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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์  เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงาน  ศึกษาการดาํเนินงานท่ีมี

ความเป็นเลิศ  และพฒันากลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั

ปทุมธานี  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 1) ศึกษาสภาพการดาํเนินงาน โดยการศึกษาเอกสาร และ

การสัมภาษณ์   2) ศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ  โดยการสัมภาษณ์

และการสังเกต  และ 3)พฒันากลยทุธ์ โดยการจดัทาํ SWOT Analysis  TOWS Matrix  จดัFocus 

Group  ประเมินกลยทุธ์โดยสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั   และสัมภาษณ์

เชิงลึกผูค้วบคุมดูแลสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูปฐมวยั ในแต่ละสังกดัเก่ียวกบัการนาํ

กลยทุธ์ไปใช ้

ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการดาํเนินงาน  ด้านวิชาการส่วนมากใช้หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  การจดัตารางสอนเป็นการจดัตารางกิจกรรมพฒันาเด็ก 4 ดา้น  ดา้นกิจการ

นกัเรียน เนน้กิจกรรมฝึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ดา้นบริหารงานบุคคล  เนน้

ครูมีคุณวุฒิดา้นปฐมวยั  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ  จดัตามระเบียบราชการ  เงินรายไดส่้วนใหญ่

จากงบอุดหนุนรายหัวและเงินจากตน้สังกดั  ดา้นอาคารสถานท่ี มีเพียงพอ เน้นให้มีความสะอาด 

สวยงาม ร่มร่ืนและปลอดภยั มีการส่งเสริมให้ผูป้กครองช่วยเหลือโรงเรียนในเร่ืองการพฒันาเด็ก  

ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี 

ฆ 
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เม่ือได้สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวัยแล้วได้นําไปเป็นแนวในการ

สัมภาษณ์และสังเกตสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ โรงเรียนรางวลัพระราชทาน  

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบ โรงเรียน/ศูนย์ระดับดี/ดีมากจากการรับรองมาตรฐานของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  และโรงเรียน/ศูนยร์ะดบัดี/ดีมาก

ตามเกณฑท่ี์ตน้สังกดักาํหนด ไดข้อ้มูลและสภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยั เพื่อนาํไป

พฒันากลยทุธ์ตามขั้นตอนการวิจยัและไดก้ลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 8 กลยทุธ์ ไดแ้ก่   1) 

ปลูกจิตสาํนึกในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของ

สถานศึกษา  2)  พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั และจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดา้น

ปฐมวยั  3) ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกใหค้รอบคลุม ทนัสมยักบักลุ่มเป้าหมาย  4) ปรับระเบียบกฎเกณฑ์

ท่ีไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการ  5) สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการปฏิบติังานแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  6)  ปลุกเร้าใหผู้ป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาปฐมวยั และระดมสรรพกาํลงัมา

พฒันาการศึกษา  7) ยกเคร่ืองดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มสาํหรับเด็กปฐมวยัและบุคลากร ท่ี

เก่ียวขอ้ง และ 8) สร้างวฒันธรรมท่ีดีในการประกนัคุณภาพภายในองคก์ร และจากการประเมิน

พบว่า  กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศน้ี สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัสถานศึกษาปฐมวยัทั้งสังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และสถานศึกษา

เอกชนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ABSTRACT 

 

The objectives were to study performances, study, and develop strategies for 

excellent performance of the pre-primary schools in Pathumtanee province.   The three steps 

were: 1) studying school performances from documents and interviews, 2) studying performances 

of the pre-primary schools awarded the best practices, by utilizing interviews and observations, 

and 3) developing strategies by employing SWOT analysis, TOWS Matrix, and focus group 

interviews.  The developed strategies were evaluated by the administrators of the pre-primary 

schools.  Questionnaires were employed for this purpose.  In-depth interviews on strategy 

implementation were carried out with the authorities in charge of monitoring the schools, the 

administrators and teachers of the pre-primary schools. 

It was found that, for the academic affairs performance, most schools employed the 

curriculum of the Ministry of Education. The teaching timetable emphasized activities for child 

development in accordance with the four domains.  The student affairs were focused on moral and 

ethical practice activities with community participation. The personnel administration put an 

emphasis on recruiting teachers holding a degree in early childhood education.  The 

administration, finance, and supply operations followed the state regulations.  Most of the income 

was derived from the government supporting budget for individual students and from the original 
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affiliations. The number of buildings was adequate, and maintaining cleanliness, a pleasant 

environment, and safety of the locations were deemed of important. Engaging students’ parents in 

the schools’ activities on child development was promoted.  In relation to the administration and 

educational quality assurance, the education standards of the school were set, and the annual 

action plan was produced. 

The information on the performances of the pre-primary schools was then employed 

as guidelines for interviews and observations of the excellent performances of the pre-primary 

schools, the royal award schools, the model pre-primary schools, the “good”/“very good” 

schools/centers certified by The Office for National Education Standards and Quality Assessment 

(ONESQA), and the “good”/“very good” schools/centers assessed by their original affiliation. 

The information was then applied to develop strategies, following the research process.  The 8 

strategies for excellent performance were derived as follows: 1) building work and duty 

consciousness on good governance and promoting school identity; 2) improving the curriculum 

and organizing for the integrated pre-primary learning process; 3) using pro-active and up-to-date 

public relations methods to reach the target groups; 4) revising the rules and regulations that do 

not facilitate administration and management; 5) making concerned people feel confident and safe 

in their work environment; 6) encouraging parents to view that pre-primary education is 

important and engage them for educational development; 7)  creating appropriate conditions in 

buildings and work environment for children and staff; and 8) creating the internal quality 

assurance culture. 

It was found that the strategies for excellent performance can be applied with the    

preprimary schools under the Basic Educational Commission Office, the local administration 

organizations, and the private schools under the monitor of the Office of the Private Education 

Commission. 
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บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ..ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  

ไดแ้บ่งการจดัการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา   ใน

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นการศึกษาปฐมวยั   การประถมศึกษา และมธัยมศึกษาทั้งสาย

สามญัและสายอาชีพ  ส่วนระดบัอุดมศึกษาประกอบดว้ยการศึกษาท่ีสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง

ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีข้ึนไป  จากระดับการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  

การศึกษาปฐมวยัเป็นพื้นฐานของการศึกษา                   

การให้การศึกษาในช่วงปฐมวยัมีความสําคญัมาก  เพราะสมองเติบโตและพฒันา

รวดเร็วท่ีสุด  เรียนรู้และพฤติกรรมพฒันาการเปล่ียนรวดเร็ว  การอบรมเล้ียงดูเด็กในช่วงน้ีมีผลต่อ

คุณภาพของคนตลอดชีวิต   สมองควบคุมโปรแกรมการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งหมด   ควบคุม

การทาํงานของระบบเน้ือเยือ่ และเซลลต่์างๆในร่างกาย   พฒันาการของสมองเป็นรากฐานของการ

พฒันาทุกๆดา้น ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติ ปัญญา วฒันธรรม ทกัษะการส่ือสาร/ภาษา สังคม 

มนุษยสัมพนัธ์ และคุณธรรม   สมองเป็นระบบของการรับรู้  และประมวลขอ้มูล  การเรียนรู้ เก็บ

ความจาํ และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีสร้างโลกทศัน์ของความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเราและความสัมพนัธ์

กบัส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาสมองจึงมีความสําคญัต่อการพฒันาของมนุษยแ์บบบูรณาการ  (นิตยา    

จิราธิยุต คชภกัดี, 2553)  ช่วงเวลาท่ีสําคญัท่ีสุดของมนุษยอ์ยู่ในช่วงแรกเกิดถึง 7 ปี  การพฒันา

ในช่วงน้ีจึงมีความจาํเป็น หากพฒันาภายหลงัช่วงวยัน้ีแลว้ถือว่าสาย  เพราะการพฒันาสมองของ

มนุษยใ์นช่วงวยัน้ีสามารถพฒันาไปถึง  70 %  ควรจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก  ใหเ้ด็ก

เรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  จดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม ดูแลดา้นสุขนิสัยและ

โภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะพฒันาศกัยภาพสมองของเขาไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ  สมองของ

เด็กเรียนรู้มากกว่าสมองของผูใ้หญ่เป็นพนัๆ เท่า  เด็กเรียนรู้ทุกอย่างท่ีเขา้มาปะทะ  ส่ิงท่ี              
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เขา้มาปะทะลว้นเป็นขอ้มูลเขา้ไปกระตุน้สมองเด็กทาํใหเ้ซลลต่์างๆ เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายเส้น

ใยสมองและจุดเช่ือมต่อต่างๆอย่างมากมาย  ซ่ึงจะทาํให้เด็กเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  

สมองจะทาํหนา้ท่ีน้ีไปจนถึง  10 ปี  จากนั้นสมองจะเร่ิมขจดัขอ้มูลท่ีไม่ไดใ้ชใ้นชีวิตประจาํวนัท้ิง

ไปเพื่อใหส่้วนท่ีเหลือทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  (อญัชลี  ไสยวรรณ, 2552) 

ประกอบกบัผลการวิจยัยงัพบว่า สมองจะเติบโตสูงสุดในช่วงอาย ุ0-6 ปี  การพฒันา

มนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงปฐมวยัซ่ึงเป็น

รากฐานของการพฒันาทั้งปวง เป็นการพฒันาคุณภาพมนุษยท่ี์ย ัง่ยืนและป้องกนัปัญหาสังคมใน

ระยะยาว โดยเนน้ใหค้รอบครัวเป็นแกนหลกัในการพฒันาเด็กและใหชุ้มชนและสังคมเป็นฐานท่ีมี

ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการพฒันาเล้ียงดูเด็กทุกขั้นตอน และจากแนวคิดเชิงทฤษฎีและผลการวิจยั

ด้านพฒันาการเด็กได้แสดงว่า ปัจจัยแวดลอ้มและการเล้ียงดูท่ีเหมาะสม สามารถปรับเปล่ียน

ลกัษณะการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของสมองมนุษยไ์ด ้ (สาํนกัมาตรฐานการศึกษา

และพฒันาการเรียนรู้  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2548 กาํหนด

ประเด็นเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาไว ้6 เร่ือง โดยเรียงลาํดบัความสําคญัของการพฒันาเด็ก

ปฐมวยัเป็นลาํดบัแรก    เพื่อให้มีการพฒันาเด็กวยัน้ีอย่างเป็นรูปธรรม ชดัเจน เป็นรากฐานท่ีดีใน

การพฒันาต่อไปและให้ความสําคญัในการพฒันาเด็กปฐมวยัซ่ึงอาจแยกกล่าวเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี        

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)   

1. การพฒันามนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิ  โดยเฉพาะช่วงปฐมวยัซ่ึงเป็น

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  โดยใหค้รอบครัว  ชุมชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการพฒันา 

2. จากแนวคิดเชิงทฤษฎีการวิจยัดา้นพฒันาการเด็กพบว่า ปัจจยัแวดลอ้มและการเล้ียงดูท่ี

เหมาะสมสามารถปรับเปล่ียนการพฒันาท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของสมองได ้ 

3. องคค์วามรู้และแนวคิดสมยัใหม่เร่ืองการพฒันาสมองของมนุษยพ์บว่า  โอกาสในการ

เรียนรู้สูงสุดอยูใ่นช่วงวยัเดก็ ตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์3-6 เดือน  จนถึง 6 ปี   

4. การพฒันาคุณลกัษณะตามช่วงวยั ควรพฒันาในเด็กช่วงวยั   3-5 ปีโดยพฒันาให้มี

ความรู้ เร่ืองความถูกผิด  การยอมรับผิด  ไม่หยิบของของผูอ่ื้น  ไม่ทาํร้ายผูอ่ื้น  การควบคุมอารมณ์  

ควบคุมความอยาก รู้จกัการรอคอย เป็นตน้ 
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5. การพฒันาเด็กปฐมวยั เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า  ผลการวิจยัพบว่าการลงทุนเพื่อพฒันาเด็ก

ตั้งแต่ปฐมวยัเป็นการลงทุนท่ีนอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาของสงัคมท่ีเกิดข้ึน  

การพฒันาเด็กปฐมวยัมีความสาํคญัและจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเป็นการด่วน และดว้ย

เหตุน้ีเองพ่อแม่ ผูป้กครอง ครู  ผูเ้ล้ียงดูเด็กตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการพฒันาเด็กในช่วงวยั 0-5 ปี ซ่ึงจะสามารถเล้ียงดู จดัประสบการณ์พฒันาเด็กให้เกิดการ

เรียนรู้และพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพอยา่งแทจ้ริง    จากทฤษฎีองคค์วามรู้เร่ืองพฒันาการเด็ก 

รวมทั้งงานวิจยัต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัเด็กปฐมวยั  ช้ีให้เห็นว่าปฐมวยัเป็น

ช่วงเวลาท่ีสําคญัและจาํเป็นท่ีสุดของการวางรากฐานการพฒันาความเจริญเติบโตในทุกด้าน   

ฉะนั้นหากเด็กไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดีและถูกตอ้งตามหลกัจิตวิทยา และหลกัวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

เด็กจะเกิดการพฒันาไดเ้ต็มท่ี    ปัจจุบนั เด็กอายุ   1-3 ปี ส่วนใหญ่จะไดรั้บการเล้ียงดูและพฒันา

โดยครอบครัว  เด็กอายุ  3-5 ปี ส่วนใหญ่จะเข้ารับการบริการการศึกษาจากรัฐและเอกชนท่ี

จดับริการ    การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้เรียนระดบัประถมศึกษา   เป็น

การศึกษาท่ีวางรากฐานความเป็นคนดีให้กบัเด็กในวยัตน้แห่งชีวิต  เด็กจะดีและเฉลียวฉลาดอยู่ท่ี

การวางรากฐานชีวิตในระดบัปฐมวยั   และ ในทางตรงกนัขา้มหากเด็กไม่ได้รับการเล้ียงดูและ

พัฒนาอย่างถูกต้อง  เ ม่ือพ้นวัยน้ีไปแล้วโอกาสทองของการพัฒนาก็จะไม่หวนกลับมาอีก  

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 )  การเตรียมความพร้อมเดก็ก่อนวยัเรียนนบัเป็นส่ิงสาํคญั

ยิง่เพราะเดก็ก่อนวยัเรียนถือเป็นวยัทองของชีวติ  เป็นวยัแห่งการวางรากฐานทั้งหลายทั้งปวงในชีวิต  

ความสาํคญัของชีวิตคนเราเร่ิมตน้ท่ีจุดน้ี  บุคลิกภาพจะก่อตวัและพฒันาไปในดา้นท่ีดีงามทั้งหลาย

อยูท่ี่จุดเร่ิมตน้ของชีวิต คือ ในระยะท่ีเดก็อยูใ่นวยัก่อนเรียน (จรรจา สุวรรณทตั, 2552) 

สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551)  ได้
ประเมินผลการจดัการศึกษาปฐมวยั  พบวา่ ปัจจุบนัการพฒันาเด็กปฐมวยัมีการจดัการหลายรูปแบบ 
ทั้งในรูปของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั  โรงเรียนและศูนยก์ารเรียน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยัมีการจดักิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็กในทุกดา้น  แต่ละหน่วยงานมี
เป้าหมายการจดับุคลากร  งบประมาณ รวมทั้งรูปแบบ  วิธีการจดัท่ีแตกต่างกนั ทาํใหก้ารพฒันาการ
เดก็ขาดเอกภาพและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  และขาดกลไกการกาํกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพทาํ
ให้การพฒันาเด็กปฐมวยัทาํได้ไม่เต็มศกัยภาพเท่าท่ีควร และจากการวิจัยของ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยภาควิชาประถมศึกษา ในโครงการแม่บทเร่ือง “การอบรมเล้ียงดูเด็ก
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ตามวิถีชีวิตไทย:รูปแบบสําหรับการศึกษาปฐมวยั” ศึกษาวิจยัตั้ งแต่ พ.ศ.2528 -2542 คน้หาว่า  
การศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสมกบัเด็กไทยและสังคมไทยในยคุนั้นควรเป็นอยา่งไร  ซ่ึงผลการวิจยัได้
ช้ีให้เห็นถึงพฒันาการดา้นต่างๆของเด็กไม่ไดสู้งข้ึนในยุคเศรษฐกิจเติบโตสูงสุด ช้ีให้เห็นว่าเงิน
ไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดของการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัวยัและยงัช้ีใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของเด็กกลุ่มหน่ึง
เร่ิมเปล่ียนไปตามสังคมยุคใหม่ ในขณะท่ีเด็กอีกกลุ่มหน่ึงไดเ้ติบโตท่ามกลางธรรมชาติดว้ยการ
เล้ียงดูของพ่อแม่และญาติซ่ึงยงัไม่ถูกครอบงาํดว้ยทศันะใหม่ท่ีเน้นวตัถุเพียงดา้นเดียว ครอบครัว
ยงัคงดาํเนินชีวิตในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยไม่แยกวตัถุออกจากจิตใจ เร่ืองของวตัถุจะถูกเช่ือมโยง
กลบัไปสู่จิตใจท่ีลึกซ้ึงเสมอ  จนบางคร้ังกลายเป็นความลุ่มหลงในส่ิงเหนือธรรมชาติ  ดังนั้น
รูปแบบการศึกษาปฐมวยัตามวิถีชีวิตไทยซ่ึงช้ีให้เห็นสัจธรรมท่ีเป็นเหตุเป็นผลเช่ือมโยงโลกแห่ง
วตัถุกบัโลกแห่งจิตวิญญาณ เพื่อช่วยใหช้าวบา้นมีชีวิตอยูก่บัธรรมชาติดว้ยการพึ่งพาตนเองและเป็น
อิสระจากความงมงายในส่ิงเหนือธรรมชาติ  (บุษบง ตนัติวงศ,์ 2546) เป็นรูปแบบการจดัการศึกษา
ปฐมวยัท่ีเป็นตวัอยา่งของการคน้หาคาํตอบของการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสมกบัเด็กไทยและ
สังคมไทยในยุคนั้น   แต่ยงัไม่ยืนยนัว่าเป็นแนวทางท่ีดีและมีคุณภาพ ท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นการ
ดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศได ้

วฒันา ปุญญฤทธ์ิ (2551) ไดศึ้กษาปัญหาของเดก็ปฐมวยั  พบวา่    
1. เดก็ปฐมวยัอยูท่่ามกลางสภาพสงัคมท่ีบกพร่องดา้นคุณธรรม ตวัแบบท่ีดีไม่มีหรือหา

ยาก  เด็กจึงอาจเติบโตข้ึนมาอยา่งขาดคุณภาพ  สืบเน่ืองจากสภาพการไหลบ่าทางวฒันธรรมท่ีมา
จากการส่ือสารไร้พรมแดนทาํให้วฒันธรรม ค่านิยมท่ีดีงามลดนอ้ยถอยลง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถูก
ละเลย ลกัษณะของสังคมไทยท่ีเคยช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทรเอาใจใส่ดูแลรักใคร่ฉนัญาติมิตรพี่
นอ้งเร่ิมเส่ือมถอย สังคมเมืองขยายตวัมากข้ึน เกิดกระแสวตัถุนิยมเป็นค่านิยมของคน วิถีชีวิตท่ีเคย
พึ่งพาตนเองมีการใชชี้วิตแบบเรียบง่ายสูญหายไป ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนลดนอ้ยลง ต่างคน
ต่างอยู ่ จิตสาํนึกสาธารณะไม่มี เกิดความรู้สึกว่าธุระไม่ใช่ ไม่สนใจความประพฤติของตนว่าจะ
ส่งผลเสียหายต่อผูอ่ื้นหรือสงัคม 

2. เด็กปฐมวยัเติบโตข้ึนมาท่ามกลางภาวะแห่งความทุกขย์าก  สืบเน่ืองจาก การทาํลาย 
ทรัพยากรและใชท้รัพยากรอย่างไม่คุม้ค่า ขาดการเอาใจใส่ดูแลจดัการอย่างมีคุณภาพทาํให้เกิด
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติขาดความสมดุล เกิดปัญหาระบบนิเวศ มีอุบติัภยัทางธรรมชาติ
เกิดข้ึนมากมาย รวมทั้งโรคภยัไขเ้จ็บท่ีรุมเร้ามนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษเกิด
มลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ปริมาณขยะและของเสียอนัตรายมากข้ึน แบบแผนการดาํเนินวิถีชีวิตไม่
เหมาะสม ความสุขในชีวิตจึงลดนอ้ยลง อุบติัภยัและโรคภยัต่าง ๆ เป็นภยัต่อมนุษยม์ากข้ึน 
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และใน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  ยงั มี
การกล่าวถึงอนัตรายจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อสภาวะทั้งดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และค่านิยมของคน การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายส่งผลให้เกิดอุบติัภยัร้ายแรงแก่ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก   ประเทศไทย
ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ดว้ยเช่นกนั  บริบทของการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัมีผลกระทบไปถึงเด็กปฐมวยัเช่นเดียวกนักบั
คนทั้งหลายทั้งในชีวิตปัจจุบนัและชีวิตในอนาคต กระแสการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมทาํให้
สูญเสียวฒันธรรมเดิมท่ีดีงาม ค่านิยมท่ีไม่พึงประสงคป์รากฏใหเ้ห็นอยูโ่ดยทัว่ไปในสังคม เด็กเลก็ 
ๆ ท่ีฐานรากทางวฒันธรรมยงัไม่เขม้แขง็ขาดความสามารถในการคดักรองส่ิงท่ีเหมาะสมมาสู่ตนเอง 
อีกทั้งยงัมีธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยการเลียนแบบจากตวัแบบในสังคม ดงัน้ี สถานการณ์ท่ีเด็ก
เผชิญอยูจึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีน่าวิตกอยา่งยิง่ 

ประกอบกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ไดป้ระเมินเด็กปฐมวยัปรากฏว่า 
เดก็พฒันาการล่าชา้ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม สติปัญญา และจริยธรรม ซ่ึงเป็นผลจากการ
พฒันาทั้งดา้นการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมในปัจจุบนัอนัเป็น สภาพท่ีน่าวิตกนบัว่าเป็นวิกฤตของ
เดก็ปฐมวยั  ซ่ึงปัญหาต่างๆไดแ้ก่ 

1. เด็กขาดการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งจากครอบครัว  เด็กอาย ุ0-5 ปี ท่ีอยูก่บัครอบครัว พ่อแม่ไม่มี 
โอกาสเรียนรู้วิธีการเป็นพอ่แม่ท่ีดีและวิธีปฏิบติัตนกบัลูกในทางท่ีถูกท่ีควร พอ่แม่จาํนวนมากไม่ให้
ความสาํคญัของการดูแลลูกดว้ยตนเอง ปล่อยปละละเลยใหอ้ยูก่บัญาติหรือผูเ้ล้ียงดู อีกทั้งยงัมีพ่อแม่
จาํนวนมากท่ียงัเขา้ใจผดิในเร่ืองการเล้ียงดูลูก เช่น ใหค้วามรักดว้ยวธีิการใหส่ิ้งของเป็นรางวลั ตีเดก็
ทุกคร้ังท่ีทาํผิด ขู่เด็กว่า “จะไม่รัก” ถา้ไม่เช่ือฟังให้เด็กกลวัในตวับุคคลท่ีผิดๆ เช่น หมอ ตาํรวจ 
ฯลฯ เป็นตน้ 

