ก ารและแบบในการเก็ บรวบรวมข อ มู ล และ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน โรงเรียนดําเนินการตามแนวทาง PDCA มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
โดยกําหนดแหลงขอมูลที่จะจัดเก็บสารสนเทศ ระยะเวลาในการเก็บ วิธีการและแบบในการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหทันความตองการของโรงเรียน โดยมอบหมายหัวหนาฝายทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบใน
แตละกลุมสาระหรือกลุมงาน มีการปรับปรุงวิธีการเก็บขอมูล และปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน
ถูกตอง เชื่อถือได และรักษาความปลอดภัยของขอมูล
2.4.2 กํากับติดตาม การทบทวนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และการสงเสริมปรับปรุงให
การ ดําเนินงานตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงค แนวทางในการกํากับติดตาม การทบทวนผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและการสงเสริมปรับปรุงใหการดําเนินงานตางๆบรรลุวัตถุประสงคนั้น โรงเรียนดําเนินการโดยใช
หลักการ PDCA ในการวางแผน ปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงาน โดยมีการเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกับแผนงานที่วางไว บุคลากรที่ทําหนาที่ในการกํากับติดตาม มีทั้งลักษณะการตั้งกรรมการเพื่อ
ไปแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันระหวางหนวยงาน ทั้งนี้ผูบริหารจะคอยกระตุนเตือน หรืออาจจะรวมลง
มือปฏิบัติดวยและมีการประชุมครูเพื่อสะทอนผลใหทราบ
2.4.3 มีระบบดู แลรักษาอุปกรณ ฮาร ด แวร ซอฟต แวร และเครื อขา ยอิน เทอรเ น็ต ให มี
ความ ปลอดภัย ใชงานงาย และพรอมใชงานอยางตอเนื่อง โรงเรียนสวนใหญมีความพรอมและสนับสนุน
การใชคอมพิวเตอร โดยลงทุนดวยระบบเชา เชาซื้อ หรือระบบซื้อ มีการจัดผูดูแลระบบและชางเทคนิคที่
สามารถซอมแซมเบื้องตนได และผูใชงานทั้งครูและนักเรียนมีสวนรวมในการดูแล มีการจัดระบบไฟฟาสํารอง
การสํารองขอมูล และการปรับปรุงโปรแกรมใชงานใหทันสมั ย มีการเชื่อมเครือขายเพื่อใหผูเกี่ยวของใชขอมูล
รวมกัน ขณะเดียวกันก็มีการจํากัดการเขาถึงขอมูลของแตละกลุมบุคคล นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการใชงาน
อยางคุมคาโดยจัดการอบรมครู และการเพิ่มเวลาใหบริการแกนักเรียน เปนตน
2.4.4 สร า งระบบการจั ด เก็ บ ข อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของผู ใ ช
โรงเรียนมีการสรางระบบขอมูลสารสนเทศ โดยมีนโยบายใหบุคลากรไดใชระบบคอมพิวเตอรในการสื่อสาร
และเขาถึงขอมูลผานทางเว็บไซตของโรงเรียน ขอมูลที่จัดเก็บโดยทั่วไปเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียน
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นอกจากนี้ ยั งได นํ าโปรแกรมบริ ห ารสารสนเทศสํ าเร็จ รู ป จากหนว ยงานต น สังกั ด และโรงเรี ยนเครือข ายที่
ดําเนินการสําเร็จแลวมาใช
2.4.5 สรางระบบการจัดการความรูใหเปนแหลงถายทอดความรู และสงเสริมบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู โรงเรียนมีวิธีการสรางระบบการจัดการความรู ใหเปนแหลงถายทอดความรูและ
สงเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู อาทิ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนใหครูเลือกเขารวมและแลกเปลี่ยน
ความรู ค วามสามารถ โดยให ค รู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษในด า นต า งๆมาถ า ยทอดความรู และมี ก ารใช
เทคโนโลยีชวยในการจัดเก็บและเผยแพรองคความรู โดยบุคลากรสามารถเผยแพรผลงานวิจัยหรือวีดิโอคลิป
ผานทางเว็บไซตของโรงเรียน โรงเรียนมีความกาวหนาในเรื่องการจัดการความรู จะกําหนดจุดเนนใหโรงเรียน
เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) วิธีการที่จะทําใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจเพื่อ
เขาสูระบบการจัดการความรู
2.5 หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
2.5.1 สํ า รวจและนํ า ผลการประเมิ น ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรมาใช ปรั บ ปรุ ง การผู ก ใจ
บุคลากร และสรางวัฒนธรรมในองคการที่สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สราง
ความภาคภู มิใจร วมกัน สรางความเปน พวกเดีย วกั น โดยใหบุ คลากรใหม เรี ยนรูวั ฒนธรรมองคการ สร าง
ความสัมพันธแบบครอบครัว มีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ เชน การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน
2.5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม โรงเรียนมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและความเปนธรรม โดยมีการรวมประเมินเปนลําดับขั้นตาม
โครงสรางการบังคับบัญชา และประเมินในรูปคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากหลักฐานการทํางาน
2.5.3 จัดระบบคาตอบแทนและการใหร างวัลแกบุคลากร โรงเรียนจัด ระบบคาตอบแทน