2. เด็กขาดการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพจากสถานพฒันาเด็กปฐมวยั  เด็กอาย ุ3-5 ปี ท่ีรับ บริการ
จากสถานพฒันาเด็กปฐมวยัในรูปแบบศูนยเ์ด็กเล็ก พบว่ายงัขาดคุณภาพในเร่ืองวิธีการเรียนรู้ของ
เด็ก จิตวิทยาและพฒันาการของเด็ก เช่น ให้เด็กเรียนโดยท่องจาํอย่างเดียวไม่ส่งเสริมให้เด็กใช้
ความคิดตั้งแต่เล็กๆ การให้เด็กนัง่อยูก่บัท่ีทั้งวนั การเร่งสอนอ่าน เขียน คิดเลข การเรียนการสอน
ดาํเนินการโดยขาดความเขา้ใจ โดยขาดความเขา้ใจปรัชญาและยงัขาดการพฒันาท่ีถูกตอ้ง ขาดความ
เขา้ใจเร่ืองปรัชญาการพฒันาเด็กปฐมวยัพื้นฐานท่ีมีการเรียนรู้ของเด็ก กระบวนการผลิตครู พี่เล้ียง 
และการเตรียมบุคลากรตอ้งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมมีความรู้ความ
เขา้ใจ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาและการพฒันาการของเด็ก ปัจจุบนัยงัขาดการฝึกอบรมทั้งก่อน
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ประจาํการและระหวา่งประจาํการอยา่งระบบต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพนอ้ย รวมทั้งขาดการกาํกบั
ดูแลคุณภาพมาตรฐานศูนยเ์ดก็ปฐมวยัอยา่งเป็นระบบ 

3. เด็กอายุ 3-5 ปี ท่ีรับบริการจากสถานพฒันาเด็กปฐมวยัในรูปแบบโรงเรียนปฐมวยั ยงั
ดอ้ยคุณภาพในเร่ืองการจดัการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั   ไดแ้ก่การเร่งสอนอ่าน เขียน คิดเลข เพ่ือให้
สามารถสอบเขา้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    ไม่ให้อิสระแก่เด็กในการแสดงออก ห้ามเด็กพูด การ
บงัคบัให้นัง่เงียบๆ ให้ทาํการบา้นทุกวนั รวมทั้งขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั     

4. นโยบายการผลิตและพฒันาครู รวมทั้งการจดัหาบุคลากรท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาเด็ก  
ไดแ้ก่ บุคลากรใหมี้ความความรู้ความเขา้ใจ โดยเฉพาะดา้นจิตวิทยาและพฒันาการของเด็ก  ยงัขาด
กมุารแพทย ์จิตแพทยเ์ดก็ ครูดา้นการศึกษาปฐมวยั   

5. ผูบ้ริหารการศึกษาเด็กปฐมวยั ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรู้เฉพาะทางท่ีจะช่วยให้การ 
บริการแก่เด็กปฐมวยัเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ  เช่นการจดัหาและการใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสมแก่เด็ก
ตามวยั  การจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวมของการพฒันาเด็กปฐมวยัทุกด้าน  ตลอดจนการใช้
ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นการบริหารจดัการ  ขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานจดับริการ/พฒันา     

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้เร่ืองเด็กปฐมวยั  ท่ีจะช่วยให้บุคลากรท่ี เก่ียวขอ้ง
สามารถศึกษาพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา  ยงัมีอยูน่อ้ย     

7. การเรียนการสอนเดก็ปฐมวยัดาํเนินการโดยปราศจากความเขา้ใจในปรัชญาพ้ืนฐาน ท่ีมี
ต่อมนุษย ์โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยัของชีวิต  รวมทั้งขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิเด็กและสิทธิ
มนุษยชนมีนอ้ย  จึงทาํให้ขาดความรู้ความเขา้ใจถึงความสาํคญัของการคุม้ครองป้องกนัให้เด็กทุก
คนอยูร่อดปลอดภยั  มีพฒันาการและเจริญเติบโตตามวยัทุกดา้น  ขาดวิธีบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานท่ีดาํเนินการจดับริการเก่ียวกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) และการให ้
ความรู้พ่อแม่ผูป้กครอง เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูลูก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีหลายหน่วยงาน แต่ยงั
ไม่สามารถจดับริการเสริมกาํลงัครอบครัว เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัไดค้รอบคลุม ทัว่ถึง ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   ขาดการประสานงาน และไม่มีเอกภาพของนโยบาย  ตลอดจนทิศทางในการ
จดัการศึกษา    

9. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ประชาชนและชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมและ ใส่ใจ
การพฒันาเด็กปฐมให้มากข้ึน  เพื่อให้พลงัชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นขุมกาํลงัท่ีช่วยดูแลเด็กไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและมีคุณภาพ ขาดการระดมทรัพยากร  ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะภาครัฐยงัไม่ได ้   
“ลงทุน” เพื่อการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหช้ดัเจนเหมาะสมและต่อเน่ือง  
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10.  จากสรุปผลการดาํเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542 – 2551)   ปรากฏ
วา่ การพฒันาคุณภาพการศึกษายงัไม่ประสพผลสาํเร็จตามเจตนารมณ์ท่ีวางไว ้ และเป็นจาํเลยสาํคญั
ของสงัคมมาอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งดา้นการเตรียมความพร้อมของเดก็ปฐมวยัท่ีลดลงเร่ือยๆอยา่งน่าวิตก 

สรุปไดว้่าการพฒันาเด็กปฐมวยัในปัจจุบนั มีปัญหามากมาย ไดแ้ก่ เด็กขาดการเล้ียงดูท่ี
ถูกตอ้งจากครอบครัว ขาดการเล่ียงดูท่ีมีคุณภาพจากสถานพฒันาเด็ก  โรงเรียนปฐมวยัสาํหรับเด็ก
อาย ุ3-5 ปี ยงัดอ้ยคุณภาพในเร่ืองการจดัการเรียนรู้ของเด็ก  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นพฒันาเด็ก 
เช่นขาดกุมารแพทย ์ จิตแพทยเ์ด็ก และครูดา้นปฐมวยั ผูบ้ริหารการศึกษาเด็กปฐมวยัส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้เฉพาะทาง  แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้เร่ืองเด็กปฐมวยัยงัมีอยู่น้อย  การเรียนการสอน
ดาํเนินการโดยปราศจากความเขา้ใจในปรัชญาพื้นฐานท่ีมีต่อมนุษยใ์นช่วงปฐมวยัของชีวิต  ขาม
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิเด็ก หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวยัมีหลายหน่วยงาน  ขาด
การประสานงานกัน ไม่มีเอกภาพของนโยบาย  ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  ขาดการระดม
ทรัพยากร ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีทาํใหก้ารพฒันาคุณภาพเด็กไม่ประสพผลสาํเร็จ ทาํให ้การเตรียมความ
พร้อมของเดก็ปฐมวยัลดลง 

การศึกษาปฐมวยัในอนาคตให้ความสาํคญัในการพฒันาสมอง เพราะวยัน้ีสมองมนุษย์

จะพฒันาไปถึง 70 % ตอ้งจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัของเด็กโดยจดักิจกรรมการเรียนจาก

ประสบการณ์ตรง  เด็กไดล้งมือกระทาํและมีปฎิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ให้เด็กเรียนรู้

ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  ดูแลด้านสุขนิสัยและ

โภชนาการเหมาะสม เดก็จึงจะพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  การจดัการศึกษาปฐมวยัแสดงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยา่งชดัเจนในดา้น การพฒันาเด็ก การมีส่วนร่วม และการสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ทางการศึกษาปฐมวยัแก่ผูป้กครอง  ชุมชนและสังคม การปรับเปล่ียนบทบาทครูปฐมวยัและการ

พฒันาครูอย่างต่อเน่ืองและมีคุณสมบติัการเป็นครูนกัวิจยั  การจดัหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัระดบั

พฒันาการของเด็กสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันาการศึกษาปฐมวยัของประเทศ  การจดัการ

เรียนรู้แนวทางใหม่อยูบ่นฐานแนวคิดและทฤษฎีเนน้ใหเ้ดก็ท่ีไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยการ

ลงมือทาํ  พฒันากระบวนการคิดและทกัษะการคิด  การใชภ้าษา การแสดงออกทางสร้างสรรค ์การ

ปรับตวัไดดี้ มีความเช่ือมัน่และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตวัเองสูง  พฒันาทกัษะทางสังคม ส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยทฤษฎีพหุปัญญา  พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ

ประกนัคุณภาพการศึกษา หรือเป็นการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ดว้ยวิธีการพฒันาการศึกษาปฐมวยั
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อยา่งกา้วกระโดดคือการเทียบเคียงสมรรถนะ  เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์และวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

จากความสําคญัและสภาพปัญหาของเด็กปฐมวยัดังกล่าว  การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วงอายุ 3-5 ปี  อันเป็นการศึกษาก่อนท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาต่อไป  จึงมีความสําคญัและจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้ดีและมีคุณภาพ  เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้เด็กเขา้รับการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 
อนัเป็นแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาของไทยท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ.2552-2561 ) ซ่ึงมีวิสัยทศัน์คือ “คนไทย
ไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพ” มีเป้าหมายหลกั 3ประการ คือ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทย   ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดัการการศึกษา  ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการศึกษา  ในแต่ละจังหวดัได้แก่ 
สาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา  เอกชนจดัภายใตก้ารดูแลควบคุมของสาํนกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเองและรับโอนจาก
หน่วยราชการต่างๆ  จากการศึกษา คน้ควา้  ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเป็นรูปแบบ แนวทาง หรือวิธีการจดั
ท่ีดีและมีคุณภาพท่ีหน่วยงานต่างๆยึดเป็นแบบอยา่งได ้ และพบว่าจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมี
ความหลากหลายทาง ดา้นสังคม เศรษฐกิจ สภาพภูมิประเทศเป็นทั้งเมืองและชนบท  มีการจดั
การศึกษาทุกระดบั ทุกรูปแบบ สามารถเป็นตวัแทนจงัหวดัต่างๆได ้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาและพฒันา
กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  เป็นนวตักรรมใน
การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กให้มีคุณภาพสามารถเขา้รับการศึกษาใน
ระดบัสูงต่อไป 

 
1.2 คาํถามการวจัิย 

1. สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี เป็นอยา่งไร 
2. การดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดัปทุมธานีท่ีมีความเป็นเลิศมีลักษณะ

อยา่งไร 
3. กลยุทธ์การดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี                

มีลกัษณะอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื่อพฒันากลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 

 DPU
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1.4 กรอบแนวคดิในการวจัิยคร้ังนี ้   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 

สถานศึกษาปฐมวยัท่ีเป็นเลิศ 

แนวทางการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาปฐมวยั         

         - ดา้นวชิาการ 

          - ดา้นกิจการนกัเรียน 

          - ดา้นบริหารงานบุคคล 

          - ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ 

           ‐ดา้นอาคารสถานท่ี 

          - ดา้นประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   

          - ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

  

กลยุทธ์การดําเนินงานสู่ความเป็นเลศิของสถานศึกษา

ปฐมวยั 

เกณฑพิ์จารณา 

ร.ร.พระราชทาน   
 

เกณฑก์ารคดัเลือก 

ร.ร ศนูยเ์ดก็ปฐมวยั.

ตน้แบบ 

 

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

เกณฑม์าตรฐาน

- สมศ. 

- สพฐ. 

- อปท. 

DPU



11 

1.5 ขอบเขตการวจัิย  
ในการวิจยัคร้ังน้ี  มีขอบเขตดงัน้ี  

1. ประชากรในการศึกษาไดแ้ก่โรงเรียนหรือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซ่ึงจดัการศึกษาสําหรับเด็ก
อาย ุ 3-5 ปี  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  (อปท) หรือภายใตก้ารควบคุมดูแลของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ในจังหวดัปทุมธานี  โดยใช้โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กท่ีดาํเนินการในปี
การศึกษา 2554 – 2555 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) 

2. เน้ือหาท่ีศึกษาไดแ้ก่  สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยั  แนวทางการดาํเนินงาน

สู่ความเป็นเลิศ  ดา้นวิชาการ  ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นธุรการ การเงิน และ

พสัดุ ดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน  ดา้นบริหารและการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา และการพฒันากลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 

3. เวลาในการทาํการวิจยั   ปีการศึกษา 2554- 2555 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั นอกจากจะใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัการจดัการของหน่วงานท่ีจดั

การศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานีแลว้ยงัจะเป็นประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นแนวทางในการวางแผนจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของชาติ 

2. เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของจงัหวดัอ่ืนๆ  

3. เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั 

 

1.7 นิยามศัพท์   
กลยุทธ์   หมายถึง แนวทางในการดาํเนินงานขององคก์ารอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา

ส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนและสนบัสนุนส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

สถานศึกษาปฐมวยั หมายถึง โรงเรียนหรือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีจดัการศึกษาสาํหรับเด็ก

อาย ุ3-5 ปี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สงักดัองคก์รปกครองส่วน 
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ทอ้งถ่ิน  (องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาํบล)หรือ

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี มี

ฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา  เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเอง  และ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆท่ีถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั/มสัยิด กรมการศาสนา  ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก กรมการพฒันาชุมชน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (3 ปี) สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ ฯลฯ 

โรงเรียนพระราชทาน หมายถึง โรงเรียนปฐมวยั/ศูนยพ์ฒันาเด็ก หรือท่ีเรียกช่ือเป็น

อย่างอ่ืน  ทั้งของภาครัฐและเอกชนท่ีจดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ตามหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั   พ.ศ. 2546  หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรน้ี (เป็นหลกัสูตรเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสาํหรับเดก็ท่ีจะเขา้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1) ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน 

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นโรงเรียนศูนยเ์ด็ก

ปฐมวยัตน้แบบ ตามหนงัสือกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547  มีหนา้ท่ีจดัการศึกษา

ปฐมวยัอย่างมีคุณภาพ มุ่งส่งเสริมพฒันาเด็กทุกประเภท  เนน้พฒันาเด็กโดยองคร์วม รวมทั้งเป็น

แหล่งเรียนรู้และศูนยป์ระสานงาน ให้บริการทางวิชาการ เป็นแหล่งศึกษา วิจยั ทดลอง และพฒันา

การศึกษาปฐมวยัใหเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชนและสงัคม 

การดําเนินงานสถานศึกษาปฐมวยั  หมายถึง   กระบวนการบริหารโรงเรียนเก่ียวกบังาน 
7 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นวิชาการ ดา้นกิจการนกัเรียน  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ    
ดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นประสานสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน  และดา้นบริหารและการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1) ดา้นวิชาการ หมายถึงงานเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การพฒันาส่ือ 
การนิเทศ ติดตาม การวดัและประเมินผลการศึกษา การวิจยัและพฒันา การรายงานผลการศึกษา  
เป็นตน้ 
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2) ดา้นกิจการนกัเรียน  หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัการพฒันานกัเรียน ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนทั้ง
ในและนอกโรงเรียนนอกเหนือจากการสอนในหลกัสูตรตามปกติ  เพื่อช่วยส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้
มีบุคลิกภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

3) ดา้นบริหารงานบุคคล  หมายถึง การดาํเนินงานเก่ียวกบั  การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การ
พฒันา การโยกยา้ย การประเมินผลงาน และการดาํเนินการทางวินยั 

4) ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ    หมายถึง งานเก่ียวกับการบริหารทั่วไป  การ
ประชาสมัพนัธ์ การรักษาความปลอดภยั  การประมาณการและจดัทาํงบประมาณ  การรับ จ่าย ทาํบญัชี 
การจดัหาควบคุมพสัดุครุภณัฑง์านเก่ียวกบัการเงิน พสัดุ ครุภณัฑ ์

5) ดา้นอาคารสถานท่ี  หมายถึง งานเก่ียวกบัอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานท่ี
บริเวณท่ีนกัเรียนใชบ้ริการ ใหมี้ความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืนและปลอดภยั 

6) ดา้นประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   หมายถึง  การมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนกบัชุมชน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนและนกัเรียน และโรงเรียน
ออกไปร่วมกิจกรรมและงานพิธีต่างๆของชุมชน 

7) ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  งานเก่ียวกบัการกาํหนด
มาตรฐาน การดาํเนินตามมาตรฐาน การจดัทาํระบบสารสนเทศ การจดัทาํแผน การติดตามการ
ดาํเนินงาน การควบคุม การประเมินแผนงาน/โครงการ การวดัและประเมินผลเพื่อนาํผลไปพฒันา
งานตามกระบวนการการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การดาํเนินงานของโรงเรียน/ศูนยท่ี์
ดาํเนินการตามกระบวนการบริหารทั้ง 7ดา้นประสบผลสาํเร็จ มีคุณภาพอยู่ในระดบัสูงสุด เป็นท่ี
พอใจของผูรั้บบริการ 

โรงเรียนปฐมวัยที่ เข้าเกณฑ์เป็นเลิศ  หมายถึง  โรงเรียนปฐมวัยท่ีได้รับรางวัล

พระราชทานในช่วงปีการศึกษา 2547 เป็นตน้มา  หรือโรงเรียนปฐมวยัตน้แบบท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวม

เตม็ทั้ง 5 องคป์ระกอบ  หรือโรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากการประเมินของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ )ในรอบท่ีสองอยูใ่นระดบัดี/ดีมาก

ทุกมาตรฐาน หรือโรงเรียน/ศูนยฯ์สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในระดบัดี/ดีมากตาม

เกณฑท่ี์ตน้สงักดักาํหนด 

ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจาํนวนนักเรียนระดับปฐมวยัโดย

คาํนึงถึงการจัดแบ่งตามเกณฑ์ในแต่ละสังกัด  ดังน้ี โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้บ่ง 3 ขนาด  คือขนาดเลก็ นกัเรียนไม่เกิน  120 คน  ขนาดกลาง นกัเรียน  
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121 -600  คน  และขนาดใหญ่นกัเรียน 601 คนข้ึนไป  โรงเรียนปฐมวยัของเอกชนภายใตก้ารกาํกบั

ของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไดแ้บ่งเป็น  3 ขนาด คือขนาดเล็ก 

นกัเรียนไม่เกิน  100  คน  ขนาดกลาง นกัเรียน  101 -600  คน  และขนาดใหญ่นกัเรียน 601 คนข้ึน

ไป   ส่วนโรงเรียน/ศูนยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดแ้บ่งขนาดไว ้   ในการวิจยัคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดโรงเรียนเป็น  3 ขนาด  โดยกาํหนดจาํนวนนกัเรียนเพ่ือให้มีจาํนวนโรงเรียน

แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัมากนกั  จาํแนกไดด้งัน้ี 

สถานศึกษาขนาดเลก็  หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน     1-50  คน 

สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน     51-100 คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน     101 ข้ึนไป 

ที่ตั้งของสถานศึกษา  หมายถึง จุดท่ีสถานศึกษาเปิดดาํเนินการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ในเมือง หมายถึงในเขตเทศบาล และ นอกเมือง หมายถึงนอกเขตเทศบาล 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั

ปทุมธานี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลาํดบัดงัน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

2.1.1 ความหมายและขอบข่ายการศึกษาปฐมวยั 

2.1.2 องคป์ระกอบการจดัการศึกษาปฐมวยั 

2.2 การจดัการศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 

2.2.1 สภาพทัว่ไปของจงัหวดัปทุมธานี 

2.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นเลิศของโรงเรียนปฐมวยั 

2.3.1 หลกัการ  แนวคิด เก่ียวกบัการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

2.3.2 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัเพ่ือความเป็นเลิศ 

2.3.3 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3.4 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนพระราชทาน 

2.3.5 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยั

ตน้แบบ 

2.3.6 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

2.3.7 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

2.4.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์ 
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2.4.2 เทคนิคและวิธีการสร้างทางเลือกในการกาํหนดกลยทุธ์ 

2.4.3 ความสาํคญัและกลยทุธ์ของการศึกษาปฐมวยั 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการศึกษาปฐมวยั  

2.1.1 ความหมายและขอบข่ายการศึกษาปฐมวยั 

การจดัการศึกษาปฐมวยั เดิมเรียกว่าการจดัการศึกษาชั้นอนุบาล  มีการจดัตั้งคร้ังแรก

เม่ือ พ.ศ. 2483 ท่ีกรุงเทพฯ คือโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ และในปีต่อมาก็ไดข้ยายไปตามจงัหวดั

ต่างๆ   ต่อมาประชาชนสนใจส่งบุตรหลานอายรุะหว่าง    3   – 6  ขวบ เขา้มารับการอบรมเล้ียงดู 

มากข้ึนรัฐบาลไม่มีงบประมาณพอท่ีจะจดัตั้ง จึงสนบัสนุนใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ระดบัเด็กก่อนเกณฑ์บงัคบัเรียน   (เบ็ญจา  แสงมะลิ,อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2552)  ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ไดแ้ก่. 1)โรงเรียนปฐมวยัของรัฐ   สังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   รับเด็กอาย ุ 4-5 ปีเขา้เรียน

เพื่ออบรมเล้ียงดูใหพ้ฒันาทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  และเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้

เรียนในชั้นประถมศึกษาต่อไป  โดยการจดัชั้นปฐมวยัในโรงเรียนประถมศึกษา  2) โรงเรียนปฐมวยั

ของ เอกชน  อยู่ ในความ ดูแลของสํ านักบ ริหารงานคณะกรรมการการ ศึกษา เอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ เอกชนเป็นผูรั้บผดิชอบ รับเด็กอาย ุ3-5 ปี เขา้เรียนเพื่ออบรมเล้ียงดูใหพ้ฒันา

ทั้งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  และ 3) โรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคป์กครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ซ่ึง เป็นสถานท่ีดูแลและใหก้ารศึกษาเด็ก อายรุะหว่าง 3-5 ปี  มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา  

เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจัดตั้ งเอง  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของส่วน

ราชการต่างๆท่ีถ่ายโอนใหอ้ยูใ่นความดูแลรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.1.1.1 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาปฐมวยัมีช่ือเรียกและมีแนวคิดในการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัหลายรูปแบบ

ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติในหลายฉบบั เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2494 เรียกการศึกษา ชั้นอนุบาล หมายถึง การอบรมกุลบุตรกุลธิดาก่อนการศึกษาภาคบงัคบั 

โดยเน้นการให้การอบรมบ่มนิสัย การฝึกประสาท ให้พร้อมท่ีจะรับการศึกษาในระดับชั้ น
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ประถมศึกษา   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 เรียก อนุบาลศึกษา หมายถึงการอบรมเบ้ืองตน้

เพื่อใหก้ลุบุตร กลุธิดา  พร้อมท่ีจะรับการศึกษาระดบัปฐมศึกษา   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 

เรียกการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา หมายถึงการศึกษาท่ีมุ่งอบรมเล้ียงดูก่อนการศึกษาภาคบงัคบั 

เพื่อเตรียมเด็กใหมี้ความพร้อมทุกดา้นดีพอท่ีจะเขา้รับการศึกษาต่อไป แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 เรียก การศึกษาก่อนประถมศึกษา  เป็นการศึกษาในลกัษณะการอบรมเล้ียงดูและพฒันาความ

พร้อมของเดก็หรือทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคมเพ่ือรับการศึกษา

ในระดบัสูงข้ึนต่อไป พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรียกว่า การศึกษาปฐมวยั  ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2542 โดยให้เหตุผลการท่ีรัฐกาํหนดนโยบายการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุมการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวยัไวว้่า “รัฐบาลยงัให้ความสาํคญักบั

การพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) เพราะการพฒันาในวยัน้ีเป็นช่วงเวลาสําคญัสาํหรับการพฒันาทาง

สมองของบุคคล การท่ีกาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี โดยไม่ครอบคลุม

การศึกษาของเดก็ปฐมวยัดงักล่าวเน่ืองจากการศึกษาระดบัปฐมวยัควรเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมโดนส่งเสริมใหชุ้มชน สถาบนั หรือ องคก์รในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิง่ สถาบนัครอบครัวมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบัน้ี ควบคู่ไปดว้ย” และปัจจุบนัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยแบ่งระดบัและ

ประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546   กล่าวว่าการศึกษาระดบัปฐมวยัโดยปกติเป็นการจดั

การศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุสามปีถึงหกปี เพื่อเป็นการวางรากฐาน ช้ีวดัและการเตรียมความพร้อม

ของเด็กทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546; สิริมา  ภิญโญ อนตัพงษ,์ 2545)  จะเห็นไดว้่าการศึกษาปฐมวยัมีช่ือ

เรียกแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา และตามแผนการศึกษาชาติฉบบัต่างๆ  แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร

การศึกษาปฐมวยัก็เป็นเร่ืองของการ อบรม เล้ียงดู และเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้รีบการศึกษาท่ี

สูงข้ึน และการศึกษาปฐมวยัเป็นเร่ืองท่ี ชุมชน  สถาบนั หรือองคใ์นทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถาบนัครอบครัวจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบัน้ีดว้ย 

2.1.1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

เลขา  ปิยะอจัฉริยะ (2546) กล่าวว่า หวัใจของการปฏิรูปการศึกษาปฐมวยัคือการปฏิรูป

การเรียนรู้ และการบริหารจดัการศึกษาท่ีนําไปสู่คุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพของผูเ้รียนท่ี
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สามารถประกนัไดว้่า ผูรั้บการบริการจะไดรั้บการศึกษาตามมาตรฐาน เสริมสร้างพฒันาให้เด็ก

เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมพฒันาการเด็กให้กา้วไปอย่างเต็มศกัยภาพและสามารถอยูใ่นสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข  และ ไดเ้สนอประเด็นเพื่อการพฒันาเด็ก 3 ประการ คือ 1) เนน้การพฒันาท่ี

บูรณาการ โดยการพฒันาตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน บทบาทของครอบครัว

และชุมชน 2) เด็กปฐมวยัตอ้งไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานการดูแลดา้นสังคมและจิตใจ การเรียนรู้ตั้งแต่

แรกเกิด ไดรั้บการคุม้ครองดา้นสุขภาพอนามยั โภชนาการ นํ้ าสะอาด และสุขาภิบาล 3) ให้

ความสาํคญักบัเด็กอายตุ ํ่ากว่า 3 ปี ถึงเด็กช่วงอาย ุ8 ปี และในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ปี 2546 ยงั

ไดก้าํหนดภารกิจการจดัการศึกษาปฐมวยั คือการอบรมเล้ียงดูสร้างเสริมพฒันาการทุกดา้นของเด็ก

แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามศกัยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความพร้อม การจดัการศึกษาปฐมวยัจึงไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จะบูรณาการผา่นการเล่น

เพื่อให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง ส่งเสริมลกัษณะนิสัยและทกัษะพื้นฐานการใชชี้วิตประจาํวนั 

และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2546) 

สาํหรับแนวการจดัการศึกษาปฐมวยัของประเทศไทยในปัจจุบนั แต่ละสถานศึกษาจะ

กาํหนดเกณฑ์และรูปแบบแตกต่างกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับแต่ละสถานศึกษาจะยึดหลกัการ แนวคิด 

รูปแบบ และหลกัสูตรแบบใด อาจมีความหลากหลาย อาทิเนน้การเตรียมความพร้อมทางพฒันาการ

ทั้ง 4 ดา้น แนวคิดการนวตักรรมการสอนจากตะวนัตกมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการ

สถานศึกษา เช่น แบบวอลดอร์ฟ แบบมอนเตสเซอร่ี หรือแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาธรรมชาติ เป็น

ตน้ บางแห่งเนน้การจดัโดยยดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง (a child-centered approach) การศึกษาปฐมวยัตอ้ง

จดัใหเ้หมาะสมกบัระดบัอาย ุ(age appropriate) คือตั้งแต่เด็กเลก็ เด็กอาย ุ3-5 ขวบ และเด็กอาย ุ6-8 

ขวบ (Charlesworth, 1998) หลกัการดงักล่าวน้ีแต่ละสถานศึกษา จะบริหารจดัการต่างกนัและมีผล

ต่อการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัในแต่ละช่วงวยั เพื่อส่งเสริมเด็กให้มีการ

พฒันาการในทุกด้านซ่ึงโดยภาพรวมหลกัการและแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวยั จะเน้น

ลกัษณะคือ 1) หลกัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 2) หลกัการจดัท่ีเนน้พฒันาการและธรรมชาติ

ของเด็กปฐมวยั 3) หลกัการจดัท่ีเนน้การเรียนปนเล่นซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าววา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
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ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม ในการดาํรงชีวิต

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552 ) 

แนวทางในการจดัการศึกษาปฐมวยัตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการใชเ้ป็นกรอบ

ในการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปรากฏอยูใ่นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ วนัท่ี 

27 กรกฎาคม 2554 ให้ยึดปรัชญา หลกัการจดัการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ดังน้ี (สํานัก

ทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

       ปรัชญาการศึกษาของการศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐาน 
การอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคน 
ตามศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสังคม วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจ
ทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสงัคม 

หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั และการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ยึดหลกัการ  
ดงัน้ี 

 1) การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม  การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์

ของเด็ก โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยูแ่ละประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะไดรั้บ

ตอ้งมีความหมายกบัตวัเด็ก เป็นหลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กพิเศษ ได้

พฒันา รวมทั้งยอมรับในวฒันธรรมและภาษาของเด็ก พฒันาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบนั มิใช่

เพียงเพื่อเตรียมเดก็สาํหรับอนาคตขา้งหนา้เท่านั้น 

    2)  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพท่ีสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้ งภายในและภายนอก

ห้องเรียน ผูส้อนจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มให้เด็กไดอ้ยู่ในท่ีสะอาด ปลอดภยั อากาศสดช่ืนผ่อน

คลายไม่เครียด มีโอกาสออกกาํลงักายและพกัผ่อน มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ มีของเล่นท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกับวยั ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น เรียนรู้เก่ียวกับตนเองและโลกท่ีเด็กอยู่ รวมทั้ ง

พฒันาการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคม ดงันั้น สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนจึงเป็น

เสมือนหน่ึงสังคมท่ีมีคุณค่าสาํหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบุคคลในสังคมเห็น

ความสาํคญัของการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษากบัเดก็ปฐมวยั 
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    3) การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็ ผูส้อนมีความสาํคญัต่อ

การจดักิจกรรมพฒันาเด็กอยา่งมาก ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งใหเ้ด็กทาํมา

เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ในการจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ 

และการเรียนรู้ของเด็กท่ีผูส้อนและเด็กท่ีมีส่วนท่ีจะริเร่ิมทั้ง 2 ฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นับสนุน 

ช้ีแนะ และเรียนรู้ร่วมกบัเดก็ ส่วนเดก็เป็นผูล้งมือกระทาํเรียนรู้ และคน้พบดว้ยตนเอง ดงันั้น ผูส้อน

จะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพ่ือจะไดว้างแผน 

สร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งรู้จกัพฒันาตนเอง ปรับปรุง ใชเ้ทคนิคการจดักิจกรรมต่างๆ ให้

เหมาะกบัเดก็ 

    4) การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยึดหลกัการ  
บูรณาการท่ีว่า หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้
หลายทกัษะและหลายประสบการณ์สําคญั ดังนั้น เป็นหน้าท่ีของผูส้อนจะตอ้งวางแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวนัให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ 
หลากหลายประสบการณ์สําคญั อย่างเหมาะสมกบัวยั และพฒันาการเพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ
หลกัสูตรแกนกลางท่ีกาํหนดไว ้

    5) การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กปฐมวยัยึดวิธีการ
สังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพฒันาการการเรียนรู้
ของเด็กว่าไดบ้รรลุตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตพฒันาการ 
จากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพท่ีเป็นจริง ขอ้มูลจาก
ครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการท่ีเด็กประเมินตนเองหรือผลงานสามารถบอกไดว้่าเด็กการเรียนรู้ 
และมีความกา้วหนา้เพียงใด ขอ้มูลจากการประเมินพฒันาการจะช่วยผูส้อนในการวางแผนการจดั
กิจกรรม ช้ีให้เห็นความตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็นขอ้มูลในการส่ือสารกับพ่อแม่ 
ผูป้กครองเด็ก และขณะเดียวกนัยงัใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กในวยั
น้ีไดอี้กดว้ย 

    6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเดก็ เดก็แต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเดก็เจริญเติบโตข้ึนมา ผูส้อน พ่อแม่ และผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมี
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับ  และร่วมมือกนั
รับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนท่ีจะตอ้งช่วยกนัพฒันาเด็กให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั ดงันั้น 
ผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปล่ียนความรู้ กบัพ่อแม่ผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาเด็กเท่านั้น แต่จะตอ้งใหพ้่อ
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แม่ ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย ทั้งน้ีมิไดห้มายความให้พ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูก้าํหนด
เน้ือหาหลกัสูตรตามความตอ้งการ โดยไม่คาํนึงถึงหลกัการจดัท่ีเหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

สรุปไดว้า่ แนวคิดและหลกัการในการจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพฒันาการ
ของเด็กท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ท่ีให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเอง ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และจดักิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยถือว่า
การเล่นอย่างมีจุดหมายเป็นหัวใจสําคญัของการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก และแนวคิดเก่ียวกบั
วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้ม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพและพฒันาการของ
เดก็แต่ละคน 

2.1.2 องคป์ระกอบการจดัการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนปฐมวยัคือสถานอบรมเล้ียงดูเด็ก อาย ุ3-5 ขวบ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาทั้ง

กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เป็นการเตรียมเด็กใหพ้ร้อมท่ีจะศึกษาในขั้นต่อไป  เป็นสถานท่ี

ซ่ึงมีสภาพประหน่ึงบา้น และโรงเรียนรวมกนัเป็นสถานท่ีเด็ก ๆ หลายคนอยูร่่วมกนัอยา่งสุขสบาย

แบบบา้น และเป็นท่ีรวมเด็กท่ีมาจากครอบครัวต่าง ๆ ให้อยู่กนัเป็นระเบียนแบบโรงเรียน ทาํงาน

และเล่นกนัไดอ้ยา่งสนุกสนาน   ประกอบกบัการบริหารจดัการศึกษาในระยะแผนพฒันาการศึกษา

ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นช่วงท่ีหน่วยงานการศึกษาทุกระดบัตอ้งปฏิรูประบบบริหารมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ร สายการบริหาร ระบบงบประมาณ วฒันธรรมและค่านิยมในการ

ทาํงาน เพื่อใหก้ารบริหารจดัการในอนาคตมีลกัษณะคล่องตวัตามระบบบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน ส่วนโครงสร้างปรับยืดหยุ่นตามขนาดของโรงเรียน   การดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่   การ

บริหารงานด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ   ด้านงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ซ่ึงมีสาระสาํคญัในแต่ละดา้นดงัน้ี 

2.1.2.1 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอยา่งในโรงเรียน ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน เพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และการศึกษาของนกัเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารการศึกษา เก่ียวขอ้งกบั

หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษาซ่ึง นกัวิชาการไดใ้ห้คาํ

นิยามไวว้่า  หมายถึง การบริหาร กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง

พฒันาการเรียนการสอน ใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การบริหารงานวิชาการปฐมวยั หมายถึง การจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมเด็กให้มี

พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาหลกัสูตร

หรือแนวการจดัประสบการณ์ การนาํแผนการสอนไปใช ้และจดัหาผลิตส่ือการจดัสภาพแวดลอ้ม 

การจดัตารางกิจกรรมประจาํวนั การนิเทศ และการประเมินความพร้อม  การบริหารงานวิชาการเป็น

งานหลกัของสถานศึกษาปฐมวยั    เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียน

การสอน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษาทุกแห่ง จากการศึกษาของสมิทธ์ิ (Smith & Other,1961 

อา้งถึงในปรียาพร  วงศอนุตรโรจน์, 2535) พบว่า ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาควรมีความรับผดิชอบ 

7 อยา่ง ดงัน้ี การบริหารวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40  งานบริหารงานบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ 20 งาน

บริหารกิจการนกัเรียนนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20  งานบริหารการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5  งานบริหาร

อาคารสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 5 งาน บริหารความสัมพนัธ์ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5    และงานบริหาร

ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 5    จะเห็นวา่การบริหารงานวิชาการผูบ้ริหารควรใหค้วามรับผดิชอบสูงท่ีสุด 

การบริหารงานวิชาการปฐมวยัมีขอบข่ายงานดงัท่ี เยาวพา  เตชะคุปต ์(2542) กล่าวสรุป

ไวด้งัน้ี คือ 

1) หลกัสูตร หรือ แนวการจดัประสบการณ์  หลกัสูตรสําหรับเด็กปฐมวยัมีช่ือเรียก

ต่างกนั เช่น แนวการจดัประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีท่ี 1-2  แนวการจดัประสบการณ์ชั้นเด็กเลก็ ทั้งน้ี

เพราะการจดักิจกรรมไม่มีการบงัคบัในเร่ืองเวลาเรียน  จุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาเด็กเลก็ใหมี้ความ

พร้อม เพื่อเรียนในระดบัประถมศึกษาต่อไป 

2) การนาํแผนการจดัประสบการณ์ไปใช ้    แผนการสอนเป็นแนวทางท่ีจะสอนหรือ

จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก   ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้มโนมติหรือแนวคิด เน้ือหา 

กิจกรรม อุปกรณ์ การประเมินผล การจดัประสบการณ์แก่เด็กระดบัน้ีไม่เป็นการสอนหนงัสือแต่

เป็นการเตรียมพร้อมไม่เรียกว่า  แผนการสอน แต่เรียกว่า “แผนการจดัประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีท่ี 

1และ2”  จดัทาํโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ “แนวการจดักิจกรรมสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก” 

จดัทาํโดยกองพฒันาสตรีและเดก็ กรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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3) การจดัการและการผลิตส่ือ ส่ือสําหรับการศึกษาระดับปฐมวยั โดยกาํหนดตาม

ลกัษณะการใชง้านสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 1) ส่ือสาํหรับการสอนของครู 2) ส่ือ

สาํหรับประกอบบทเรียน และ 3) ส่ือสาํหรับจดัสภาพแวดลอ้ม 

4) การจดัสภาพแวดลอ้ม   สภาพแวดลอ้มอาจเป็นไดท้ั้งคน สถานท่ี ตลอดจนวสัดุ

อุปกรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็ก จะตอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา หากสภาพแวดลอ้มดีเด็กก็

จะอยูอ่ยา่งเป็นสุข 

5) การจดัตารางกิจกรรมประจาํวนั มุ่งการปูพื้นฐานใหเ้ด็กไดพ้ฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สงัคม ไปพร้อมๆ กบัสติปัญญามากกวา่มุ่งเนน้การอ่านออกเขียนได ้

6) การวดัและประเมินผล  เป็นการประเมินผลว่าเด็กมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพียงใด  ส่วนการวดัผลนั้นเป็นการวดัเพื่อดูว่าการจดัประสบการณ์

ใหแ้ก่เดก็นั้น เดก็ไดบ้รรลุเป้าหมายเพียงใด มิใช่เป็นการวดัเพื่อตดัสินไดห้รือตก 

7) การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามของผูบ้ริหารท่ีจะปรับปรุงส่งเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดี้ข้ึน  เป็นการเพิ่มพลงัการปฏิบติังานของครู 

รวมทั้งให้ครูมีความกา้วหน้าในวิชาชีพ และผลสุดทา้ยก็คือ การศึกษาของเด็กกา้วหน้าไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

8) การประกนัคุณภาพทางการศึกษา  เป็นการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในทุก

ระดับชั้น ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํหนดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั สถานศึกษา   ตอ้งจดัให้มี

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

ตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง และสถานศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้

สังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) 

จะเห็นไดว้่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารการศึกษา เป็นงาน

เก่ียวกบัเร่ืองหลกัสูตร  การเรียนการสอน  การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการสอน  การใชส่ื้อการสอน การ

จดัสภาพแวดลอ้ม การวดัประเมินผล การนิเทศการศึกษา ตลอดทั้งการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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โดยเฉพาะเด็กปฐมวยัเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมเด็กให้มีพฒันาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สงัคม จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบัสูงต่อไป 

                 2.1.2.2  ดา้นการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล (personal administration) หมายถึง กระบวนการท่ีทาํใหไ้ดค้นท่ี

มีความรู้ความสามารถ ตรงกบัท่ีหน่วยงานตอ้งการ แลว้พยายามใหไ้ดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน รวมทั้งการบาํรุงรักษาคนดีท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในจํานวนท่ีเพียงพอ  และเหมาะสม  ให้อยู่ท ํางานได้นานท่ีสุดเท่า ท่ีจะทําได ้

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537) และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาถือเป็นภารกิจ

สําคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อ

ดาํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั มีอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีความรู้ 

ความสามารถ มีขวญักาํลงัใจ ไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงกา้วหน้าในวิชาชีพ และ

ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นสําคญั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  การบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนปฐมวยัมีความสาํคญัเพราะภารกิจหลกัของสถานศึกษาปฐมวยั คือการอบรมเล้ียง

ดูและส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ใหเ้ด็กพร้อมท่ีจะเรียนในระดบัต่อไป ภารกิจเหล่าน้ีจะลุล่วงไป

ไดต้อ้งอาศยัความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นสาํคญั   ซ่ึงวิโรจน์ สารรัตนะ( 2547 ) กล่าวถึง 

แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบักระบวนทศัน์การ

พฒันาวิชาชีพครู ดงัน้ี 

1) กระบวนทศัน์ท่ีคาํนึงถึงความสาํคญัของผูเ้รียน (results driven education) นัน่คือ

โครงการพฒันาครูจะตอ้งคาํนึงถึงการส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมการสอนเป็นไปในทางบวกท่ีจะ

ส่งผลดีต่อผูเ้รียน 

2) กระบวนทศัน์เก่ียวกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ (system thinking) โดยแผนงานและ

โครงการพฒันาครูจะต้องมุ่งให้เกิดรูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่คิดแบบแยกส่วน เช่น 

หลกัสูตรการสอน การประเมินผล ต่างส่งผลซ่ึงกนัและกนั และมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3) กระบวนทศัน์เก่ียวกบัการเป็นผูก้ระทาํ (active) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในตวัครู

ดว้ยตนเอง (constructivism) ดงันั้นโครงการพฒันาครูควรเสริมสร้างใหเ้กิดลกัษณะการ แลกเปล่ียน
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องคค์วามรู้ ประสบการณ์ระหว่างครูดว้ยกนัเอง หรือลกัษณะการริเร่ิมสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ๆ 

ให้เกิดข้ึนโดยกระบวนการกลุ่ม และการพฒันาครูตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์เก่าสู่

กระบวนทศัน์ใหม่ ดงัภาพ (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2547) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  การเปล่ียนแปลงกระบวนทศันก์ารพฒันาวิชาชีพครู 

 

ทีม่า:  วารสารศึกษาศาสตร์ มข.  (2547, มีนาคม – พฤษภาคม)   

 

สรุปว่า งานบริหารบุคคลของโรงเรียนจะเก่ียวเน่ืองกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  

อาจจะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรค่างๆ จะตอ้งมีคุณสมบติัและมาตรฐานความรู้เป็น

การเฉพาะ ท่ีสาํคญัมากไดแ้ก่บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีอบรมสัง่สอนเดก็ 

 

กระบวนทัศน์เก่า 

พฒันารายบุคคล 

ยดึเขตพ้ืนท่ีเป็นศนูยก์ลาง 

มุ่งการเปล่ียนแปลงเป็นส่วน ๆ แยกกนั 

เนน้ความตอ้งการของครู 

รับการฝึกอบรมจากภายนอก 

จดัโดยแผนกใดแผนกหน่ึง 

ถ่ายทอดความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

เนน้ทกัษะการสอนทัว่ไป 

ทาํเพ่ือทาํข้ึนกบัเงินสนบัสนุน 

กระบวนทัศน์ใหม่ 

พฒันาทั้งรายบุคคลและทั้งองคก์ร 

ยดึโรงเรียนเป็นศนูยก์ลาง 

มุ่งการเปล่ียนแปลงทั้งระบบโรงเรียน 

เนน้ความตอ้งการและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ใชรู้ปแบบท่ีหลากหลาย 

จดัโดยผูบ้ริหารหรือครูแกนนาํ 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากกระบวนการเรียนการสอน 

เนน้ทกัษะการสอนทัว่ไปและทกัษะเฉพาะ 

เรียนรู้อยูเ่สมอดว้ยสาํนึกแห่งงาน 
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2.1.2.3 การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณในสถานศึกษา  หมายถึงเงินท่ีสถานศึกษามี อาจได้มาจากงบประมาณ

แผ่นดิน เรียกว่า เงินงบประมาณ และเงินท่ีสถานศึกษาได้มาจากแหล่งอ่ืน เรียกว่า เงินนอก

งบประมาณ สําหรับใชจ่้ายเป็น ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนการ

จดัหา ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 

การบริหารงบประมาณสถานศึกษา  สถานศึกษาของรัฐส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัเงิน

งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  สาํหรับสถานศึกษาของเอกชนงานการเงินจะไม่ผกูพนักบั

เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่การบริหารการเงินจะถูกกาํหนดโดยผูไ้ด้รับใบอนุญาตหรือคณะ

ผูบ้ริหารของสถานศึกษานั้นๆ ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทั้งในเร่ืองรายรับ รายจ่าย และการเก็บรักษาเงิน 

เช่นกนั   ทั้งน้ี การดาํเนินการในเร่ืองการเงิน จะตอ้งเป็นไปตามคาํจาํกดัความท่ีระบุในระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัทาํบญัชีการเงินและบญัชีอ่ืนๆ ของโรงเรียนเอกชน ซ่ึงรายรับ

ของโรงเรียนเอกชนไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตลอดจนรายไดต่้างๆ จากการ

ดาํเนินกิจการของโรงเรียน ส่วนรายจ่าย ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ การ

จ่ายค่าชดเชยสาธารณูปโภครวมทั้ งรายจ่ายต่างๆ ท่ีเ ก่ียวกับการดําเนินกิจการของโรงเรียน 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552) 

สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ (2546) กาํหนดว่า การบริหารงานงบประมาณของ

สถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ยดึ

หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้การจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษารวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการ มาใชก้ารบริหาร

จดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน โดยมีวตัถุประสงค ์1) 

เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้2) 

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการให้บริการ 3) เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบริหาร

จดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ   และไดก้าํหนดขอบข่าย ภารกิจการบริหาร

งบประมาณ 7 ดา้นคือ 
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1) การจดัทาํและเสนองบประมาณ โดยมีภารกิจ 3 ดา้นคือ 1 การจดัสรรงบประมาณใน

สถานศึกษา 2การจดัทาํแผนกลยุทธ์หรือพฒันาแผนการศึกษา 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการ

เสนอของบประมาณ 

2) การจดัสรรงบประมาณ มีภารกิจ 3 ดา้นคือ 1การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 2 

การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 3 การโอนเงินงบประมาณ 

3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน

มีภารกิจ 2 ดา้นคือ 1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 2 การประเมินผลการ

ใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 

4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา มีภารกิจ 5 ดา้นคือ 1 การจดัการ

ทรัพยากร 2 การระดมทรัพยากร 3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 4 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 5 

กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 

5) การบริหารการเงิน มีภารกิจ 6 ดา้นคือ 1 การเบิกเงินจากคลงั 2 การรับเงิน 3 การเก็บ

รักษาเงิน 4 การจ่ายเงิน 5 การนาํส่งเงิน 6 การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

6) การบริหารบญัชี มีภารกิจ 3 ดา้นคือ 1 การจดัทาํบญัชีการเงิน 2 การจดัทาํรายงาน

ทางการเงินและงบการเงิน 3 การจดัทาํและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

7) การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์มีภารกิจ 4 ดา้นคือ 1 การจดัทาํระบบฐานขอ้มูล

สินทรัพยข์องสถานศึกษา 2 การจดัหาพสัดุ 3 การกาํหนดรูปแบบรายงาน หรือคุณลกัษณะเฉพาะ

การจดัซ้ือจดัจา้ง 4 การควบคุมดูแล บาํรุงรักษา และจาํหน่ายพสัดุ 

สรุปงานด้านงบประมาณหรืองานเก่ียวกับการเงิน  สําหรับโรงเรียนของรัฐจะตอ้ง

ปฏิบติัตามระเรียบแบบแผนโดยเคร่งครัด   ส่วนโรงเรียนของเอกชนจะข้ึนอยู่กบัผูรั้บใบอนุญาต

หรือกรรมการบริหาร แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเงินงบประมาณจากรัฐจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบเช่นกนั 

2.1.2.4 การบริหารงานทัว่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ได้กาํหนดขอบข่ายและภารกิจของโรงเรียนในการ

บริหารงานทัว่ไป  ประกอบดว้ย  การดาํเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  การประสานและพฒันาเครือข่าย

การศึกษา การจดัระบบการบริหารทัว่ไป  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  การจดัทาํสาํ
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มะโนผูเ้รียน  การรับนักเรียนการส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การ

ประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และ สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษางานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ี

การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และ

งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มปป, 1-2) ไดแ้บ่งงานการ

บริหารจดัการเป็น ดา้นต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ  ดา้นอาคารสถานท่ี  

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  และดา้นการมีส่วนร่วม

และการสนบัสนุนจากชุมชน 

ส่วนโรงเรียนปฐมวยัของเอกชน  ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 3 (3) 

การบริหารและการจดัการโรงเรียนในระบบ แบ่งเป็น ดา้นบุคลากร  แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 

กิจกรรมนกัเรียน  อาคารสถานท่ี และความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

สรุปงานด้านบริหารทัว่ไป สําหรับโรงเรียนปฐมวยัสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นงานทัว่ๆไปของโรงเรียนท่ีไม่ไดเ้ป็นงานดา้นใดโดยเฉพาะจะเป็นงาน

ของดา้นบริหารทัว่ไป แต่สาํหรับโรงเรียนขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและโรงเรียนภายใตก้าร

กาํกบัของสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะแบ่งงานทั้งหมดเป็นดา้นๆ

โดยเฉพาะ 

จากการศึกษาตามท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของการจดัการโรงเรียน

ปฐมวยัทั้งสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หรือโรงเรียนเอกชน  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน มีการจดัการกนัตามโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน แต่เม่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทั้งของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และจากการศึกษาของ สมิทธ์ิ (Smith et al., 1961)          

(http://www.learners.in.th/blogs/posts/372772)  สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบ ได ้ 7 ดา้น ดงัน้ี 

DPU



29 

1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ  เป็นงานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  การจดัการเรียน

การสอน การพฒันาส่ือ การนิเทศ ติดตาม การวดัและประเมินผลการศึกษา การวิจยัและพฒันาทาง

การศึกษา  การรายงานผลการศึกษา  เป็นตน้ 

2) ดา้นกิจการนกัเรียน  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันานกัเรียนตามความถนดัและความ
สนใจของแต่ละคน ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนทั้งในและนอกโรงเรียนนอกเหนือจากการสอนในหลกัสูตร
ตามปกติ  เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนให้มีบุคลิกภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้
ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพโดยการจดักิจกรรมสนบัสนุน เช่น การบริการแนะแนว  การจดัชุม
รม ชุมนุมต่างๆ ในโรงเรียน เป็นตน้ 

3) ดา้นบริหารงานบุคคล   เป็นการดาํเนินการเก่ียวก◌ับงานบุคคล ในดา้นการสรรหา
เพื่อบรรจุแต่งตั้ง การพฒันาเพ่ือเพิ่มคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ การดาํเนินการ
ทางวินยั และการอุทธรณ์ร้องทุกข ์เช่นการจดัหาบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐาน ให้มีการศึกษาดูงาน 
ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวฒิุ และการดาํเนินการทางวินยัตลอดถึงการใหอ้อกจากงาน เป็นตน้ 

4) ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ แบ่งเป็นงานย่อยไดแ้ก่  (1) งานบริหารทัว่ไป  งาน
สารบญั การรับส่งหนังสือ งานประชาสัมพนัธ์ การรักษาความปลอดภยั (2) งบประมาณ การทาํ
ประมาณการรายรับ รายจ่าย การจัดทาํงบประมาณ  การควบคุมกาํกับ การประเมินแผนงาน/
โครงการตามงบประมาณ (3) งานการเงิน เป็นงานเก่ียวกบัการรับ จ่ายเงิน และการจดัทาํบญัชี
การเงิน  (4) งานเก่ียวกบัพสัดุไดแ้ก่การจดัหา การทาํบญัชีคุม การเบิกจ่าย   เป็นตน้ 

5) ดา้นอาคารสถานท่ี   เป็นงานเก่ียวกบัอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานท่ี บริเวณท่ี
นกัเรียนใชบ้ริการ มีการวางผงั ปรับปรุงบาํรุงรักษา ให้ สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน และปลอดภยั เป็น
ตน้ 

6) ดา้นการประสานสัมพนัธ์ชุมชน   เป็นงานเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกบั
ชุมชน มีการเชิญชุมชนมาใชบ้ริการในโรงเรียน มาร่วมประชุม ช่วยแกปั้ญหาของนักเรียน  ร่วม
พฒันาการเรียนการสอน การพฒันาโรงเรียน และทางโรงเรียนออกไปร่วมกบัชุมชน ในกิจกรรม
และงานพิธีต่างๆของชุมชน เป็นตน้ 

7) ด้านบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา   เป็นงานเก่ียวกับการกําหนด
มาตรฐาน การดาํเนินงานตามมาตรฐาน การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน และนาํผลไป
พฒันางานต่อไป เป็นตน้ 

อญัชลี ไสยวรรณ (2552)  ไดก้าํหนดว่าการจดัการศึกษาปฐมวยั มีองคป์ระกอบสาํคญั 
คือเด็กปฐมวยั ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม ครูปฐมวยั การจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ และการ
บริหารจดัการ เป็นตน้ 
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ซ่ึงในแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบและตวับ่งช้ีต่างๆ  ซ่ึงผูว้ิจยัจะได้กาํหนดข้ึนเพื่อ

ทาํการศึกษาสภาพและหาแนวทางในการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนปฐมวยัในจงัหวดั

ปทุมธานี ต่อไป 

2.2  การจัดการศึกษาปฐมวยัในจังหวดัปทุมธานี      

2.2.1  สภาพทัว่ไปของจงัหวดัปทุมธานี 

             

ภาพที ่2.2  แผนท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 

1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 
จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยูใ่นภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 

องศาตะวนัออก อยูเ่หนือระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
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แผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอินและอําเภอวังน้อย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาํเภอหนองแค และอาํเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี-ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั
อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก และ อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม และอาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร และอาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

2) ประวติัและความเป็นมา  (สาํนกัยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ท่ี 4 สาํนกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

จังหวดัปทุมธานีมีความเป็นถ่ินฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้ งแต่       

รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือ พ.ศ. 2202 มงันันทมิตรไดก้วาด

ตอ้นครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยัจากศึกพม่า เขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วักรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา ซ่ึงสมเดจ็พระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

ฯ ใหค้รอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสามโคก ต่อมาในแผน่ดินสมเด็จพระเจา้ตาก

สินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอ้พยพหนีพม่าเขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นคร้ังท่ี 2 

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้ งบ้านเ รือนท่ีบ้านสามโคกอีก  และในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  ก็ไดมี้การอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่ จากเมืองเมาะตะมะ

เขา้สู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหช้าวมอญบางส่วนตั้ง

บา้นเรือนอยู่ท่ีบา้นสามโคกอีกเช่นเดียวกนั  จากชุมชนขนาดเล็ก  บา้นสามโคกจึงกลายเป็น เมือง

สามโคกในเวลาต่อมา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยัทรงโปรดเกลา้ฯ ให้เปล่ียนช่ือเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเม่ือ พ.ศ. 2461 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชค้าํวา่ "จงัหวดั" แทน "เมือง" และให้

เปล่ียนการสะกดช่ือใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จงัหวดัปทุมธานี ต่อมาเม่ือ 

พ.ศ. 2475 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ยุบจงัหวดัธัญบุรีมา

ข้ึนกบัจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานีจึงไดแ้บ่งการปกครองเป็น 7 อาํเภอดงัเช่นปัจจุบนั 
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3) ดา้นการปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อาํเภอ  60 ตาํบล และ 529 หมู่บา้น ประชากร ชาย  
455,581 คน หญิง 500,795 คน รวม 956,376 คน  (สาํนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2552) 

 

1. อาํเภอเมืองปทุมธานี  
2. อาํเภอคลองหลวง  
3. อาํเภอธญับุรี  
4. อาํเภอหนองเสือ  
5. อาํเภอลาดหลุมแกว้  
6. อาํเภอลาํลูกกา  
7. อาํเภอสามโคก  
 

ภาพที ่2.3  แผนผงัจงัหวดัปทุมธานีแสดงท่ีตั้งอาํเภอ 
 

  

4) ดา้น เศรษฐกิจ 
จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมสําคัญแห่งหน่ึงของประเทศ โดยมีพื้นท่ี

การเกษตร 506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพื้นท่ีจงัหวดั (สํารวจเม่ือปี พ.ศ. 2546) ในปัจจุบนั 
นอกจากการเกษตรแลว้ จังหวดัยงัเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมสําคญัแห่งหน่ึงของประเทศ มีนิคม
อุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้ งจังหวดั โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมเกือบร้อยละ 70 ของจงัหวดัมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม (สาํรวจเม่ือปี พ.ศ. 2543) 

พื้นท่ีการเกษตรมีอยูใ่นทุกอาํเภอ และมีมากท่ีสุดในเขตอาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาํลูกกา 
อาํเภอลาดหลุมแกว้ และอาํเภอคลองหลวงตามลาํดบั โดยพื้นท่ีของจงัหวดัจะมีการทาํการเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นท่ีนา ไมผ้ล และไมย้นืตน้ ตามลาํดบั 

จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2543 
ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน 2,064,288 บาท/ปี นับว่าสูงเป็นอนัดบัท่ี 6 ของประเทศ รองจาก
จงัหวดัระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และภูเก็ต มีผลิตภณัฑม์วลรวมมูลค่า 118,489 
ลา้นบาท รายไดสู้งสุดข้ึนอยู่กบัภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.32 คิดเป็นมูลค่า 82,136 ลา้น
บาท รองลงมา คือ ภาคบริการ ร้อยละ 7.688 คิดเป็นมูลค่า 9,102 ลา้นบาท และสาขาการคา้ส่งและ
คา้ปลีก ร้อยละ 5.12 คิดเป็นมูลค่า 6,071 ลา้นบาท โดยพื้นท่ีเขตอาํเภอคลองหลวงมีจาํนวนโรงงาน
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อุตสาหกรรมหนาแน่นมากท่ีสุด รองลงมาคืออาํเภอเมืองปทุมธานี อาํเภอลาํลูกกา อาํเภอธัญบุรี 
อาํเภอลาดหลุมแกว้ และ อาํเภอสามโคก ส่วนพื้นท่ีท่ีมีโรงงานนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อาํเภอหนองเสือ 

5) ดา้นการศึกษาและเทคโนโลย ี
จงัหวดัปทุมธานีมีวิสัยทศัน์ท่ีจะพฒันาปทุมธานีให้เป็นเมืองศูนยก์ลางการศึกษา วิจยั 

และพฒันาเทคโนโลยีของภูมิภาค (Education and Technology Hub) พร้อมทั้งเสริมสร้างความ

เขม้แขง็วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร โดย

ใชจุ้ดไดเ้ปรียบของการท่ีมีสถาบนัการศึกษาและวิจยั รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี อยู่

ในตวัจงัหวดัและพื้นท่ีใกลเ้คียงเป็นจาํนวนมาก สถาบนัการศึกษา และ หน่วยการศึกษาระดบัสูง               

(สาํนกัยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ท่ี 4 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2553)ไดแ้ก่     

องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี และวิทยาเขตปทุมธานี 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัชินวตัร 
สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และศูนย ์ 

บางกะดี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานี 
วิทยาลยัการปกครอง 
วิทยาลยัพลศึกษากรุงเทพ 
ศูนยว์ิศวกรรมเกษตรบางพนู 
วิทยาลยัเทคนิคปทุมธานี 
นอกจากสถานศึกษาระดับสูงดังกล่าวแล้ว ยงัมีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานต่างๆ 

ดงัเช่น  สังกดัสาํนกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 191  แห่ง  นกัเรียน  106,848 คน  สังกดัสาํนกั
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บริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  80 แห่ง  นักเรียน 21,539 คน สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  3  แห่ง  นักเรียน 7,792 คน  สังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  12 แห่ง นกัศึกษา 83,834 คน   สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  11  แห่ง  สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 13 แห่ง 

นกัเรียน 8,701 คน   สังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   1 แห่ง  นกัศึกษา 803 คน สังกดั

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  3 แห่ง นกัเรียน  380 คน( สาํนกัยุทธศาสตร์และบูรณาการ

การศึกษา ท่ี 4 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,  2553 ) 

2.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั 

จงัหวดัปทุมธานี มีประชากรวยัเรียนชั้นปฐมวยั  (อายุ  3-5 ปี) จาํนวน   40,030 คน   

แบ่งเป็น  เด็กชาย   จาํนวน 20,629 คน   เด็กหญิง  จาํนวน 19,401 คน  (สาํนกับริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง,2554 ข้อมูล ณ มกราคม 2554)  เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   166 โรง  จาํนวน  12,302 คน  โรงเรียนภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 78โรง จาํนวน 14,516 คน โรงเรียน/

ศูนย ์สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 109  โรง/ศูนย ์ จาํนวน  7,088  คน   (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 ขอ้มูลสารสนเทศ, สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 

: แบบสาํรวจขอ้มูลศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัปทุมธานี ,ขอ้มูล  ณ วนัท่ี 10 มิ.ย.2554)    รวมไดเ้ขา้

เรียนทั้งหมด  จาํนวน  33,906 คน  ไม่ไดเ้ขา้เรียน   จาํนวน 6,124 คน  คิดเป็น จาํนวนเด็กไดเ้ขา้

เรียน   84.70 %    ไม่ไดเ้ขา้เรียน  15.30  % ( นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนในจงัหวดัปทุมธานี ไปเรียน 

ในกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดันครปฐม จงัหวดันครนายก 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสระบุรี เป็นตน้ )โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี   2.1 
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ตารางที ่2.1  ขอ้มูลการจดัการศึกษาปฐมวยั จงัหวดัปทุมธานี 

 

  

สงักดั 

        ขนาดโรงเรียน  

รวม 

 

 
 
จาํนวน

นกัเรียน 

 

โรงเรียน
รางวลั

พระราชทาน 

 

โรงเรียนศูนย์
เดก็ปฐมวยั

ตน้แบบคะแนน
เตม็ทุก

องคป์ระกอบ 

 

โรงเรียนผา่น
เกณฑ ์สมศ.
รอบสอง ดี
มากทุก
มาตรฐาน 

เลก็ กลาง ใหญ่ 

สพฐ.   
อปท. 
สช.        

83 
57 
13 

41 
35 
18 

42 
17 
47 

166 
109 
78 

12,302 
  7,088 
14,516 

- 
- 
2 

1 
- 
- 

8 
- 
3 

รวม 153 94 106 353 33,906 2 1 11 

 

หมายเหตุ. 1. ร.ร. รางวลัพระราชทาน คือ ร.ร. แยม้สะอาดรังสิตและร.ร.บา้นพลอย สงักดั สช.                    

2. ร.ร. ศูนยเ์ดก็ปฐมวยัตน้แบบ คือ ร.ร.บุญคุม้ราษฎร์บาํรุง   สงักดั สพฐ.               

3. ร.ร. ผา่นการประเมินรอบ 2 ดีมากทุกมาตรฐาน  คือ 

3.1 ร.ร. วดับางพนู      สงักดั สพฐ.               

3.2 ร.ร. วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม   สงักดั สพฐ.                         

3.3 ร.ร. วดัสะแก          สงักดั สพฐ.                                                                   

  3.4 ร.ร. วดับวัทอง          สงักดั สพฐ.                                                                 

  3.5 ร.ร. วดัตะวนัเรือง          สงักดั สพฐ.                                    

  3.6 ร.ร. สหราษฎร์บาํรุง     สงักดั สพฐ.               

  3.7 ร.ร.ทองพลูอุทิศ    สงักดั สพฐ.                 

  3.8 ร.ร.คลองสอง   สงักดั สพฐ.               

  3.9 ร.ร.แยม้สะอาดรังสิต           สงักดั สช. 

  3.10 ร.ร.บา้นพลอย  สงักดั สช. 

            3.11 ร.ร.อุดมวิทยา    สงักดั สช. 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นเลศิของโรงเรียนปฐมวยั 

2.3.1 หลกัการ แนวคิด การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

ความหมายของความเป็นเลิศ  ความเป็นเลิศ (Excellence) ตามพจนานุกรมของ 

Webster แปลความหมายว่า ส่ิงท่ีดีท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุดหรือการกระทาํท่ีประกอบไปดว้ยคุณภาพท่ี

สูงสุดจนเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป  คุณภาพ (Quality) แปลความหมายวา่ ลกัษณะความดี ลกัษณะ

ท่ีเป็นไปในทางท่ีตอ้งการ น่าปรารถนา น่าพอใจหรือระดบัของความเป็นเลิศ  ดงันั้นคาํว่า “ความ

เป็นเลิศ”  และ “คุณภาพ” จึงมกัจะใชแ้ทนกนัไดแ้ละเป็นคาํท่ีนิยมใชก้นัมากในดา้นการศึกษาใน

ปัจจุบนั แต่ส่วนมากแลว้มกัจะชอบพดูกนัถึงความเป็นเลิศมากกวา่ (Jacobi, Astin and Ayala, 1987) 

Marcus  (1983) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการหรือคุณภาพของ

สถาบนัว่า การท่ีสถาบนัจะบรรลุถึงความมีคุณภาพไดน้ั้น มิใช่เกิดจากการท่ีองคก์ารภายนอกหรือ

รัฐมารับรองวิทยฐานะแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะองคก์ารเหล่าน้ีไม่เขา้ใจความมุ่งหมายและบทบาท

ของแต่ละสถาบนัอยา่งแทจ้ริง การท่ีจะก่อใหเ้กิดคุณภาพนั้นควรเกิดจากการควบคุมภายในสถาบนั

เอง ซ่ึงสามารถทาํให้เกิดข้ึนไดโ้ดยการศึกษาหรือประเมินตนเอง หรือการควบคุมตนเอง (Self-

Study or Self-regulation) ทุกสถาบนัควรจะมีระบบประเมินตนเองอยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงมุ่งเนน้

คุณภาพของโปรแกรมการศึกษา ระบบประเมินตนเองน้ีประกอบไปดว้ยเกณฑ ์6 ดา้น คือ 1) มีการ

ช้ีแจงถึง ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และวตัถุประสงค์ (Objective) ของสถาบัน และ

โปรแกรมการศึกษานั้นๆ อยา่งชดัเจน  2) มีการวดัผลิตผล (Outcome) ทางดา้นการศึกษาและดา้น

อ่ืนๆ ของโปรแกรม  3) มีการประเมินหลกัสูตรว่าสามารถสร้างผลิตผลไดต้ามท่ีตอ้งการหรือไม่ 4) 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาต่างๆ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย 5) มีการตรวจสอบกระบวนการวางแผนและการวินิจฉยัสั่งการต่างๆ  6) มีการแปล

ผลในการประเมินดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมา และพยายามช้ีแจงเป็นกลยทุธ์ท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ โดยการตดัจุดท่ีอ่อนแอลง และเพิ่มจุดท่ีแขง็แรงข้ึน 

Roueche and Baker (1987) ไดเ้สนอรูปแบบความเป็นเลิศของวิทยาลยัชุมชน ซ่ึง

ประกอบดว้ยดชันีบ่งช้ีความเป็นเลิศดงัน้ี 

1) บรรยากาศขององคก์าร ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 
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1.1 ภาวะผูน้ํา (Leadership) ภาวะผูน้าํในองค์การท่ีแสดงถึงความเป็นเลิศจะมีลกัษณะ        
1)  แสดงความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารควรแสดงความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในตวัอาจารย ์
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอ่ืนๆ  2) อาจารยแ์ละผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกว่าสามารถเขา้พบและพูดคุย
ปัญหากบัผูบ้ริหารไดทุ้กเวลา  3) ผูบ้ริหารไดข้อความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และนาํความคิดนั้นไป
พิจารณานาํไปใช ้  4) ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาทกัษะในดา้นการสอน และดา้นอ่ืนๆ ให้กบัอาจารย์
อยา่งสมํ่าเสมอ   5) มีลกัษณะผูน้าํเป็นแบบช่วยเหลือสนบัสนุน (Supportive Behavior) 

1.2 การวินิจฉยัสั่งการ (Decision-Making) ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพ
ในการทาํงาน  และ 3) การมีส่วนร่วมในการจดัวางเป้าหมายในการทาํงาน 

1.2 แรงจูงใจ (Motivation) ประกอบดว้ย 1) มีการสนบัสนุนใหเ้กิดความคิดในการ
สร้างนวตักรรม 2) มีการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นวิชาชีพ  3)  มีการสนบัสนุนใหเ้ป็นไป
ตามความมุ่งหมายของสถาบนั 4) มีความร่วมมือช่วยเหลือกนัระหว่างหน่วยงาน  5) มีความร่วมมือ
ช่วยเหลือกนัภายในหน่วยงาน 

1.3 การติดต่อส่ือสาร (Communication) ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอและ
ถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉยัสั่งการท่ีดี 2) มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล 3) รับรู้ในขอ้มูลท่ีมี
คุณภาพเท่านั้น 

1.5 รางวลั (Rewards)  การให้รางวลัมีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศขององคก์าร 
เน่ืองจากก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลสาํเร็จ การให้รางวลัประกอบดว้ย 1) การให้รางวลักบั
นกัศึกษา 2)การใหร้างวลักบับุคลากรท่ีมีความสามารถปฏิบติังานดีเด่น 3) การใหร้างวลักบัอาจารย์
ท่ีมีการสอนดีเลิศ 