บุคลากรตามผลการประเมิน โดยจะมีการปรับฐานเงินเดือนใหบุคลากรปละ 2 ครั้ง ชวงเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม และมีการใหรางวัลตอบแทนในการสรางนวัตกรรมหรืองานวิจัยของบุคลากร นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมพักผอนรวมกันซึ่งเปนเสมือนรางวัลเมื่อสิ้นสุดการทํางานแตละป
2.5.4 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร โรงเรียนมีการมีการพัฒนาขีด
ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรหลายวิธี เชน การศึกษาดูงาน และการฝกอบรม ซึ่งอาจสงบุคลากร
ไปศึกษาอบรมภายนอก หรือเชิญวิทยากรมาอบรมภายในที่เนนภาคปฏิบัติที่สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงาน
ทันที
2.5.5 จัดทําแผนงานรองรับความตองการดานความสามารถ และอัตรากําลังของบุคลากร
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว โรงเรี ย นจั ด ทํ า แผนงานเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มรองรั บ ความต อ งการด า น
ความสามารถ และอัตรากําลังของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ การจัดสรรอัตรากําลังดานวิชาการ
โรงเรียนจะประสานงานระหวางฝายบริหาร ฝายวิชาการและฝายบุคคลเพื่อดําเนินการตามความตองการของ
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หนวยงานตาง ๆ มีการสรรหาบุคลากรทดแทนกรณีบุคลากรขาดกะทันหัน และวางแผนการเพิ่มอัตรากําลัง
ตามปริมาณงานที่ขยายเพิ่มขึ้น
2.5.6 จัดโครงสรางบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย โรงเรียนมี
การปรับปรุงโครงสรางบุคลากร เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย วิธีการจัดโครงสรางของ
โรงเรียนจะใชโครงสรางตามนโยบายหนวยงานตนสังกัดเปนหลัก และจัดโครงสรางใหเกิดความคลองตัวตาม
บริบทของโรงเรียน เชน แยกงานที่มีภาระงานจํานวนมากออกเปนหนวยงานใหม แยกหนวยงานออกตาม
ความสําคัญของงานและความตองการจําเปนของโรงเรียน
2.5.7 สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความมั่นคงปลอดภัย และ
เกื้อหนุนการทํางาน โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงปลอดภัย เชน การจัดยามรักษาการณ การ
ติดตั้งกลองวงจรปด การดูแลดานสุขอนามัยใหบุคลากร การใหความมั่นคงในดานอาชีพ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน
2.6 หมวด 6 การมุงเนนการดําเนินการ
2.6.1 จัดระบบงานใหครอบคลุมภารกิจทุกดาน โรงเรียนจัดระบบงานครอบคลุมการบริหาร
และจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป โดยมีการจัดระบบงานดานตางๆเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของ
โรงเรียน
2.6.2 กําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สอดคลองกับพันธกิจ โรงเรียน
กําหนดกระบวนการหลั กที่ส รางคุ ณคาที่ สําคัญใหแก ผูเรี ยน และผู มีสวนไดสว นเสี ยรวมทั้งบุคลากร และ
กระบวนการสนับสนุนที่สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน
2.6.3 ออกแบบกระบวนการทํ า งานและสร า งนวั ต กรรมในกระบวนการ โรงเรี ย นมี การ
ออกแบบกระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรมในกระบวนการทํางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
องคความรูของโรงเรียน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เชน ลดขั้นตอนการใหบริการโดยใชระบบ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีการใชเทคโนโลยีและซอฟทแวรดานรับสงเอกสาร เปนตน
ทั้งนี้โรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ดูแลกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อให
เกิดความเขมแข็ง
2.6.4 ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน โรงเรี ย นปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานโดยมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาประสบการณ และวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีการดําเนินการเหมือนกัน เพื่อศึกษาวิธีการ
ทํางาน มีการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงระบบดวยวิธีการประชุม
2.7 หมวด 7 ผลลัพธ
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2.7.1 ดานวิธีการจัดทํารายงาน โรงเรียนจะมีคณะทํางานในการจัดทํา โดยใหผูรับผิดชอบแต
ละฝายเขียนรายงาน ในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ หรือรวบรวมขอมูลจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ เมื่อไดขอมูล
แลวจะมีผูตรวจสอบและขัดเกลาเนื้อหาในรายงานใหเปนเนื้อเดียวกันทั้งฉบับ จากนั้นจะเสนอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา นอกจากนี้โรงเรียนอาจมอบหมายใหฝายนโยบายและแผนหรือฝายประกันคุณภาพเปนผูรับรายงาน
การประเมินโครงการของแตละฝาย และทําหนาที่ในการเรียบเรียงรายงาน และสงกลับไปใหเจาของโครงการ
ตรวจสอบความถูกตองซ้ําอีกครั้ง รวมทั้งจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและให คําแนะนําในการเขียน
เพื่อใหรายงานสมบูรณและเห็นภาพของการทํางานอยางชัดเจน