2) การสอนท่ีดีเลิศ มีเกณฑบ่์งช้ีท่ีผูส้อนท่ีมีความเป็นเลิศจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
2.1 ดา้นแรงจูงใจ มีดชันีบ่งช้ีความเป็นเลิศ โดยมีพนัธกิจแรงกลา้ต่อการสอน และมี

ความสุขในการสอน  มีเป้าหมายของตนเอง  มีการรับรู้และสอนในลกัษณะบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยง 
ความรู้ในห้องเรียนกบัชีวิตจริงและสภาพแวดลอ้มภายนอก ทาํให้การเรียนมีความหมายและมี
ประโยชน์มากข้ึน มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นปรนยัเม่ือประเมินผลผูเ้รียน มีความยติุธรรม และรับ
ฟัง เหตุผลของผูเ้รียน 

2.2 ดา้นทกัษะทางเชาว ์ปัญญา   ตระหนกัในความเป็นบุคคลคนหน่ึงของผูเ้รียน ซ่ึง
มีความแตกต่างกนัในแต่ละคน  การสอนจะตอ้งแตกต่างกนัในผูเ้รียนแต่ละคน มีการจดัเตรียมการ
สอนในวิชาท่ีสอน และจดัเตรียมหอ้งเรียนเป็นอยา่งดี โดดใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
มีลกัษณะใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Cantered) 

DPU



38 

2.3 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ผูส้อนท่ีมีความเป็นเลิศจะต้อง มีความเป็นปรนัยเม่ือ
ประเมินผลนกัเรียน  มีความยติุธรรมรับฟังเหตุของผูเ้รียน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและมีวามปรองดอง
กบัผูเ้รียน ตระหนกัถึงความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

3) ระบบท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นเลิศ (Systems for Success) มีระบบท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
ซ่ึงประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ความมุ่งหมายของสถาบนั การปฏิรูปหลกัสูตร  การพฒันานกัศึกษา 
การจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันกัศึกษา  การพฒันาทรัพยากรทางการศึกษา 

สรุปว่า ความเป็นเลิศทางการศึกษา หมายถึง ความสมบูรณ์สูงสุดในสาขานั้นๆ หรือ 

ความสามารถทางวิชาการของครูและนักเรียนในระดบัท่ีมีคุณภาพสูงสุดหรือสมบูรณ์ท่ีสุด โดย

คาํนึงถึงคุณลกัษณะหรือองคป์ระกอบและระดบัของความเป็นเลิศ ทั้งน้ีรวมทั้งสภาพแวดลอ้มใน

สถาบนัทั้งกายภาพและบุคลากรต่างๆ ท่ีมีส่วนส่งเสริมใหเ้กิดความเป็นเลิศดงักล่าวดว้ย 

นอกจากน้ีทางสาํนกังานนโยบายและแผน  สภาการศึกษาแห่งชาติ (2546) ไดส้รุป

รายงานผลการพฒันาระบบราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2546 (ฉบบัสรุป)  ไดมี้เน้ือหาบางส่วน

กล่าวถึง  การประเมินผลเพื่อความเป็นเลิศ  ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพของสหรัฐอเมริกา (Malcolm 

Baldridge National Quality Award : MBNQA)  ซ่ึงนบัเป็นหลกัการแนวคิดการบริหารจดัการ

องคก์รตามมาตรฐานสากล  แนวหน่ึงท่ีมีประเด็นสาํคญัในการพิจารณาเกณฑค์วามเป็นเลิศ 7 ดา้น 

ดว้ยกนัอยา่งไรก็ตามรางวลัคุณภาพแห่งชาติมลัคอลม์บอลดริจ  (Malcolm  Baldrige  National  

Quality  Award : MBNQP)  เป็นรางวลัแห่งชาติท่ีนาํแนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ 

(Total Quality Management : TQM)  มาใชเ้พ่ือประเมินองคก์ารต่างๆ และมอบรางวลั ซ่ึงเป็นรางวลั

คุณภาพแห่งชาติในลักษณะเก่ียวกับรางวลัเดมม่ิงของประเทศญ่ีปุ่น โดยรัฐบาลของประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดต้ราเป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี  20  สิงหาคม ค.ศ.1987 เพื่อมอบใหแ้ก่องคก์ารท่ีประสบ

ความสําเร็จดียิ่ง  ตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละปี (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545) 

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม  ยกระดบัความสามารถในการบริหารจดัการ  อนันาํไปสู่การสร้างความ

พึงพอใจแก่ลูกคา้ และเพื่อผลต่อองคก์ารในท่ีสุด บทบาทท่ีสาํคญัของ MBNQA  มีอยู ่3 ประการคือ 

1) ช่วยปรับปรุงวิธีการดาํเนินการ  ความสามารถและผลการดาํเนินการใหเ้ป็นท่ียอมรับ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจะทาํให้เกิดการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมท่ีแทจ้ริง 2) กระตุน้ให้มีการส่ือสารและ

แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัสู่ความเป็นเลิศระหว่างองคก์ารต่างๆ  3)เป็นเคร่ืองมือท่ี
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สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการผลการดาํเนินการขององคก์าร  รวมทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน

และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 

เกณฑ์ความเป็นเลิศในการดาํเนินงานดา้นการศึกษาไดถู้กจดัทาํข้ึนโดยอาศยัหลกัการและ

แนวคิดของการนาํองคก์ารอย่างมีวิสัยทศัน์  ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกคา้  การเรียนรู้ขององค์การและ

พนักงาน การให้ความสําคญัต่อพนักงานและลูกคา้  ความคล่องตวัการมุ่งเน้นอนาคต  การจดัการเพ่ือ

นวตักรรม  การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง  การรับผิดชอบต่อสาธารณะ  การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้าง

คุณค่าและมุมมองในเชิงระบบ หลกัการและแนวคิดเหล่าน้ีมาจากความเช่ือและพฤติกรรมของสถานศึกษา

ท่ีมีการดาํเนินงานท่ีดีหลายแห่ง  นาํมาบูรณาการภายใตก้รอบความคิดท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์  เพื่อสร้างเป็น

พื้นฐานในการปฏิบติังานและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกณฑค์วามเป็นเลิศในการดาํเนินงานดา้นการศึกษา 

(Education  Performance  Criteria  Excellence)  ไดถู้กกาํหนดข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ.1999 เน่ืองจากผูก่้อตั้ง

รางวลั MBNQA  ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา

ประชากรและส่งผลสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ (Malcolm Baldrige  National  Quality  Program, 2002 

อา้งถึงใน สมนึก  ทองเอ่ียม และคณะ, 2546, น.19-20)   ดงันั้นการแบ่งปันความรู้เร่ืองการจดัการศึกษาท่ี

ประสบความสาํเร็จยอ่มมีผลต่อการพฒันาสถานศึกษา ต่อมาในปี 2001 และ 2002 ไดมี้การปรับปรุงและ

พฒันาเกณฑเ์พื่อใหเ้หมาะสมการเปล่ียนแปลง  โดยนาํแนวคิดเชิงระบบเขา้มาเป็นแนวทางในการประเมิน

ดว้ย   และทางสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยแีห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National  Institute  of  

Standards and Technology : NIST)  ซ่ึงเป็นหน่วยดาํเนินงานโครงการ คุณภาพแห่งชาติ  กล่าวว่า 

เกณฑค์วามเป็นเลิศในการดาํเนินงานดา้นการศึกษา  เป็นกรอบท่ีเสริมใหเ้กิดการผสานหลกัการของ

ระบบคุณภาพกับการนําไปปฏิบติัจริงในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการปรับปรุงทั้ ง

คุณภาพและผลิตภาพทั้งสถานศึกษาและสามารถยกระดบัการแข่งขนัของตนเอง  โดยมีจุดมุ่งหมาย

สาํคญั  3  ประการคือ 1) เพ่ือส่งมอบคุณค่าท่ีไดรั้บการปรับปรุงอยูเ่สมอแก่ผูรั้บการศึกษา  2)เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของทั้งสถานศึกษา 3) การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง

สถานศึกษาและส่วนบุคคล 

ประเด็นสาํคญัในการพิจารณาเกณฑค์วามเป็นเลิศ หรือองคป์ระกอบหลกัในการตรวจสอบ
ความเป็นเลิศในการดาํเนินงานดา้นการศึกษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 7 ดา้น ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้าํ 
(Leadership) 2) การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic  Planning) 3) การใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียและตลาด (Student, Stakeholder and Market Focus)  4) สารสนเทศและการวิเคราะห์ (Information    
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and Analysis) 5) การใหค้วามสาํคญัแก่บุคคลและหน่วยงานยอ่ย (Faculty  and  Staff  Focus) 6) การบริหาร
กระบวนการ (Process Management)และ7)ผลการดาํเนินงาน(Organizational Performance  Result)  
สาํหรับความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง  7  ดา้นแสดงตามภาพดงัน้ี 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2. 4  ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 7 ดา้น ตามเกณฑค์วามเป็นเลิศในการดาํเนินงาน    
ดา้นการศึกษา 
 

ทีม่า: Malcolm Baldrige  National  Quality  Program (2002,  อา้งถึงใน สมนึก  ทองเอ่ียม และ
คณะ) 
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สาํหรับสาระสาํคญัของประเดน็  7  ดา้น สุณิสา  เศษธะพานิช (2546) อธิบายวา่  
1) ภาวะผูน้าํ  หมายถึง การตรวจสอบว่าผูน้าํระดบัสูงใชว้ิธีการในการกาํหนด ค่านิยม   

ทิศทางและความคาดหวงัในการดาํเนินงาน รวมทั้งการแสดงความรับผดิชอบต่อสาธารณะและการ

สนบัสนุนชุมชน โดยพิจารณาใน  2  ประเดน็หลกัคือ 

1.1 ภาวะผูน้าํขององคก์ร หมายถึง วิธีการท่ีผูน้าํระดบัสูงใชใ้นการกาํหนดทิศทาง
และทบทวนผลการปฏิบติังานขององคก์ร/สถานศึกษา 

1.2 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  หมายถึง วิธีการท่ีองคก์ร/สถานศึกษา แสดง

ความรับผดิชอบต่อสาธารณะและการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

2) การวางแผนกลยทุธ์  หมายถึง  การตรวจสอบถึงกระบวนการในการพฒันาและการ

เลือกจุดประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการ  รวมทั้งวดัความกา้วหนา้ดว้ย  โดยพิจารณาจาก  2  

ประเดน็หลกั คือ 

2.1 การพฒันากลยุทธ์ หมายถึง วิธีการกาํหนดกลยุทธ์ขององค์กร  รวมทั้งระบุ

ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนัดว้ย 

2.2 การปรับใชก้ลยุทธ์  หมายถึง  วิธีการท่ีองคก์รแปลงกลยุทธ์สู่แบบปฏิบติัการ  

รวมทั้งการสรุปตวับ่งช้ี  การดาํเนินงานในปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคต 

3) การให้ความสาํคญักบันกัเรียน/ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด หมายถึง  การ

ตรวจสอบวิธีการท่ีองคก์รใชใ้นการระบุขอ้กาํหนด  ความคาดหวงั และความรับผดิชอบของนกัเรียน/

ลูกคา้ และตลาด  รวมทั้งวิธีการท่ีใชใ้นการระบุขอ้สัมพนัธ์ และการตอบสนองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

ตลอดจนการจดับริหารท่ีเป็นเลิศ โดยพิจารณาใน  2  ประเดน็สาํคญั คือ 

3.1 ความรู้ดา้นความตอ้งการ  และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด 

หมายถึง วิธีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย และการนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์เพื่อการจดั

การศึกษา 

3.2 ความสัมพนัธ์ และความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  หมายถึง วิธีการท่ี

ใชใ้นการสร้างความสมัพนัธ์  ความพึงพอใจแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมทั้งวิธีการระบุความพึงพอใจ

ดว้ย 
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4) สารสนเทศ และการวิเคราะห์ หมายถึง การตรวจสอบการจดัการสารสนเทศและ

ระบบในการจดัสมรรถนะ (Competency)  การดาํเนินงานขององคก์ร/สถานศึกษา  รวมทั้งวิธีการท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ  โดยพิจารณา  2 ประเดน็สาํคญั คือ 

4.1 การจดั และวิเคราะห์การปฏิบติังาน  หมายถึง  วิธีการท่ีใชใ้นการวดั วิเคราะห์  

เปรียบเทียบ  และปรับปรุงการปฏิบติังาน 

4.2 การจดัการสารสนเทศ หมายถึงวิธีการท่ีใชใ้นการจดัใหมี้ขอ้มูลและสารสนเทศ

ท่ีมีคุณภาพ และสะดวกต่อการใชง้าน 

5) การใหค้วามสาํคญักบับุคลากร และหน่วยงานยอ่ย  หมายถึง  การตรวจสอบวิธีการ

ท่ีองคก์รใชใ้นการจูงใจ และทาํให้บุคลากรพฒันา และใชศ้กัยภาพเต็มท่ีในการทาํงาน รวมทั้ง

วิธีการสร้างเสริม  ซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของบุคลากร และหน่วยงานย่อย  โดย

พิจารณาใน  3  ประเดน็สาํคญั  คือ 

5.1 ระบบงาน  หมายถึง  วิธีการเก่ียวกบังาน  ค่าตอบแทน  ความกา้วหนา้  การจูง

ใจ  และการทาํใหเ้กิดความสาํเร็จท่ีสูงข้ึน  ของการปฏิบติังานของบุคลากร 

5.2 การศึกษา  อบรม  การพฒันาบุคลกรและหน่วยงาน  หมายถึง  วิธีการศึกษา      
อบรมท่ีสนบัสนุน  ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ รวมทั้งการสร้างความรู้  ทกัษะ และความสามารถในการ
ทาํงาน 

5.3 ความเป็นอยู่ท่ีดี และความพึงพอใจของบุคลากร และหน่วยงาน  หมายถึง  

วิธีการท่ีใช้ในการดูแลสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน  ความเป็นอยู่และความพึงพอใจของ

บุคลากร 

6) การบริหารกระบวนการ  หมายถึง  การตรวจสอบ  ประเด็นสาํคญัของการบริหาร

กระบวนการขององคก์ร/สถานศึกษา  ตั้งแต่การออกแบบ และการจดัการศึกษาท่ีเนน้การเรียน และ

การบริหารนกัเรียน และกระบวนการสนบัสนุน  โดยพิจารณาในทุกกระบวนการและทุกหน่วยงาน

ยอ่ย  โดยพิจารณาใน  3  ประเดน็หลกั  คือ 

6.1 กระบวนการออกแบบ และจดัการศึกษา  หมายถึง  วิธีการจดักระบวนการหลกั

ในการออกแบบและจดัการศึกษา 

6.2 การบริการนกัเรียน  หมายถึง  วิธีการจดัการท่ีใชใ้นการบริหารนกัเรียน/ลูกคา้ 
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6.3 กระบวนการสนบัสนุน  หมายถึง  วิธีการจดัการกระบวนการหลกัท่ีสนบัสนุน 

การปฏิบติังานประจาํวนัตามหนา้ท่ีของหน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน 

7) ผลการดาํเนินงาน  หมายถึง  การตรวจสอบผลการดาํเนินงานขององคก์รและระดบั

การปฏิบติังาน  เม่ือเทียบกบัคู่แข่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีสามารถเทียบเคียงกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

โดยพิจารณาใน  5  ประเดน็สาํคญั  คือ 

7.1 ผลการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียน จาํแนก     
ขอ้มูลตามกลุ่มนักเรียนและตลาด หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลกับ      
คู่แข่ง และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีจาํเป็น 

7.2 ผลดา้นการให้ความสําคญักบันักเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง การ

สรุปผลงานด้านการให้ความสําคญักับนักเรียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ งความพึงพอใจ  

จาํแนกตามกลุ่มและตลาดหรือดา้นท่ีเหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเหมาะสมดว้ย 

7.3 ผลงานด้านงบประมาณการเงินและตลาด หมายถึง การสรุปผลงานด้าน

งบประมาณการเงินและตลาด จาํแนกตามกลุ่มท่ีเหมาะสมรวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเหมาะสมดว้ย 

7.4 ผลงานดา้นบุคลากร และหน่วยงานย่อย  หมายถึง  สรุปผลงานดา้นบุคลากร 

และหน่วยงานย่อย  รวมถึงความเป็นอยู่  ความพึงพอใจ  การพฒันาและสมรรถนะของระบบงาน  

จาํแนกผลงานดังกล่าวเพ่ือแสดงให้เห็นกาํลงัคน ชนิดและประเภทของบุคลากร หรือในด้านท่ี

เหมาะสม  รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเหมาะสมดว้ย 

7.5 ประสิทธิผลขององคก์ร  หมายถึง   สรุปผลการดาํเนินงานท่ีทาํใหมี้โอกาสเพิ่ม

การเรียนรู้และความมีประสิทธิผล  รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเหมาะสมดว้ย 

นอกจากน้ี ดวงใจ  ช่วยตระกูล  (2554) ยงัไดก้ล่าวถึงความเป็นเลิศของโรงเรียนขั้น

พื้นฐาน  ไวด้งัน้ี 

1) ลกัษณะโรงเรียนเป็นเลิศ 

1.1 ความโน้มเอียงต่อการลงมือปฏิบติั โรงเรียนท่ีดีตอ้งลงมือปฏิบติัไปเร่ือยๆ 

มากกวา่ท่ีจะคิดหาขอ้เทจ็จริงใหส้มบูรณ์แลว้จึงลงมือตดัสินใจปฏิบติัแทท่ี้จริงแลว้การลงมือปฏิบติัถือ

ว่าเป็นการหาขอ้เท็จจริงท่ีจะเกิดข้ึนเป็นการทดลองไปก่อนแลว้จึงทาํให้สมบูรณ์แกไ้ขในจุดอ่อนท่ี

เกิดข้ึน 
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1.2 ความใกลชิ้ดกบันกัเรียน ครูตอ้งมีความสมคัรสมานกลมเกลียวรักและสร้างศรัทธา

กบันกัเรียน เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในฐานะนักเรียนเป็นผูรั้บบริการตอ้งปรับปรุงแกไ้ข

และออกแบบการสอนท่ีทนัสมยัใหม่เสมอ ไม่ซํ้าซากจาํเจ 

1.3 การพึ่งตนเอง โรงเรียนท่ีนาํสมยัจะมีความคิดใหม่ ๆ เสมอ  จะตอ้งพยายามสร้างผูน้าํ

ในทุก ๆ ระดบั  ครูทุกคนจะตอ้งมีอิสระในการคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ไม่กลวัท่ีจะทาํผดิและมีความ

มัน่ใจเพื่อการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

1.4 การสร้างขวญัและกาํลงัใจ  เป็นบทบาทสําคญัของผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมกบัครูทุกคนในทุก ๆ ระดบั การเคารพในบุคคลเป็นพื้นฐานชกันาํให้ทุกๆ 

คนเสียสละ  ทาํประโยชน์ใหแ้ก่โรงเรียนและบริการดา้นการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5 การสร้างค่านิยม โรงเรียนตอ้งสร้างค่านิยมในทางปฏิบติัอยา่งชดัเจน และจาํเป็นตอ้ง

ตรวจสอบค่านิยมรวมกนันั้นมีความสาํคญัมากกวา่เทคโนโลยแีละทรัพยากรต่างๆ มากมาย 

1.6 การยดืหยุน่ โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศจะตอ้งมีการยดืหยุน่คล่องตวั  มีการผสมผสาน

ของการยึดอาํนาจเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจายอาํนาจอย่างเหมาะสม  กล่าวคือ  นโยบายตอ้งเป็น

ส่วนกลางแต่การปฏิบติัยอ่มมีความหลากหลายตามกลุ่มบุคคลท่ีทาํงานนั้นๆ 

1.7 โรงเรียนไม่ใช่โรงสอนหนังสือ   แต่เป็นเสมือนบา้นท่ีให้ทั้ งความสุข  ความรัก  

ความอบอุ่น ความปลอดภยัและความมัน่ใจ เม่ือนักเรียนจบไปแลว้จะสามารถนาํความรู้ไปใชเ้ป็น

พื้นฐานในการดาํรงชีวิต  เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ  และคุณธรรมไม่สร้างปัญหาใหก้บัสงัคม 

1.8 การใชรู้ปแบบง่ายๆ โรงเรียนจะตอ้งใชรู้ปแบบง่าย ๆท่ีจะพฒันางานใหค้ล่องตวั โดย

เร่ิมจากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหค้รูไดพ้ฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี 

ดงันั้นโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศคือโรงเรียนท่ีปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน

เฉพาะของโรงเรียนนั้ นๆ ซ่ึงโรงเรียนนั้ นๆ จะตอ้งมีการวิเคราะห์งานมาแล้วอย่างดี จึงกาํหนด

เป้าหมายและมาตรฐานเฉพาะของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพของตนเองการมองความเป็นเลิศท่ี

แทจ้ริงนั้นคือการแข่งขนักบัเป้าหมายของตนเอง 

2) การสร้างความเป็นเลิศ 

การสร้างความเป็นเลิศในโรงเรียนนั้นถือวา่เป็นบทบาทของผูบ้ริหารโดยตรง  ซ่ึงผูบ้ริหาร

โรงเรียนจะตอ้งมีทกัษะพื้นฐานสําคญั 6 ประการคือ 1) มีความคิดท่ีลึกซ้ึงสร้าง สรรค ์ 2) การมี
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ความรู้สึกไว 3) การมองการณ์ไกล 4) การเปล่ียนแปลงได ้5) การมุ่งมัน่ และ 6) การอดทน  และในการ

สร้างความเป็นเลิศนั้น มีหลกัการพอสรุปไดด้งัน้ี  

2.1 ตอ้งมีการศึกษา ความตอ้งการและความจาํเป็นของนกัเรียน สังคมในส่วนท่ีโรงเรียน

เป็นผูบ้ริการ 

2.2 ตอ้งมีการวิเคราะห์  ความสามารถของโรงเรียน  ศึกษาจุดเด่น  จุดดว้ยของบุคลากร  

และเลือกแนวปฏิบติังานท่ีทา้ทายความสามารถของบุคลากร  มุ่งใหมี้การพฒันาอยูเ่สมอ 

2.3 ตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั  ให้บุคลากรร่วมกนัในการผลิตผลงานท่ีดีข้ึน  

ผูบ้ริหารจะตอ้งใชท้กัษะในการถามคาํถามท่ีถูกตอ้งใหบุ้คลากรประเมินตนเองอยูเ่สมอ 

2.4 ตอ้งมีการมุ่งมัน่ทาํงาน ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผูบ้ริหารมีบทบาท

สาํคญัท่ีจะแสดงความมุ่งมัน่เป็นตวัอยา่ง 

2.5 ตอ้งมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อคุณประโยชน์และการพฒันาอยา่งถาวร ผูบ้ริหารตอ้ง

พยายามทาํใหค้รูผลิตผลงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2.6 ตอ้งมีความอดทน  มีความอดทนในการรอผลงานท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือมีปัญหาตอ้งเอา

อุปสรรคมาเป็นอุปกรณ์ในการแกปั้ญหา 

2,7 ตอ้งเน้นท่ีผลงาน ให้ขวญักาํลงัใจ ยกย่อง ชมเชยบุคคลท่ีมีผลงานตามท่ีระบุไวใ้น

ความคาดหมายของโรงเรียน 

สรุปว่าการสร้างความเป็นเลิศของโรงเรียนสามารถทาํไดไ้ม่ใช่ความฝัน แต่เป็นโรงเรียน

ในความเป็นจริงท่ีทุกโรงเรียนสามารถพฒันาตวัเองเป็นโรงเรียนเพ่ือความเป็นเลิศไดใ้นทุกระดบั ทุก