2.7.2 ดานขอมูลที่ ปรากฏในรายงาน รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษา ประกอบไปดวย เนื้อหา 4 บท ตามแนวทางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก บทที่
1 ขอมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป บทที่ 3 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช และ บทที่ 5 สถิติดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในโรงเรียนในปที่รายงาน หรือมีการเปรียบเทียบยอนหลัง 3 - 5 ป สถิติการ
ทดสอบระดับชาติเปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ สถิติจากการสํารวจความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ เปนตน
อภิปรายผล
1) หมวด 1 การนําองคกร พบวา ผูบริหารของโรงเรียนอนุบาลระยอง มีความมุงมั่นในการ
ทํางานและอุทิศตนและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรในองคกรใหความสําคัญกับงานวิชาการ
คุณภาพผูเรียน และบุคลากรในองคกร แสดงใหเห็นวาเปนผูบริหารที่มีภาวะผูนําสูง และเปนคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของมณเฑียร กองเงิน (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา
และความสามารถที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลําพูนเขต 2 ซึ่งพบวา ภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาของผูบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จนั้น สวนใหญเปนผูที่มีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางาน และเปนแบบอยางที่ดี มีความ
เปนผูนําทางวิชาการ และการเปนประชาธิปไตย นอกจากนี้ผูบริหารของโรงโรงเรียนอนุบาลระยองยังอาศัย
การมีสวนรวมของทุกฝายในการกําหนดทิศทางขององคกร กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร
เพื่อใชในการพัฒนาองคกร โดยคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงใหเห็นวาเปนผูที่มีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความเปนประชาธิปไตย และเปนไปในทางเดียวกับสมจิตร อุดม (2551) ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จของโรงเรียนเอกชนในภาคใต คือ พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม วิสัยทัศนผูบริหารและบรรยากาศ
โรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนอนุบาลระยองมีการสื่อสารที่ดีไปยังบุคลากร เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน
เกี่ยวกับวิสัยทัศนของโรงเรียน ซึ่งเปนลักษณะของผูนําที่ดีในการนําองคกรสูความเปนเลิศ สงผลใหโรงเรียน
อนุบาลระยองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
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2) หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ พบวา โรงเรียนอนุบาลระยองมีการวางแผนกลยุทธโดยใช
เทคนิค SWOT Analysis ในการวิเคราะหบทบาทของโรงเรียน ทั้งสภาพแวดลอมขององคกร ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายใน ทั้งในดานที่เปนโอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน เพื่อนํามาจัดวางทิศทางขององคกร และการ
กําหนดกลยุทธขององคกร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แลวกําหนดกลยุทธขององคกร วาง
แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ ไดอาศัยขอมูลจากการวิเคราะหสาระสนเทศเปนฐาน เปด
โอกาสใหทุกฝาย มีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ แสดงใหเห็นวา
โรงเรีย นมี แนวทางในการจัด การศึ กษาที่ ชัด เจนในการขั บเครื่ ององคกร ดังนั้น การวางแผนกลยุทธจึ งเป น
องคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลระยองใหประสบความสําเร็จ
เนื่องจากมีเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ ทําใหแผนกลยุทธมี
ความครอบคลุมสภาพบริบทและความตองการของทุกภาคสวน จึงเปนแผนกลยุทธที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ
ผลการศึ กษาของคณิ ต ไชยลั ง การ (2546) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาโรงเรี ย นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุมโรงเรียนไตรมิตร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา ใน
การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคณะกรรมการการศึกษาสวนใหญ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และวัตถุประสงคของโรงเรียน ตลอดจนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดโครงการตามแผนของ
โรงเรียน
3) หมวด 3 การมุงเนนผูเรียน พบวา โรงเรียนอนุบาลระยองใหความสําคัญตอความตองการ
และความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน องคกรมีแนวทางการ
สรางความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย มีการสํารวจความตองการ การคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด และลดความไมพึงพอใจใหนอยที่สุด แลว
นําความคิดเห็นเหลานั้นมาวิเคราะหความเปนไปได ในการนํามาปรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แสดง