หนทุกแห่งข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุกคนท่ีจะร่วมมือกนัฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา พฒันาคน  

พฒันางาน  และบรรยากาศภายในโรงเรียน  ตลอดทั้งกาํหนดเป้าหมายและมาตรฐานการทาํงานร่วมกนั 

3) การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 

การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ  คือการบริหารท่ีเกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การ

จดัการงานดี  มีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ  ผูร่้วมงานมีความขยนัขนัแขง็  มีความสุข  เสียสละ

ทั้งแรงกาย  แรงใจในการปฏิบติังาน และงานนั้นมีผลดีแก่บุคลากรทุกคนในองคก์ารมีผลดีต่อองคก์าร  

และมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นความพอใจของผูท่ี้ไดรั้บผลงาน ซ่ึงมีลกัษณะแห่ง

ความเป็นเลิศ 6 ประการ  ดงัน้ี 
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3.1 ผลงานท่ีมีความเป็นเลิศ  คือ ผลงานท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา  หรือตอบสนองความ

ตอ้งการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น  การแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน  ผลงานท่ีมีความ

เป็นเลิศกคื็อ  นกัเรียน  สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของเขาไดค้รูบาอาจารย ์ พ่อ

แม่  ผูป้กครอง  และนกัเรียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความพอใจ  จึงควรมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั  โดย

ร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งว่า  จากบทบาทหนา้ท่ีของงานแนะแนว  ทุกฝ่ายตอ้งการผลอะไร  แค่

ไหน  เพียงไร  ร่วมกันเสียก่อนซ่ึงขั้นแรกภาพของผลงานท่ีพึงประสงค์ร่วมกันนั้น  อาจจะเป็น

นามธรรม  ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานควรจะไดแ้ปลงภาพนามธรรมนั้นออกเป็นรูปธรรมในลกัษณะของ

ส่ิงหรือประเด็นท่ีวดัผลได ้ ซ่ึงในภาษาองักฤษเรียกว่า  Specification  ของผลกระทบจากผลผลิตนั้น  

ดงันั้น  การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ Specification น้ีควรจะเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งในการกาํหนด

เป้าหมายนามธรรมยอมรับร่วมกนั  เป็นเง่ือนไขประการแรกของการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 

3.2 ผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นเลิศ ในการท่ีจะทาํงานร่วมกนั  เพื่อให้บรรลุผลหรือเป้าหมาย

เพื่อความเป็นเลิศนั้น  ผูน้าํจะตอ้งมีความกระจ่างชัดในเร่ืองของเป้าหมาย และ Specification และ

จะตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นเลิศในภาวะผูน้าํ (Leadership) ลกัษณะของผูน้าํท่ีดีนั้น นอกจาก

จะตอ้งเป็นคนดีในสายตาของผูร่้วมงานแลว้จะตอ้งมีคุณสมบติัสาํคญัอีก  3  ประการในภาวะผูน้าํนั้น

คือ จะตอ้งมีลกัษณะเป็นครู  อาจารย ์ (Teacher)  ของผูร่้วมงานจะตอ้งสามารถวงตวับุคคลและพฒันา

ความสามารถ (Coach) ของผูร่้วมงานและจะตอ้งมีลกัษณะผูอ้าํนวยการความสะดวกสบาย (Facilitator) 

ให้กบัผูร่้วมงานซ่ึงรวมไปถึงเร่ืองการจดัสวสัดิการและการบาํรุงขวญัและกาํลงัใจของผูร่้วมงานท่ี

ผูร่้วมงานสมควรไดรั้บ และท่ีสาํคญัท่ีสุดของผูน้าํท่ีดีนั้นจะไม่มีลกัษณะเป็นผูเ้ผด็จการทางความคิด

และเป็นผูท่ี้คอยแต่จะสัง่การเท่านั้น 

3.3 ผูร่้วมงานท่ีมีความเป็นเลิศ  ผูร่้วมงานท่ีมีความเป็นเลิศจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจใน

บทบาทหน้าท่ีขององค์การ มีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมาย  และ Specification  ของผลงาน  รู้จกั

บทบาทหน้าท่ีของตนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูท่ี้มีความรัก ศรัทธาในองค์การของตน  และมี

ความหวงัดีต่อประชาชน  หรือผูรั้บบริการจากงานขององคก์าร  ผูร่้วมงานท่ีดีจะเป็นผูท่ี้ใหค้วามสาํคญั

แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและมีวิญญาณประชาธิปไตย  กล่าวคือเป็นผูท่ี้ยอมรับนับถือผูอ่ื้น

โดยเฉพาะผูร่้วมงาน (Respect Individual) ในดา้นความคิด  เป็นผูร่้วมมือ  ร่วมใจและดาํเนินการตาม

มติของส่วนรวมและจะต้องเป็นผูท่ี้มีความชัดเจนในเร่ืองหลักของเหตุและผลในกระบวนการ
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ดาํเนินงาน  ถา้จะพูดโดยหลกัธรรมคาํสอนของพุทธองคแ์ลว้จะตอ้งเป็นผูท่ี้ตั้งตนอยูใ่นหลกัสัปปุริส

ธรรม  คือ  รู้จกัเหตุ  รู้จกัผล  รู้จกัตน  รู้จกัประมาณ  รู้จกักาล  รู้จกับุคคล  และรู้จกัชุมชนนัน่เอง  น่ีคือ

ลกัษณะของผูร่้วมงานท่ีจะนาํองคก์ารไปสู่การผลิตผลงานเพ่ือความเป็นเลิศ 

3.4 ระบบงานท่ีมีความเป็นเลิศ  ระบบงานหรือการจดัโครงสร้างองคก์ารเพื่อความเป็น

เลิศจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัสําคญัของระบบงานขององค์การใน 2 เร่ือง คือ  เร่ืองประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลควบคู่ไปกบัความคิดเร่ืองสายการบริหาร (Line) และสายวิชาการ (Staff) และรวมไปถึง

กระบวนการทาํงานร่วมกนั (Process) ในปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต การจดัระบบงานสายการบริหาร

ในลกัษณะท่ีเล็กและมีประสิทธิภาพ เช่น ในองคก์ารหน่ึงๆ จะมีสายบริหารสายเดียว ซ่ึงมีการบงัคบั

บญัชาลดหลัน่เป็นขั้นตอน  แต่สายงานอ่ืนๆ เป็นสายวิชาการ ซ่ึงคงมีหลายสายตามความจาํเป็น สาย

วิชาการจะตอ้งมีการยืดหยุน่สูงในระหว่างสาย และภายในแต่ละสาย การทาํงานจะเป็นกระบวนการ

กลุ่ม การเป็นหวัหนา้สายไม่คาํนึงถึงระดบัเงินเดือนและอาวุโส ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัว่ากลุ่มจะมอบหมายให้

ผูใ้ดเป็นหัวหน้าสายตอนใด และเม่ือไร สายบริหารนั้นเป็นสายท่ีทาํหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานใหง้านดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่ผูท่ี้จะกาํหนด  แนวทาง แผนงาน โครงการ  การ

ปฏิบติังานให้เกิดมรรคผลและการติดตามประเมินผลเป็นเร่ืองของสายวิชาการท่ีไดรั้บมอบหมาย  

ดังนั้นระบบงานท่ีจะส่งผลถึงความเป็นเลิศจะต้องคาํนึงถึงความคล่องตวัและความร่วมมือของ

นกัวิชาการทั้งหลายในองคก์ารนั้นๆ เป็นประการสาํคญั 

สําหรับสายวิชาการนั้นผูป้ฏิบติังานจะเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบติั และจะมีความเป็น

ประชาธิปไตยในหน่วยงานและในการทาํงานสูงมาก  และบทบาทของสายวิชาการเหล่าน้ีจะสูงเด่น

มากข้ึนกวา่สมยัท่ีผา่นมา  ทุกคนมีโอกาสทาํงานเตม็ศกัยภาพ  และจากท่ีมีนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งในแต่

ละสายงานจากหลายสาขาวิชาในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  เม่ือทาํงานร่วมกนันาน ๆ นกัวิชาการ

เหล่าน้ีจะเรียนรู้งานซ่ึงกนัและกนั และบงัเกิดสภาพสหวิทยาการเพ่ือการแกปั้ญหาและการสนองความ

ตอ้งการของสงัคมมากข้ึน 

ในส่วนของการทาํงานร่วมกนันั้นผูบ้ริหารหรือผูน้าํจะมีบทบาทในการนาํสูง   พฤติกรรม

การสั่งการและบงัคบับญัชาจะลดลง  กระบวนการทาํงานจะเป็นกระบวนการประชาธิปไตย  ความรู้  

ความคิด  ความร่วมมือในการดาํเนินงานตลอดทั้ งการกาํหนดหลักการและวิธีทาํงานจะมาจาก
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ผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีคอยตดัสินใจท่ีวิกฤตเท่านั้น ในการดาํเนินงานโดยทัว่ไปจะเป็นการ

ตดัสินใจร่วมกนั  (Collective Decision Making) 

ในการน้ี ผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นเลิศจะนาํวิธีการวิจยัปฏิบติัการ มาใชใ้นการวางแผนและ

จดัทาํโครงการมากข้ึน ผูบ้ริหารจะแสดงบทบาทครู อาจารย ์บทบาทโคช้ และบทบาทของผูส้นบัสนุน

และประสานงานจะมีมากข้ึน  น่ีคือระบบงานท่ีส่งผลถึงความเป็นเลิศ 

3.5 กระบวนการท่ีมีความเป็นเลิศ  กระบวนการท่ีความเป็นเลิศ  ประกอบด้วย  3  

ประการ  คือ 1)กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีความเป็นเลิศ คือ การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  การจดับรรยากาศการเรียนการสอนเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน และการจดัการเรียน

การสอนใหเ้กิดความรู้ วิชาการ  ความรู้ปฏิบติัและความรู้ดา้นการคิดหาเหตุผล 2)  กระบวนการบริหาร

จดัการท่ีมีความเป็นเลิศ คือ การ บริหารจดัการท่ีดี เนน้การมีส่วนร่วม การบริหารจดัการดว้ยการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และการใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 3) กระบวนการ

นิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ คือ  มีการแนะแนวและการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  มีการ

ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันา 

3.6 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีความเป็นเลิศ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีความเป็นเลิศ 

หมายถึง เคร่ืองมือท่ีภาษาคอมพิวเตอร์เรียกว่า Software  และ Hardware องคก์ารท่ีมุ่งความเป็นเลิศจะ

นาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชง้านมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  งานท่ีเป็นงานประจาํใน

ทุกเร่ืองจะเป็นภาระของคอมพิวเตอร์  ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานจะทาํหนา้ท่ีในทางความคิดโดยเฉพาะ

ในเร่ืองการผลิตความรู้ใหม่ๆ(Knowledge Production)และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge 

Application) การเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ (Knowledge Dissemination) ดงันั้น  จาํนวนบุคลากรจะมี

นอ้ยลงแต่ปฏิบติังานในปริมาณท่ีมากข้ึนและมีคุณภาพสูงข้ึน 

สรุปไดว้่าในการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงักล่าวแลว้ทั้ง 

6 ประการ  เป็นส่ิงสาํคญั  ผูบ้ริหารท่ีเป็นเลิศจะเป็นคนดี เป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน เป็นผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถในการบริหาร  รู้จกัการกาํหนดเป้าหมาย  รู้จกัผูร่้วมงานดีทุกคน  รู้จกัการจดัระบบงานท่ี

มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล  และคล่องตวั  รู้จกักระบวนการท่ีมีความเป็นเลิศ  และรู้จกันาํเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัมาใชใ้นการทาํงานดงักล่าวมาแลว้ 
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2.3.2 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัเพื่อความเป็นเลิศ 

ความหมายของมาตรฐานการศึกษา  นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “มาตรฐาน” 

ไวด้งัน้ี 

Stufflebeam  (1988) ไดใ้หค้วามหมายว่า มาตรฐาน หมายถึง หลกัการท่ียอมรับร่วมกนั

เพื่อใชใ้นการประเมิน ในการบอกถึงคุณค่าหรือคุณภาพของการประเมิน 

Liston (1999) ไดใ้หค้วามหมายวา่ มาตรฐาน หมายถึง  เกณฑ ์(criteria) ท่ีใชเ้พื่อการวดัผล 
โดยเกณฑเ์หล่าน้ีอาจจะไดม้าโดยอา้งอิงหรือโยงกบักลุ่มบรรทดัฐาน (norm-referenced) เช่น การ
ตดัสินผลการสอบโดยใชก้ลุ่มผูเ้ขา้สอบเป็นตวัเทียบเคียง หรืออาจจะไดม้าโดยอา้งอิงจากเกณฑท่ี์
กาํหนด (criterion – referenced) เป็นตวัเทียบเคียงเพื่อเทียบระดบัความสามารถกบัเกณฑ ์และนิยาม
มาตรฐานโดยใชคู่้กบัคุณภาพว่ามาตรฐานคุณภาพ (quality standard) ว่า หมายถึง ขอ้กาํหนดท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อระบุถึงความสามารถท่ีประเมิน 

Scriven  (2000) ไดใ้หค้วามหมายว่า มาตรฐาน หมายถึง ระดบัของผลการปฏิบติังานท่ี
สมัพนัธ์กบัเกณฑก์ารตดัสินท่ีกาํหนดข้ึน หรือสมัพนัธ์กบัมิติท่ีตอ้งการบรรลุผล 

Liston  (2003) ไดใ้หค้วามหมายว่า มาตรฐาน หมายถึง เกณฑท่ี์ใชเ้พื่อการวดัผล โดยเกณฑ์
เหล่าน้ีอาจจะไดม้าโดยอา้งอิงหรือโยงกบักลุ่มบรรทดัฐาน เพื่อใช้ในการเทียบเคียงและระบุถึง 
ความสามารถท่ีจะใชใ้นการประเมิน 

จากนิยามท่ีหลากหลายพอประมวลไดว้า่ มาตรฐานจะเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ จุดมุ่งหมาย 

ผลสัมฤทธ์ิ ส่ิงท่ีควรรู้หรือควรทาํได ้ซ่ึงตอ้งผนวกกบัเกณฑห์รือระดบัของผลการปฏิบติังานหรือ

มิติท่ีตอ้งการบรรลุผล เพื่อใช้อา้งอิงหรือเทียบเคียงสําหรับการดาํเนินการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

ส่วนมาตรฐานการศึกษา นกัการศึกษาและแหล่งวิชาการไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า 

“มาตรฐานการศึกษา” ไวห้ลายแนวคิดดว้ยกนั ดงัน้ี 

สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง 

ขอ้กาํหนดทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของส่ิงนั้น แบ่งเป็นสามด้าน คือ 

มาตรฐานการศึกษาด้านผลผลิต มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย และมาตรฐานการศึกษาด้าน

กระบวนการ 

โสภณ  นาปรัง  (2543) ไดใ้ห้ความหมายของมาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอ้กาํหนด
เก่ียวกับคุณลักษณะด้านต่างๆ ของปัจจัย กระบวนการ และผลท่ีเกิดข้ึน อันเป็นคุณภาพท่ีพึง
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ประสงคแ์ละเป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียง
สําหรับการส่งเสริมในการกาํกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วารินทร์ สินสูงสุด (2543) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของมาตรฐานการศึกษาว่ามาตรฐาน

การศึกษา หมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสาํหรับการส่งเสริมและกาํกบั

ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

อุดม เชยกีวงศ ์ (2543) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของมาตรฐานการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่ามาตรฐานการศึกษาหมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

คุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือ

ใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสาํหรับการส่งเสริมกาํกบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ

ประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

เสาวนิตย ์ ชยัมุสิก (2545) ไดใ้ห้ความหมายของมาตรฐานการศึกษาไวว้่ามาตรฐาน

การศึกษาหมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั “คุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคท์างการศึกษา” เป็น

มาตรฐานขั้นตํ่าท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียง 

สาํหรับส่งเสริมและกาํกบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนั 

อุทุมพร จามรมาน (2544) ไดพ้ดูถึงความหมายของมาตรฐานการศึกษาไวว้่ามาตรฐาน

การศึกษา คือ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมกาํกบัดูแล 

ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

Ravitch (1995) ไดใ้ห้ความหมายว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง การทาํให้การศึกษา   มี
จุดมุ่งหมายและผลสัมฤทธ์ิ ท่ี เกิดจากกระบวนการการสอนของครู  เพื่ อเป็นการแสดงถึง
กระบวนการพฒันาระบบการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

สุพตัรา เทศเสนาะ (2551) ใหค้วามหมายของมาตรฐานการศึกษาว่ามาตรฐานการศึกษา

คือ ขอ้กาํหนดหรือเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการประกนัคุณภาพเพื่อใชเ้ป็นหลกั

ในการเทียบเคียงสาํหรับการส่งเสริม กาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2546)  ไดนิ้ยามมาตรฐานการศึกษาไวใ้นมาตรา 4 ว่า หมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

คุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือ

ใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสาํหรับการส่งเสริมและกาํกบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา 

เพ่ือการกาํกบั ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม 

ด้วยเหตุน้ีในการจัดทาํมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากคุณภาพผูเ้รียนแล้วยงัได้ยึด

กระบวนการบริหารจดัการท่ีสําคญั และท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนโดยตรง เพื่อให้

การดาํเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

หากจะพิจารณามาตรฐานของหน่วยงานและมาตรฐานเพ่ือการดาํเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึง  โดยเฉพาะในการพิจารณาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัสู่

ความเป็นเลิศ  อาจแบ่งพิจารณาเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

2.3.3 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยั ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัและตวับ่งช้ี เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจดัการศึกษาของการศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา ดงัน้ี 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั แบ่งเป็น 5 ดา้น มี 11 มาตรฐาน  51 ตวับ่งช้ี แต่ละมาตรฐานมี

การกาํหนดตวับ่งช้ีท่ีครอบคลุมและให้นํ้ าหนักความสําคญักบักระบวนการบริหารและการจดัการ  

ร้อยละ 80 ส่วนผลของการบริหารและการจดัการคือคุณภาพผูเ้รียนเป็นร้อยละ 20 มีรายละเอียดของ

มาตรฐาน  ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.2  มาตรฐานและตวับ่งช้ีของ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

1)  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน    
มาตรฐานท่ี 1 เดก็มีพฒันาการดา้น
ร่างกาย 
 

1) มีนํ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
2) มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 
3) มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 
4) หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพ
ติด 

มาตรฐานท่ี 2 เดก็มีพฒันาการดา้น 
อารมณ์และจิตใจ 

1) ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2) มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 
3) ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั   
4) ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
 

มาตรฐานท่ี 3 เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคม 
 

1) มีวินยั รับผดิชอบ เช่ือฟังคาํสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์
2) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
3) เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  
4) ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 

มาตรฐานท่ี 4 เดก็มีพฒันาการดา้น
สติปัญญา   
 

1) สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
3) มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 
4) มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5)  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

2 ) ดา้นการจดัการศึกษา 
     มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

1) ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจดั
การศึกษา  ปฐมวยั และสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการจดั
ประสบการณ์  

2) ครูจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

3) ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก  
4) ครูใช้ ส่ือและเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม  สอดคล้องกับ

พฒันาการของเดก็  
5) ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอย่าง

หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผูป้กครอง  

6) ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการจดัประสบการณ์  

7) ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
8) ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ และผูป้กครอง  
9) ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั  
10) ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเ พ่ือใช้

ประโยชน์ในการพฒันาเดก็         
มาตรฐานท่ี 6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

1) ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
2) ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ

พฒันา    เดก็ปฐมวยั 
3) ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ

ประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการ
จดัการ 

4) ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตารางที ่2.2   (ต่อ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

 5)  ผู ้บ ริหารส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ  

6) ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจดัการศึกษา ปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา  

7) เดก็ ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั

การศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา 
 

1) มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและนาํสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจ
การจดัการศึกษาปฐมวยั 

3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  

4) สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง  
ชุมชน และทอ้งถ่ิน และ 

5) จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น  
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

1) กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
2)  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

3) จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการ 
4)  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5) นําผลการประเมินคุณภาพทั้ งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและ 
6) จัดทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

3) ดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเดก็และบุคลากร
ในสถานศึกษา 

2) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
4) ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 10 การพฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสยัทศัน์ 
และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

1) จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา  วิสัยทศัน์ และจุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา  

2) ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
5) ดา้นมาตรการส่งเสริม มาตรฐานท่ี 11 
การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดบั
คุณภาพใหสู้งข้ึน 

1) จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย  
    เก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั                           
2) ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   
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2.3.4  มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนพระราชทาน 

มาตรฐานและตวับ่งช้ีของโรงเรียนพระราชทาน ระดบัปฐมวยัพิจารณา  5 มาตรฐาน ดงั

รายละเอียดดงัน้ี   (คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน  สพฐ, 2553) 

 

ตารางที ่2.3  มาตรฐานและตวับ่งช้ีของโรงเรียนพระราชทาน 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
ดา้นท่ี 1 ผลพฒันาการของเดก็ 
1) พฒันาการดา้นร่างกาย 

1) เดก็มีนํ้ าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
2) เดก็ใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว สมัพนัธ์กนั 

และเหมาะสมกบัวยั 
3) เดก็มีทกัษะในการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง  5 
4) เดก็มีสุขภาพแขง็แรง 
5) เดก็มีสุขนิสยัในการรักษาสุขภาพและอนามยั 

2)  พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 

 

1) เดก็มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
2) เดก็รักการออกกาํลงักาย ศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
3) เดก็มีความมัน่ใจในตงเองและกลา้แสดงออก 
4) เด็กแสดงออกทางอารมณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

เหมาะสมกบัวยั 
3 ) พฒันาการดา้นสงัคม 

 

1) เดก็สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัได ้ 
2) เดก็เล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3) เดก็มีวินยั มีความรับผดิชอบ และปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้
4) เดก็รู้จกัประหยดั รู้จกัใช ้และรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
5) เดก็มีมรรยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยไดเ้หมาะสมกบัวยั 
6) เดก็แบ่งปันและช่วยเหลือผูอ่ื้นตามโอกาส 

4) พฒันาการดา้นสติปัญญา 

 

1) เดก็สามารถใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2) เดก็มีความสามารถในการสงัเกต จาํแนกและเปรียบเทียบ 
3) เดก็มีความคิดรวบยอดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
4) เดก็มีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
5) เดก็มีทกัษะในเร่ืองมิสมัพนัธ์ 
6) เดก็มีความสนใจใฝ่รู้ 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
ดา้นท่ี 2 การบริหารงานวิชาการ 
1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

1) หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั ปรัชญา หลกัการ และ
เป้าหมายการศึกษาปฐมวยั รวมทั้ งเหมาะสมกับเด็กและ
ทอ้งถ่ิน 

2) การนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
3) การนาํผลการประเมินไปใชป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

2) การจดัทาํแผนและการจดัประสบการณ์ 
 

1) การจดัทาํแผน การจดัประสบการณ์ท่ีตอบสนองความสนใจ
และเหมาะสมกับวยัของเด็กและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

2) การจดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบัแผนการจดัประสบการณ์ 
3) การจัดกิจกรรมกระตุ้นพฒันาการทางสมอง ตอบสนอง

ความสนใจ  ความแตกตางระหว่างบุคคลและความคิด
สร้างสรรคข์องเดก็ 

4) การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณการผ่านการเล่นและเด็ก
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

5) การจดัประสบการณ์เนน้ให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การสงัเกต สาํรวจ คน้ควา้ ทดลองและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

6) การนําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

7) การพฒันาการเรียนรู้ของเดก็โดยใชก้ระบวนการวิจยั 
3) การประเมินพฒันาการของเดก็ 
 
 

1) การประเมินพฒันาการของเด็กรายบุคคลครบทุกดา้นโดยวิธี
ท่ีหลากหลาย และประเมินคามสภาพจริง 

2)  การบันทึกข้อมูลผลการประเมินพฒันาการของเด็กและ
รายงานใหผู้ป้กครองทราบอยา่งเป็นระบบ 

3) การนําผลการประเ มินพัฒนาการมาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
 
 

4) การประเมินพฒันาการของเด็กรายบุคคลครบทุกดา้นโดยวิธีท่ี
หลากหลาย และประเมินคามสภาพจริง 

5)  การบนัทึกขอ้มูลผลการประเมินพฒันาการของเด็กและราย
วานใหผู้ป้กครองทราบอยา่งเป็นระบบ 

6) การนําผลการประเ มินพัฒนาการมาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ 

4) การจดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ 
 

1) การจดัและใช้แหล่งเรียนรู้และส่ือภายนอกห้องเรียนมีความ
หลากหลายและคุม้ค่า 

2) การจดัการใชพ้ื้นท่ีและมุมประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ห้องเรียน ตอบสนองความสนใจ ความตอ้งการของเด็กเป็น
รายบุคคล 

3) การจดับรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นกนัเอง ส่งผลให้เด็กรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของชั้นเรียน 

4) การใชก้ลยทุธ์ในการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการยอมรับนบัถือ
และเคารพซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูกบัครู ครูกบัเด็ก และเด็ก
กบัเดก็ 

5) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1) การจดักิจกรรมสร้างเสริมนิสยัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2) การจดักิจกรรมสร้างเสริมวินัยและรูจกัรับผิดชอบต่อสวน

รวมใหแ้ก่เดก็ 
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทย และวนัสําคญัทาง

ศาสนา รวมทั้งเทศกาลและประเพณีทอ้งถ่ิน 
4)  การจดักิจกรรมสร้างเสริมลกัษณะนิสยัสนใจ ใฝ่รู้ 

ดา้นท่ี 3 การบริหารการจดัการ 
1) การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
 

1)  แผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปี 
2) การดาํเนินการตามแผนอยา่งเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล 
3) การติดตามตรวจสอบประเมิน และนาํผลการประเมินไปใชใ้น

การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
 4)  การรายงานผลการพฒันาคุณภาพให้ผูป้กครองชุมชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
2) งานธุรการ การเงิน และพสัดุ 
 
 

1) การจัดระบบงานสารบัญมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว 
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

2) การติดตามสรุปผลการใชง้บประมาณเป็นระบบ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

3) การให้บริการดา้นพสัดุ ครุภณัฑแ์ละส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ 

4) การนิเทศ กาํกับติดคามตรวจสอบประเมินและพฒันางาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3) งานอาคารสถานท่ี 
 

1) อาคารสถานท่ีทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภยัมัง่คงแข็งแรง
เหมาะสมแก่การทาํกิจกรรม 

2) อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกประจาํอาคาร รอบบริเวณ
อยูใ่นสภาพดี ปลอดภยัและมีปริมาณเพียงพอ 

3) การจดัระบบซ่อมบาํรุงเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ 
4) ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้ ปลอดภยัและมี

ระบบป้องกนัอนัตราย 
4) การใหบ้ริการแก่เดก็ 
 

1) การบริการอาหารและนํ้ าด่ืมจัดให้ถูกสุขลักษณะถูกหลัก
โภชนาการและเพียงพอกบัจาํนวนเดก็ 

2) การตรวจและส่งเสริมสุขภาพทั้ งร่างกายและจิตใจให้ก่ี
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม 

3) การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่เด็กจัดได้อย่างเป็นระบบ 
ทัว่ถึงและตลอดเวลา 

4) การให้ความช่วยเหลือเด็กในรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสมกับ
ความตอ้งการของเดก็เป็นรายบุคคล 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
ดา้นท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษากบั
ผูป้กครองและชุมชน 
1) การใหบ้ริการแก่ผูป้กครองและชุมชน 
 

1) การให้บริการความรู้เก่ียวกับหารอบรมเล้ียงดูเด็กแก่
ผูป้กครองและชุมชน 

2) การแนะแนวให้ความช่วยเหลือผูป้กครองเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็อยา่งทัว่ถึง 

3) การบริการให้ยืมหนังสือ  ส่ือการเรียนรู้หรือของเล่น
นาํไปใชก้บัเดก็ท่ีบา้นตามโอกาส 

4) การเป็นแห่งบริการทางวิชาการและเผยแพร่ข่าวสารแก่
ผูป้กครองและชุมชน 

2) ความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบั
ผูป้กครองและชุมชน 
 

1) การประชุมร่วมกนัระหวา่งครู ผูป้กรองและชุมชน 
2) การได้รับความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนในการ

พฒันาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่าง
ต่อเน่ือง 

3) การทาํงานร่วมกนัระหว่างสถานศึกษากบัผูป้กครองและ
ชุมชน 

4) การติดต่อส่ือสารระหว่างสถานศึกษากบัผูป้กครองและ
ชุมชน 

ดา้นท่ี 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
 

1)  ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการ
บริหารจดัการ 

2) ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันแ์ละความเป็นผูน้าํ 
3)  ผู ้บ ริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4) ผู ้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นท่ี

ยอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2) คุณลกัษณะของครู/ผูดู้แลเดก็ 
 

1) ครู/ผูดู้แลเด็กมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรและจิตวิทยา
พฒันาการของเดก็ 

2) ครู/ผูดู้แลเด็กมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ
รับฟังความคิดเห็นใจกวา้ง และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
 3) ครู/ผูดู้แลเด็กมีความสามารถในการจดัชั้นเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์

ท่ีดีต่อเดก็และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
4) ครู/ผูดู้แลเดก็มุ่งมัน่ในการปฏิบติังานและรับผดิชอบใน   
   หนา้ท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

3) คุณลกัษณะของบุคลากรอ่ืน 
 

1) บุคลากรอ่ืนๆเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและปฏิบติังานดว้ยความ
รับผดิชอบ 

2) บุคลากรอ่ืนๆ มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีและใหค้วามร่วมมือกบั
สถานศึกษา 

3) บุคลากรอ่ืนๆ ตระหนกัในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4) บุคลากรอ่ืนๆมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการจดัการศึกษาและการ

อบรมเล้ียงดูเดก็ 
4) การบริหารงานบุคคล 
 

1) การจัดองค์กร โครงสร้าง และบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรไว้
ชดัเจน 

2) การนิเทศ ติดตามประเมินผลและพฒันางานของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

3) การเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม 

4) การพฒันาบุคลากรดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
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2.3.5 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนศูนยเ์ดก็ปฐมวยัตน้แบบ 

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบเครือข่าย  

หมายถึง (www.br2.go.th/news-br2/file.../document_572011080 7011833.pdf) โรงเรียนท่ีจดั

การศึกษาปฐมวยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพมุ่งสนบัสนุนเดก็ทุกประเภท และเนน้การพฒันาเดก็โดยองคร์วม 

รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนยป์ระสานงานใหบ้ริการทางวิชาการ เป็นแหล่งศึกษา วิจยั ทดลอง 

และพฒันาการศึกษาปฐมวยัให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการ

ดาํเนินงานโรงเรียน ตามที กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพฒันาโรงเรียนในชนบทท่ีมีการจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัใหมี้คุณภาพเท่าเทียบกบัโรงเรียนในเมือง โดยในปีงบประมาณ 2548 และ 

2550 สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดม้อบให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาคดัเลือกโรงเรียนตามเกณฑก์ารคดัเลือกสถานศึกษาเป็นศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาํเภอละ 1 แห่ง เพื่อเป็นตน้แบบการจดัการศึกษา

ปฐมวยัท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือดา้นวิชาการแก่โรงเรียนอ่ืนๆ  มีการประเมินตาม

องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีแนวดาํเนินงานโรงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบและโรงเรียนศูนยเ์ด็ก

ปฐมวยัตน้แบบเครือข่ายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด จดัให้มีการ

ประเมินปีเวน้ปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2554 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

กาํหนดให้มีการประเมินโรงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบและโรงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ

เครือข่าย เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนและพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัต่อไป 

การประเมินท่ีใชต้ดัสินใหร้ะดบัคุณภาพโรงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบและโรงเรียน

ศูนยเ์ดก็ปฐมวยัตน้แบบเครือข่ายแบ่งเป็น 5 องคป์ระกอบ 19 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.4  องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของโรงเรียนศูนยเ์ดก็ปฐมวยัตน้แบบ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การบริหารจดัการ 

 
1) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้าํ สามารถบริหารงาน

วิชาการตามหลกัการจดัการปฐมวยัศึกษา และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
2)  จดัครูมีวฒิุ มีคุณลกัษณะ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ

ไดรั้บการพฒันาตนเอง และมีครูเพียงพอ  
3) จดัโครงสร้างและขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนศูนยเ์ดก็ฯ/เครือข่าย  
4) มีระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนศูนยเ์ดก็ฯ/เครือข่าย  
5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนศูนย์

เดก็ฯ/เครือข่าย อยา่งเป็นระบบ  
6) ส่งเสริมให้ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการโรงเรียนศูนยเ์ดก็ฯ/เครือข่าย 
7) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นสาํคญั 
องคป์ระกอบท่ี 2 การใชแ้ละพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 

1) พฒันาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั เหมาะสมกบับริบทและ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็ก
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

3) ประเมินผลพฒันาการเด็กครบทุกดา้นตามสภาพจริงดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัวยั 

4) ใช้และพฒันาส่ือ นวตักรรม แหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
พฒันาการและความสนใจของเด็กตามบริบทและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

องคป์ระกอบท่ี 3 การจดัสภาพแวดลอ้ม
และแหล่งเรียนรู้ 
 

1) จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมกบัเดก็และ 
2)  จดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัเด็ก 
 

 

DPU



64 

ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
องคป์ระกอบท่ี 4 การใหบ้ริการ 
 

1) บริหารจดัการให้มีห้องเรียน ห้องนํ้ า ห้องส้วม อาหาร
กลางวนั อาหารเสริม การตรวจสุขภาพและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกเหมาะสมกบัวยัของเดก็  

2) ใหบ้ริการ เป็นแหล่งศึกษา คน้ควา้ วิจยั ประสานความร่วมมือ
กบับุคคล หรือองคก์รต่างๆ 

3) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของโรงเรียนศูนย์เด็กฯ /
เครือข่ายแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และ  

4) ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
องคป์ระกอบท่ี 5 การพฒันาเดก็ทุก
ดา้นอยา่งสมดุล ตามศกัยภาพ 

 

1) ผลการประเมินมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็ก
ปฐมวยั  

2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยั ดา้นคุณภาพเดก็ 
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2.3.6  มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็                                         

มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรฐานขั้น
พื้นฐาน) (http://area.ge.go.th/phayao1/data/b04.doc )     

 

ตารางที ่2.5  มาตรฐานและตวับ่งช้ีของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
                                     

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ                        
มาตรฐานท่ี 1 ผูดู้แลเดก็มีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ 
/ ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 
หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้ 

1) มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 
2)  มีความ รักเดก็ ขยนั อดทน  
3) มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันา

ผูเ้รียน  
4) กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา

ปฐมวยั/การศึกษาอนุบาลหรือจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวยั/การศึกษา
อนุบาล หรือเทียบเท่าข้ึนไป และ  

5) หมัน่พฒันาตนเอง หรือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
มาตรฐานท่ี 2 ผูดู้แลเดก็มีความสามารถในการ
จดัการประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

1) มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการการจดัการศึกษา
ปฐมวยั  

2) มีความรู้ความเขา้ใจจิตวิทยาและพฒันาการเดก็  
3) มีความสามารถในการจดัการประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
4) มีการประเมินพฒันาการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ

จริงเหมาะสมตามวยั 
มาตรฐานท่ี 3 ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มี
คุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผูน้าํ และมี 
ความสามารถในการบริหารจดัการ 

 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตามจรรยา
วิชาชีพ  

2) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก ผูดู้แลเด็ก ผูป้กครอง 
และชุมชน 

3) มีวิสยัทศัน ์และภาวะความเป็นผูน้าํ 
มาตรฐานท่ี 4 ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ผูดู้แล
เดก็ และผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผูป้กครองและชุมชน 

1) ผูป้กครองและชุมชนในพ้ืนท่ีตั้งของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็มีความพึงพอใจคุณภาพของผูเ้รียน  

2) ผูป้กครองและชุมชนในพ้ืนท่ีตั้งของศูนยพ์ฒันา
เดก็ 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
 เลก็มีความพึงพอใจผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และ 

ผูดู้แลเดก็ในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํตลอดจนการ 
ช่วยเหลือดา้นอ่ืน ๆ แก่ชุมชนและส่วนรวม 

 2 ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
มาตรฐานท่ี 5 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1) ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู ้ ดู แ ล เ ด็ ก จั ด ทํา แ ผนก า ร จั ด
ประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

2) ส่งเสริมพฒันานวตักรรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 6 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน อยา่งหลากหลาย 
 

1) จัด กิจกรรมส่ง เส ริมพัฒนาการทางสมอง 
ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้รียน  

2) จดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  
3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี 

ศิลปะและการเคล่ือนไหว  
4) จดักิจกรรมสืบสาน และสร้างสรรค ์ วฒันธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
5) จดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

3 ด้านอาคารสถานที ่ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั 
มาตรฐานท่ี 7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
 

1) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของผูเ้รียน  

2) มีการให้บริการท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั และ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน  

3)  จดัหอ้งเรียน พื้นท่ีสีเขียว สนามเด็กเล่น และส่ิง
อาํนวยความสะดวกเพียงพอ ให้อยู่ในสภาพใช้
การไดดี้ 

4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
มาตรฐานท่ี 8  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการร่วมมือกนั
ระหวา่งบา้น องคก์ารศาสนาสถาบนัทางวิชาการ 
องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันา 

 1)  ผูป้กครองมีความพึงพอใจในความสะอาด ความ   
เป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการด้าน
สถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ์  วิชาการและอ่ืนๆของ
สถานศึกษาแก่ชุมชน 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
วิถี การเรียนรู้ในชุมชน  2)  เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้ และบริการ   

ชุมชน  
 3)   มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

5 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 

1) มีวินยั ความซ่ือสตัย ์ความรับผดิชอบและปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  

2) มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่ แผ ่และช่วยเหลือซึงกนัและกนั  
3) ประหยดัใชส่ิ้งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  
4) มีมารยาท ปฏิบติัตนตามวฒันธรรม 

มาตรฐานท่ี 10 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จาํเป็นตามหลกัสูตร 
 

1) มีทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็  
2) มีทกัษะในการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5   
3) มีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะกบัวยั 
4) มีทกัษะในการสงัเกตและสาํรวจ และ 
5) มีความรู้ในเร่ืองตนเอง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ธรรมชาติ

และส่ิงต่างๆ รอบตวั 
มาตรฐานท่ี 11 ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี 
 
 

1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกนัไม่ให้เกิด
อุบติัภยัต่อตนเองและผูอ่ื้น 

2) มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์ 

3) มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
4) ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ผูดู้แลเด็ก 

และผูอ่ื้น 
มาตรฐานท่ี 12 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะ
นิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 

1) สนใจและร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  
2) สนใจและร่วมกิจกรรมดา้นดนตรีและการเคล่ือนไหว 
3) สนใจและร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักาย 
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2.3.7 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาปฐมวยัของ  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา    

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2550 - 2554) ระดบัการศึกษาปฐมวยั  ไดมี้
การพฒันามาตรฐานตวับ่งช้ี 3 ดา้น คือ   ตวับ่งช้ีมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ตวับ่งช้ีมาตรฐานดา้นครู   
และตวับ่งช้ีมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  (คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง (พ.ศ.
2550-2554) ระดบัการศึกษาปฐมวยั ตามรายละเอียดในตาราง 

 
ตารางที ่2.6  มาตรฐานและตวับ่งช้ีของ สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

                 ในการประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2550-2554) 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
1 ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 

1) ผูเ้รียนมีวินยั มีความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ร่วมกนั  
2) ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต                                                  

3) ผูเ้รียนมีความกตญัญูกตเวที 

4) ผูเ้รียนมีเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5) ผูเ้รียนมีความประหยดั รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากร และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

6) ผูเ้รียนมีมรรยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

1) ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานและ
พฒันาการ  
    ตามวยั 
2) ผูเ้รียนรู้จกัดูแลสุขภาพ สุขอนามยั และดูแลตนเองใหมี้ 
    ความปลอดภยั 
3) ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
4) ผูเ้รียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครูและ 
    ผูอ่ื้น 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมารสุนทรียภาพ และ
ลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

1) ผูเ้รียนสนใจและร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
2) ผูเ้รียนสนใจและร่วมกิจกรรมดา้นดนตรีและการ

เคล่ือนไหว โดยไม่ขดัหลกัศาสนา 
3) ผูเ้รียนสนใจและร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักาย 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน ์

1) ผูเ้รียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ 

2) ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
3) ผูเ้รียนมีจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น
ตามหลกัสูตร 

1) ผูเ้รียนมีทกัษาในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่-เลก็ 
2) ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง  5 
3) ผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
4) ผูเ้รียนมีทกัษะในการสงัเกตและสาํรวจ 
5) ผูเ้รียนมีทกัษะในเร่ืองมิติสมัพนัธ์และการกะประมาณ 

สามารถเช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ 
6) ผูเ้รียนมีความรู้ในเองตนเอง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ธรรมชาติ 

และส่ิงต่างๆรอบตวั 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยางต่อเอง 

1) ผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน 
2) ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั 

และสนุกกบัการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รัก
การทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1) ผูเ้รียนทาํกิจกรรมตามลาํดบัขั้นตอนและช่ืนชมในผลงาน 
2) ผูเ้รียนเล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

2 ด้านครู 
มาตรฐานท่ี 8 ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและมีครูเพียงพอ 

1) ครูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม 
2) มีครูท่ีจบปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
3) มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนดั 
4) ครูไดรั้บการพฒันาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากาํหนด 
5) มีจาํนวนครูตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. 

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1) ครูมีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาปฐมวยั 
2) ครูมีความสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
 3) ครูสามารถประเมินพฒันาการของผูเ้รียนครบทุกดา้นอยา่ง

เหมาสมตามวยัและสอดคลอ้งกบัสภาพจริงของผูเ้รียน 

4) ครูสามารถนาํผลการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนมาปรับ   

    การจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหเ้ตม็   

    ศกัยภาพ 

3ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการ 

1) ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตน
ในการทาํงาน 

2) ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมและมีวิสยัทศัน์ 

3) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็น
ผูน้าํทางวิชาการ 

4) ผูบ้ริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิผลผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

1) สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และ

ระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงปรับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม 

2) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

3) สถานศึกษามีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม และมี

การตรวจสอบถ่วงดุล 

4) สถานศึกษามีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน

เป็นไปตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เ รียนเป็น
สาํคญั 

1) สถานศึกษามีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 

    เป็นสาํคญั 

2) สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่าง

หลากหลาย 

3) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1) สถานศึกษามีหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการศึกษาและความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

2) สถานศึกษามี ส่ือการจัดประสบการณ์การเ รียนรู้ ท่ี

เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน
การพฒันาการศึกษา 

1) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริม

ความสมัพนัธ์ และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา

การศึกษา 

2) สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

 

หากจะจาํแนกองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีโดยใชอ้งคป์ระกอบ  7 ดา้นในการพิจารณาการ

ดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของการศึกษาปฐมวยั   เก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานและแนวทาง

ปฏิบติัเพื่อวตัถุประสงคพ์ิเศษ    จะปรากฏดงัตารางท่ี 2.7  

ตารางท่ี 2.7 แสดงมาตรฐาน/องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีในการดาํเนินงานสู่ความเป็น

เลิศท่ีใชอ้ยูใ่นหน่วยงานแต่ละสงักดัของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีการปฏิบติั 

สาํหรับอกัษรยอ่ในตาราง มีความหมาย ดงัน้ี  

   พรท  หมายถึง โรงเรียนพระราชทาน     

   ตบ    หมายถึง โรงเรียนตน้แบบ   

 สมศ  หมายถึง สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

 สพฐ  หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

 อปท  หมายถึง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ตารางที่ 2.7   มาตรฐาน/องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีในการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของการศึกษา

ปฐมวยั  ท่ีมีการปฏิบติัในสถานศึกษาแต่ละสงักดั 

 

 
มาตรฐาน/องค์ประกอบ 

 
ตวับ่งช้ี 

หน่วยงาน/แนวทางพเิศษ 

ความถี่ 

พร
ท.

 

ตบ
. 

สม
ศ.

 

สพ
ฐ. 

อป
ท.

 

ดา้นท่ี 1 การบริหารงาน
วิชาการ 
1)การพฒันาหลกัสูตร 

1)หลัก สูตรสอดคล้องกับ  ปรัชญา  หลักการและ 
เป้าหมายการศึกษาปฐมวยั  

√ √ √ √ √ 5 

2)หลกัสูตรเหมาะสมกบัเดก็และทอ้งถ่ิน √ √ √ √ √ 5 

2) การจดัการเรียนการ
สอน ส่ือการสอน 

3)มีแผนการสอนและการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

√   √  2 

4)มีแผนการสอนและการจดัประสบการณ์ท่ีตอบสนอง
ความสนใจและเหมาะสมกบัวยั 

√ √   √ 3 

3)การนิเทศ ติดตาม การ
วดัแลประเมินผล 
 

5)มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
และนาํผลไปใชป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

√ √ √   3 

6)มีการประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นตามสภาพ
จริงโดยวิธีท่ีหลากหลาย  

√ √ √ √ √ 5 

5)การรายงานผล
การศึกษา   

7)มีการบนัทึกขอ้มูลผลการประเมินพฒันาการของเด็ก
และรายงานใหผู้ป้กครองทราบอยา่งเป็นระบบ 

√  √ √ √ 4 

6)ผลสมัฤทธ์ิของ
นกัเรียน 
 

8)นกัเรียนมีนํ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ ์ √ √ √ √ √ 5 

9)นกัเรียน มีอารมณ์และจิตใจร่ืนเริงแจ่มใส √ √ √ √ √ 5 

10)นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น √ √ √ √ √ 5 

 11)นกัเรียนรักการออกกาํลงักาย  ศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

√ √ √ √ √ 5 

12)นกัเรียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก  √ √ √ √ √ 5 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ)   
 

มาตรฐาน/องค์ประกอบ  
ตวับ่งช้ี 

หน่วยงาน/แนวทางพเิศษ 
ความ
ถี่ 

พร
ท.

 

ตบ
. 

สม
ศ.

 

สพ
ฐ. 

อป
ท.