ใหเห็นวา โรงเรียนอนุบาลระยองเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการสําคัญของ TQM ดังที่สมศักดิ์ ดล
ประสิทธิ์ (2539) และวีระยุทธ ชาตะกาญจน (2551) กลาวถึงหลักการสําคัญของ TQM วาประกอบดวย
หลักการสําคัญ 3 ประการ คือ (1) การมุงความสําคัญของลูกคา (Customer Focus) คือ มุงทําใหลูกคาหรือผู
ที่ตองนําผลที่ไดจากการทํางานของเราไปใชเกิดความพึงพอใจในผลงานที่ไดรับ (2) การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน (Process Improvement) คือ การแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนดําเนินการ
แกไขปญหา ตรวจสอบผลการแกไขปญหาและนําวิธีการแกไขปญหาที่ไดผลไปกําหนดเปนแนวปฏิบัติ (3) การ
ใหทุกคนมีสวนรวม (Total Involvement) คือ ทุกคนตองรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติงาน โดยรวมของทั้งหนวยงานและองคกรรวมกัน
4) หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู พบวา โรงเรียนอนุบาลระยองมี
วิธีดําเนินการ คือ กําหนดแหลงขอมูล ระยะเวลา วิธีการและแบบในการเก็บรวบรวมขอมูลใหทันความตองการ
ของโรงเรียน รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหเปน
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ปจจุบัน ถูกตอง เชื่อถือได และรักษาความปลอดภัยของขอมูล กํา กับติดตาม ทบทวนการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และการสงเสริมปรับปรุงใหการดําเนินงานตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงค และสรางระบบการจัดการความรู
ใหเปนแหลงถายทอดความรู และสงเสริ มบรรยากาศการแลกเปลี่ย นเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สุนั นท แดง
ประไพ (2554) ศึกษาเรื่อง แนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศของสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร พบวา สถานศึกษาตองมีการ
กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใหทันตอความตองการของสถานศึกษา และทิศทางของปจจัย
ภายนอก และคัดเลือก รวบรวม วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินการ นอกจากนี้
ยังถายทอดการจัดลํา ดับความสํ าคัญและโอกาสในการสร างนวั ตกรรม ไปสูบุ คลากรทุกระดับ ใหปฏิ บัติใน
แนวทางเดียวกัน
5) หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร พบวาโรงเรียนอนุบาลระยองใหความสําคัญกับบุคลากรใน
องคกร สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสอลดคลองกับ นภาพร เผาผา
(2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง
จังหวั ดสมุทรปราการ พบวา โรงเรีย นมี การสงเสริ มใหครูและบุ คลากรได เข าศึ กษาตอ เพื่อพั ฒนาความรู
ความสามารถและแนวคิดใหมๆของตนเองในดานตางๆตามความตองการ และโรงเรียนอนุบาลระยองยังมีการ
สํารวจและนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาใชปรับปรุงการผูกใจบุคลากรและสรางวัฒนธรรมใน
องคการ ที่สรางแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม
จัดระบบคาตอบแทน และการใหรางวัลแกบุคลากรพัฒนา และเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรที่จะดํา รง
ตําแหนงสําคัญ ในอนาคต พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร จัดทํา แผนงานรองรับความ
ตองการดานความสามารถ และอัตรากํา ลังของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดโครงสราง บุคลากร
เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลระยองบรรลุเปาหมาย สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม ในการ
ทํางานใหมีความมั่นคงปลอดภัย และเกื้อหนุนการทํา งาน ซึ่งสอดคลองกับ เอกชัย เปรี้ยอุด (2551) ไดศึกษา
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทุงอุดมวิทยา จังหวัดลําปาง พบวา การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบมี
ขั้นตอนและแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตางๆสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมการสัมมนาและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ การผลิตสื่อนวัตกรรมการสรางและพัฒนาหลักสูตรใหบุคลากรไดศึกษา
ดูงานศึกษาตอแสวงหาความรูดวยตนเองและมีการนิเทศภายใน
6) หมวด 6 การมุงเนนการดําเนินการ พบวา โรงเรียนมีการออกแบบระบบงานใหครอบคลุม
ภารกิจทุกดาน กําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สอดคลองกับพันธกิจ และตอบสนอง
ความ ตองการของนักเรียน ชุมชน สังคมทั้งปจจุบันและอนาคต มีการออกแบบกระบวนการทํางานและสราง
นวัตกรรมในกระบวนการทํา งาน นํา กระบวนการไปปฏิบัติและกํา กับการปฏิ บัติใหเปนไปตามขอกํา หนด
รวมทั้งจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันความบกพรอง และลดความซ้ําซอนของการทํางาน ปรับปรุง
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กระบวนการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับสุนันท แดงประไพ (2554) ที่พบวา สถานศึกษาออกแบบระบบงานที่มี
ความสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยงกั น และสอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ และความเชี่ ย วชาญหรื อ จุ ด เด น ของ
สถานศึกษา และสถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการทํา งานเกี่ยวกั บหลักสูตร และบริการสงเสริมการ
เรียนรูใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทิศทางการศึกษา เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จสูงสุด
7) หมวด 7 ผลลัพธ พบวา โรงเรียนอนุบาลระยอง มีวิธีดําเนินการ คือ มีคณะทํางานในการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน มีการตรวจสอบและขัดเกลาเนื้อหาในรายงานใหเปนเนื้อเดียวกันทั้งฉบับ จัด
ให มีผูเ ชี่ ย วชาญในการตรวจสอบและให คํา แนะนํ าในการเขีย นเพื่อให รายงานสมบู ร ณ ข อมู ลที่ ป รากฏใน
รายงานการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนําเสนอรายงานดวยวิธีการเขียนบรรยาย การใชตาราง การใช
กราฟแสดงการเปรี ย บเที ย บ และการจั ด ทํ า รายงานให ส อดคล องกั บ การประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาจาก
ภายนอก ซึ่งสอดคลองกับ สรกมล แจมจันทร (2547) ศึกษาเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา คณะกรรมการเปนผูเก็บขอมูลในแตละ
มาตรฐาน สรุปผลการประเมินที่รับผิดชอบ และนําสงคณะกรรมการที่ทําหนาที่จัดทํารายงานคุณภาพประจําป
ของโรงเรียน สวนรายงานที่จัดทํา ไดแก รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานพัฒนาคุณภาพประจําปนั้น จะเนน
การรายงานสิ่งที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองมาตรฐานที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในปจจุบัน และในอนาคต ใหมีความรู ความเขาใจทั้งในดานการนําองคกร
และการมีธรรมาภิบาล และกําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สืบเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ในหมวด 1 การนําองคกร ผูบริหารโรงเรียนมีแนวโนม
เปนที่ยอมรับจากสังคม และผูบริหารยังมีวิสัยทัศนในการนําองคกรและมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน
สูบุคลากรไดเปนอยางดี มีความพรอมสูงในการพัฒนาสูความเปนเลิศ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ปรากฏชัดเจน
1.2 ผูบริหารโรงเรียนควรมี การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน และควรพิจารณา
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหลายๆกลุม เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาทีด่ มี ีคุณภาพ
สืบเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ในหมวด 3 การมุงเนนผูเรียน โรงเรียนยังไมไดมีการ
กําหนดผูมีส วนไดสวนเสียอยางชัดเจน และไม ไดพิจ ารณาความตองการของผู มีสวนไดสว นเสี ยกลุมอื่น ๆ
นอกจากผูเรียนและผูปกครอง
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1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 สามารถนําผลวิจัยในครั้งนี้ไปใช
เปน แนวทางในการบริห ารสู ความเปน เลิ ศของโรงเรีย นในสั งกัด เดี ยวกั น เพื่ อพัฒ นาคุณภาพโรงเรี ยนให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สืบเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนอนุบาลระยอง ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหกาวสูระดับมาตรฐานสากล
สืบเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ในหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ โรงเรียนมีการ
กําหนดกลยุทธขององคกร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเปดโอกาสใหทุกฝาย มีสวน
รวมในการจัดทําแผนกลยุทธ มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยการทําแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อใหมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน และจัดสรรทรัพยากรทุกดานใหอยางเหมาะสม มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานเปนระยะ ๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลาย
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
สืบเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ในหมวด การมุงเนนผูเรียน ไดมีการสํารวจความตองการ การ
คาดหวัง และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด และลดความไมพึงพอใจให
นอยที่สุด
2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารสูความเปนของโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อทราบถึงแนวทางในกาบริหารสูความเปน
เลิศ วาในแตละโรงเรียนมีแนวทางที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และนําแนวทางที่ดีมาพัฒนาใชในโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
สืบเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนอนุบาลระยอง ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ สํานักสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
รายการอางอิง
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