 

 13) เล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ √ √ √ √ √ 5 

14) มีวินยั มีความรับผดิชอบ √ √ √ √ √ 5 

15) รู้จกัประหยดั  √ √ √  √ 4 

16) มีมรรยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยได้
เหมาะสมกบัวยั  

√ √ √ √ √ 5 

17) รู้จกัแบ่งปันและช่วยเหลือผูอ่ื้น √ √  √ √ 4 

18) สามารถใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั  √ √ √ √ √ 5 

19) มีความสามารถในการสังเกต  จําแนกและ
เปรียบเทียบ 

√ √ √ √ √ 5 

20) มีความคิดรวบยอดและแกปั้ญหาได ้  √ √ √   3 

21) มีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ √ √ √ √  4 

22) มีทกัษะในเร่ืองมิติสมัพนัธ์   √ √ √ √  4 

23) มีความสนใจใฝ่รู้ √ √ √   3 

ดา้นท่ี 2 การบริหาร
กิจการนกัเรียน    
7)การพฒันาบุคลิกภาพ
และอุปนิสยั 

24) จดักิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพผูเ้รียนตามความ
สนใจ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

√     1 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 

 
มาตรฐาน/องค์ประกอบ 

 
ตวับ่งช้ี 

หน่วยงาน/แนวทางพเิศษ 
ความ
ถี่ 

พร
ท.

 

ตบ
. 

สม
ศ.

 

สพ
ฐ. 

อป
ท.

 

8)การพฒันาความรู้ตาม
ศกัยภาพ  

25)จดักิจกรรมเสริมความรู้โดยบูรณการผ่านการเล่น
ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

√ √ √  √ 4 

26)จดักิจกรรมเนน้ใหเ้ดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การสังเกต สาํรวจ คน้ควา้ ทดลองและแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง 

√   √  2 

27)นาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ
จดัประสบการณ์ และพฒันาการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้
กระบวนการวิจยั 

√   √  2 

9)การส่งเสริมความประพฤติ
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินยั 

28) จัด กิ จ ก ร รมส ร้ า ง เ ส ริ ม นิ สั ย ก า ร อ นุ รั กษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

√  √  √ 3 

29)จดักิจกรรมสร้างเสริมวินยัและรูจกัรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

√     1 

30)จดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทย และวนัสาํคญั
ทางศาสนา รวมทั้งเทศกาลและประเพณีทอ้งถ่ิน 

√     1 

10)การใหค้าํปรึกษาและ 
บริการแนะแนว 

31) จดับรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นกนัเอง ส่งผลให้เด็ก
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชั้นเรียน 

√   √  2 

32)ใช้กลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
ยอมรับนบัถือและเคารพซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูกบั
ครู ครูกบัเดก็ และเดก็กบัเดก็ 

√   √  2 

33)ใหค้วามช่วยเหลือเด็กในรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการของเดก็เป็นรายบุคคล 

   √  1 

ดา้นท่ี 3 บุคลากรและการ
บริหารงานบุคคล 
12) การจดัองคก์ร 

34)มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และบทบาทหน้าท่ี
ของบุคลากรไวช้ดัเจน 

√ √ √ √  4 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 

 
มาตรฐาน/องค์ประกอบ 

 
ตวับ่งช้ี 

หน่วยงาน/แนวทางพเิศษ 

ความถี่ 

พร
ท.

 

ตบ
. 

สม
ศ.

 

สพ
ฐ. 

อป
ท.

 

13 การพฒันาบุคลากร 35)มีการนิเทศ และพฒันางานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

√ √ √ √  4 

36)มีการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจและประเมินผล
การปฏิบติังานของบุคลากรทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม 

√ √ √ √  4 

37)มีการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและ
ทัว่ถึง 

√ √ √ √ √ 5 

ดา้นท่ี 4 งานธุรการ การเงิน 
และพสัดุ 
14)งานสารบรรณ 

38)จดัระบบงานสารบรรณท่ีมีความคล่องตวัสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

√ √    2 

15) งานการเงิน พสัดุ
ครุภณัฑ ์

39)มีการติดตามสรุปผลการใชง้บประมาณเป็นระบบ 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

√     1 

40)ให้บริการด้านพสัดุ ครุภณัฑ์และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ 

√     1 

41)มีการจัดระบบซ่อมบํารุงเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์   

√     1 

42)ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
ปลอดภยัและมีระบบป้องกนัอนัตราย 

    √ 1 

16) งานการใหบ้ริการต่างๆ 43)มีการบริการอาหารและนํ้ าด่ืมจดัให้ถูกสุขลกัษณะ
ถูกหลกัโภชนาการและเพียงพอกบัจาํนวนเดก็ 

√ √ √   3 

44)มีการตรวจและส่งเสริมสุขภาพทั้ งร่างกายและ
จิตใจใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม 

√     1 

17) งานรักษาความ
ปลอดภยั 

45)มีการดูแลรักษาความปลอดภยัแก่เด็กจัดได้อย่าง
เป็นระบบ ทัว่ถึงและตลอดเวลา 

√  √   2 

ดา้นท่ี  5 งานอาคาร
สถานท่ี 
18)การดูแลรักษาอาคารต่างๆ 

46)อาคารสถานท่ีทุกแห่งมีความสะอาด  ร่ม ร่ืน
ปลอดภยัมัง่คงแขง็แรงเหมาะสมแก่การทาํกิจกรรม 

√  √  √ 3 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 

 
มาตรฐาน/องค์ประกอบ 

 
ตวับ่งช้ี 

หน่วยงาน/แนวทางพเิศษ 

ความถี่ 

พร
ท.

 

ตบ
. 

สม
ศ.

 

สพ
ฐ. 

อป
ท.

 

19) การจดัอุปกรณ์
และสถานท่ีในการ
เรียนการสอน 
 

47)อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกประจําอาคาร 
รอบบริเวณอยูใ่นสภาพดี ปลอดภยัและมีปริมาณเพียงพอ 

√  √  √ 3 

48)มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้และส่ือภายนอกหอ้งเรียน
มีความหลากหลายและตุม้ค่า 

 √ √   2 

49)จดัการใช้พื้นท่ีและมุมประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบั
สภาพห้องเรียน ตอบสนองความสนใจ ความตอ้งการ
ของเดก็เป็นรายบุคคล 

 √ √  √ 3 

ดา้นท่ี 6 ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสถานศึกษา
กบัผูป้กครองและ
ชุมชน 
20) การใหบ้ริการ
ชุมชน 

50)ให้บริการความรู้ และเป็นแหล่งบริการทางวิชาการ
และเผยแพร่ข่าวสารแก่ผูป้กครองและชุมชน เก่ียวกับ
การอบรมเล้ียงดูเดก็ 

√ √  √ √ 4 

51)มีการแนะแนวให้ความช่วยเหลือผูป้กครองเก่ียวกบั
การส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็อยา่งทัว่ถึง 

√ √  √ √ 4 

52)มีบริการให้ยืมหนังสือ ส่ือการเรียนรู้หรือของเล่น
นาํไปใชก้บัเดก็ท่ีบา้นตามโอกาส 

√    √ 2 

21)การร่วมมือกบั
ชุมชนในการจดั
การศึกษา 

53) มีการประชุม  และทําง านร่วมกันระหว่ า งค รู 
ผูป้กครองและชุมชน 

√ √ √ √ √ 5 

54) สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผูป้กครอง  ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

 √ √ √  3 

22) การขอใหชุ้มชน
เขา้มาร่วมจดัการศึกษา 

55) ร่วมกบัชุมชนจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือพฒันา
เดก็อยา่งรอบดา้น 

√   √ √ 1 

56)มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 √ √   2 

57)มีระบบ กลไก  การจดักิจกรรมเสริมสร้าง ให้ผูมี้ส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 √ √   2 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 

 
มาตรฐาน/องค์ประกอบ 

 
ตวับ่งช้ี 

หน่วยงาน/แนวทางพเิศษ 
ความ
ถี่ 

พร
ท.

 

ตบ
. 

สม
ศ.

 

สพ
ฐ. 

อป
ท.

 

ดา้นท่ี   7 การบริหาร
และการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
23) งานขอ้มูล
สารสนเทศ 
 

5 8)กํา หนดม าต รฐ านก า ร ศึ กษ าปฐมวัย ข อ ง
สถานศึกษา 

√   √  2 

59) จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

√ √  √  3 

60) จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน
การบริหารจดัการ  

   √  1 

24)งานประเงินคุณภาพ
ภายใน 
และภายนอก 

61) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

√   √  2 

62) นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 √  √  2 

63)จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

√   √  2 

 

จากตารางท่ี 2.7 แสดงวา่ตวับ่งช้ีตามมาตรฐานต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบติัทั้ง  

7 ดา้น ส่วนใหญ่จะกาํหนดเหมือนๆกนั  โดยเฉพาะเร่ืองผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนทุกหน่วยงานมีตวั

บ่งช้ีเหมือนกนั  ส่วนการดาํเนินงานดา้นต่างๆมีเหมือนกนัมากนอ้ยตามจุดเนน้ของแต่ละหน่วยงาน 

เรียงตามลําดับได้แก่  ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคคล  ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน  ดา้นบริหารงานวิชาการ  ดา้นบริหารกิจการนักเรียน  ดา้น

อาคารสถานท่ี     ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  และดา้นงานธุรการ การเงินและ

พสัดุ ตามลาํดบั 
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2.4  แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธ์ในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
2.4.1  แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบักลยทุธ์ 

2.4.1.1 ความหมายและความสาํคญัของกลยทุธ์ 

Morrison, Renfro,  and Boucher (1987) ใหค้วามหมายของกลยทุธ์ว่า   กลยทุธ์ เป็นคาํท่ีมี

รากศพัทม์าจากภาษากรีกโบราณ ซ่ึงเป็นคาํท่ีใชใ้นความหมายของศิลป์และศาสตร์เก่ียวกบัยทุธการทาง

ทหารซ่ึงคาํศพัท ์ “ กลยทุธ์”  หรือ  “strategy”  นั้นมาจากคาํสองคาํรวมกนัคือ “stratos”  ซ่ึงหมายถึง    

“กองทพั ” และ “legei”  ซ่ึงหมายถึง “ การนาํหรือผูน้าํ ”  กล่าวอีกนยัหน่ึงกลยทุธ์หมายถึงเร่ืองของการ

วางแผนกลยทุธ์บญัชาการรบเพ่ือนาํกองทพัเขา้รุกศตัรูเพื่อ ชยัชนะโดยการใชส้รรพกาํลงัและเทคนิควิธี

อนัชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง  ต่อมาคาํน้ีไดถู้กนาํมาใชใ้นการวางแผน

บริหารองคก์ร โดยหมายถึงวิธีการท่ีจะทาํให้เกิดผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ บางคร้ังจึงมีผูเ้ปรียบการ

วางแผนกลยทุธ์วา่ไม่แตกต่าง ไปจากตาํราพิชยัสงครามท่ีถูกสร้างข้ึน  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงยทุธวิธีสาํหรับรุก

ไปขา้งหนา้เพื่อชยัชนะเพียงอยา่งเดียว 

Mintzberg. H (1994) ไดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

1) กลยทุธ์คือแผน (Strategy is a plan) กิจการทั้งหลายกาํหนดกลยทุธ์ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ิงท่ี

กาํหนดทิศทาง (Direction) หรือเป็นแนวทางการดาํเนินงานในอนาคต  (A guide or course of action into 

the future) หรือวิถีทางในการท่ีจะกา้วเดินจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเพื่อใหไ้ปถึงท่ีหมายไดร้วดเร็ว 

2) กลยทุธ์คือแบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแบบแผน

หรือรูปแบบดา้นพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปอย่างสมนยัในแต่ละช่วงเวลา (Consistency in   

behavior overtime)  ท่ีสะทอ้นวา่ในการวางแผนในอนาคตจาํเป็นตอ้งคาํนึง   ถึงวิวฒันาการขององคก์รท่ี

สืบเน่ืองจากอดีต และขณะเดียวกันการใช้บทบาทของนักบริหารในการวางแผนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความสามารถหรือความคาดหวงัของผูป้ฏิบติัดว้ย เพราะในหลายกรณีปรากฏว่า

เจตนารมณ์เชิงกลยทุธ์หรือส่ิงท่ีผูบ้ริหารตั้งใจจะทาํ (Intended Strategies) อาจเป็นไปไม่ได ้แต่ผูป้ฏิบติั

อาจใชค้วามชาํนาญดา้นต่างๆ ปรับกลยทุธ์ในระหว่างปฏิบติั (Emergent Strategies) จนแปรเปล่ียนเป็น

กลยทุธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Strategies) ได ้

DPU



79 

3) กลยุทธ์ คือ การกาํหนดฐานะหรือตาํแหน่ง (Strategy is a position) กลยุทธ์เน้น

ความสําคญัของฐานะหรือตาํแหน่งของกิจการในสนามการแข่งขนั ดงันั้น สินคา้หรือบริการท่ีเสนอ

ออกไปจาํเป็นตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละประเภท 

4) กลยทุธ์ คือ ทศันภาพ (Strategy is a perspective) เป็นความสาํคญัของการพิจารณาสภาพ

ท่ีแทจ้ริงภายในองคก์ร หรือคุณลกัษณะ (Character) ท่ีน่าจะเป็นขององคก์ร หรือ วิธีการดาํเนินงานท่ี

ตอ้งการใหค้นในองคก์รยดึถือร่วมกนั 

5) กลยทุธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a plot) ในสถานการณ์ท่ีมีการต่อสู้หรือมี

การแข่งขนั ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการคือ การเอาชนะ เพราะนัน่คือเดิมพนัท่ีสาํคญั ดงันั้นจึงตอ้งวางกลยทุธ์

โดยคาํนึงถึงการใชอุ้บายในการดาํเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นกุศโลบายหรือเล่ห์เหล่ียม หรือกลวิธี (Tactics) 

ในการเดินหมากเดินเกมเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงขา้มใหไ้ด ้

กลยทุธ์มีความแตกต่างกนัไดเ้สมอตามสถานการณ์แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร

ท่ีเปล่ียนไป ดงันั้นในการใชก้าํหนดกลยุทธ์จึงสามารถเลือกใชค้วามหมายทั้ง 5 ดา้นให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ได ้

ปกรณ์ ปรียากร (2542) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่าคือแผน คือกิจกรรมทั้ งหลาย

กาํหนดกลยทุธ์ข้ึนเพื่อกาํหนดทิศทาง (direction) หรือเป็นแนวทางการดาํเนินงานในอนาคต (A guide or 

course of action into the future) หรือวิถีทางท่ีจะเดินจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงจะเห็นไดว้่า องคก์ร

ทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้ งส้ิน เพราะทุกองค์การจะมีแนวทาง

ดาํเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ดงันั้น แผนกลยุทธ์ในความหมายหน่ึงก็คือ

แผนนัน่เอง 

นิรมิต  เทียมทนั (2548) ไดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ว่าเป็นการคิดเผือ่ไป

ขา้งหน้าโดยการคิดนั้นมีความหมายท่ีมุ่งหวงั (Vision) และการจะเดินไปยงัภาพท่ีมุ่งหวงันั้น ตอ้ง

วิเคราะห์เสน้ทางท่ีจะเดินไปนั้นเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Optimal Mean) ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ

สร้างความมัน่ใจว่า วิธีการท่ีจะปฏิบติัไปสู่ภาพหมายนั้นเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ เทคนิคการวิเคราะห์ 

จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis) และเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 

จิตราภรณ์  ใยศิลป์ (2549) กล่าวถึงกลยทุธ์หมายถึง วิธีการดาํเนินงานขององคก์รอยา่งเป็น

ระบบเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รคาดหวงัหรือตั้งไว ้
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สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ (2544) ไดก้ล่าวถึง แผนกลยทุธ์ ว่าเป็นขอ้ความเก่ียวกบัภารกิจ

และทิศทางในอนาคต เป้าหมายการทาํงานระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนกลยทุธ์ในการทาํงาน 

กญัญา ทาสระคู  (2546) ไดก้ล่าวถึง แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนรวม แผนบูรณาการและ

แผนสรุปท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังาน โดยมีขอ้ความเก่ียวกบัภารกิจและทิศทางในอนาคต 

เป้าหมายการทาํงานระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนกลยทุธ์ในการทาํงาน การยอมรับวิธีการดาํเนินงาน

การจดัสรรทรัพยากรท่ีจาํเป็น เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2543) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์วา่เป็นแผนอยา่งหน่ึง ซ่ึงมกัใชใ้นความหมาย

ท่ีคลุมถึงแผนงานใหญ่ทั้งหมดของธุรกิจ หรือส่วนใหญ่ของงานหรือโครงการการกาํหนดกลยทุธ์เป็น

กระบวนการของการตดัสินใจเลือกจุดหมายขององค์การ การเปล่ียนแปลงเป้าหมายรวมตลอดถึง

นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัใหใ้ชแ้ละการจาํหน่วยทรัพยากรต่างๆ ขององคก์าร โดยสรุปความหมาย

ของแผนกลยุทธ์ว่าเป็นแผนท่ีมีความสําคญัมากเพราะอยู่ในความรับผิดชอบของผูบ้ริหารสูงสุด 

เน่ืองจากเป็นแผนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ เลือกใชท้รัพยากรของกิจกรรมในระยะยาวและเก่ียวขอ้งกบั

การเลือกวตัถุประสงคใ์นระยะยาว โดยตอ้งอาศยักิจการต่างๆ ท่ีจะจดัข้ึนเป็นการเสริมให้กิจการท่ีไม่

สามารถควบคุมได ้ซ่ึงเป็นแผนท่ีทาํไดย้ากและอาจทาํใหไ้ม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ี

มีขอบเขตกวา้งขวางและมีผลกระทบต่อความเป็นไปของกิจการ การวางแผนกลยทุธ์นั้น จุดสาํคญัอยูท่ี่

องค์การธุรกิจหรือกิจการจะตอ้งพยายามปรับตวัให้สามารถเลือกวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งประเทศไทย (2544) ไดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

1) กลยุทธ์ หมายถึง วิธีดาํเนินงานท่ีคาดว่าจะนาํไปสู่ความสําเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร 

2) กลยุทธ์ หมายถึง แผนของผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีนาํไปสู่ผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ภารกิจและเป้าหมายขององคก์ร 

3) กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาว เก่ียวกบัเป้าประสงค์เชิงปฏิบติัการและ
นโยบายรวมทั้ งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซ่ึงองค์กรรัฐบาลกําหนดโดยคาํนึงถึง
วตัถุประสงคข์องแผนงานท่ีรัฐบาลกาํหนดไว ้และคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงาน
ของแผนงาน 
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4) กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของเป้าหมายและแผนการปฏิบติังาน สําหรับแต่ละระดบัของ
องคก์รโดยเฉพาะ 

5) กลยทุธ์ หมายถึง ชุดของการปฏิบติั ท่ีทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
6) กลยุทธ์ หมายถึง ตวัปฏิบติัการ (Operator) ท่ีออกแบบมาเพ่ือเปล่ียนแปลงองคก์ร จาก

สถานภาพ (Position) ปัจจุบนัไปสู่สภาพท่ีพรรณนาไวต้ามประสงคภ์ายใตข้อ้จาํกดัของความสามารถ
และศกัยภาพ 

7) กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางในการเปรียบเทียบจุดแข็งขององคก์รกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลง เพื่อคิดหาวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการตอบสนองความเปล่ียนแปลงนั้น 

สรุปไดว้่า กลยุทธ์  หมายถึง แนวทางในการดาํเนินงานขององคก์รอย่างเป็นระบบในการ

แกปั้ญหาส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนและสนบัสนุนส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

ปัจจุบนัปัจจยัและเง่ือนไขต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการ

ดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ มากข้ึนทุกขณะในภาคธุรกิจพยายามทุกวิถีทางในการได้มาซ่ึง

ความสามารถ และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัส่วนในภาครัฐตอ้งพยายามปรับปรุงการทาํงานและ

เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตามเป้าหมายดาํเนินงานใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด   ผูบ้ริหารองคก์รในปัจจุบนัตอ้งหนัมาทบทวนถึง  กลยทุธ์ หรือวิธีการท่ีใชใ้นการดาํเนินงานว่ามี

ประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงใด ผูบ้ริหารขององคก์รก็จะตอ้งเพ่ิมพูน

ทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์อันจะนําไปสู่การเพ่ิมขีด

ความสามารถขององคก์ร   ทาํให้ปัจจุบนัแนวคิดทางดา้นการจดัการเชิงกลยุทธ์กาํลงัไดรั้บความนิยม

อยา่งแพร่หลาย  (พสุ  เดชะรินทร์, 2005)   ส่วนกรมสามญัศึกษา  (2545) ไดก้ล่าวถึง   ความสาํคญัของ

กลยทุธ์ว่า กลยทุธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ (learning process) กลยทุธ์ไม่ไดเ้ป็นกระบวนการปรับปรุง

ต่อเน่ืองแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการแสวงหา เพ่ือทา้ทายความคิด ความเช่ือ เพ่ือเปล่ียนกระบวน

ทศัน์และสร้างสรรคว์ิธีการ นวตักรรมใหม่ๆ สู่อนาคต กลยทุธ์ท่ีกระบวนการปฏิบติั (action process) กล

ยทุธ์ไม่ใช่กระบวนการวางแผนปฏิบติัการในรูปโครงการท่ีเป็นขั้นตอนตามลาํดบัต่อเน่ืองเป็นเส้นตรง 

แต่เป็นกระบวนการปฏิบติัท่ีเคล่ือนไหวยืดหยุ่นตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงอย่างสมดุลยัง่ยืน กล

ยทุธ์เป็นกระบวนการเชิงพฤติกรรม (behavior process) กระบวนการเชิงพฤติกรรมท่ีเรียกว่า ภาวะผูน้าํ  

ความเปิดใจกวา้งยอมรับส่ิงทา้ทายใหม่ๆ การรับฟัง การมีส่วนร่วม ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองพฤติกรรม

ส่วนบุคคล  กลยทุธ์เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเป็นองคร์วม (holistic ; continuous process) เป็นการ
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กาํหนดกลยุทธ์ และทาํให้ง่ายต่อความเขา้ใจและการปฏิบติั ซ่ึงเป็นการคน้หากลยุทธ์ท่ีเป็นเอกภาพ

เหมาะกบัสถานภาพขององคร์วมและสามารถแสดงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในกระบวนการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานโดยรวม 

2.4.1.2  กระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ 

David  (1977) ให้ความหมายการบริหารเชิงกลยทุธ์ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการกาํหนด

กลยทุธ์ (strategy formulation)  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (strategy implementation) และการประเมินผลกล

ยทุธ์ (strategy evaluation) 

Robbins  and Coulter (อา้งถึงใน วิรัช  สงวนวงศ์วาน,  2547 ) ไดก้ล่าวถึงการจดัการ         

เชิงกลยุทธ์  (strategic management)  คือการตดัสินใจและการลงมือดาํเนินการปฏิบติัของผูบ้ริหารซ่ึง

เป็นกาํหนดการดาํเนินงานระยะยาวขององคก์รท่ีตอ้งอาศยักระบวนการจดัการท่ีเป็นพื้นฐานขององคก์ร 

คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การนาํไปปฏิบติัและการควบคุม 

Wright et al. (อา้งถึงใน วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์ และคณะ,  2546)  ไดนิ้ยาม การจดัการ 

เชิงกลยทุธ์วา่ เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเก่ียวกบั 

1) การกาํหนดภารกิจและเป้าประสงคข์ององคก์รภายใตบ้ริบทของส่ิงแวดลอ้มภายนอก

องคก์ร 

2) การกาํหนดกลวิธีท่ีเหมาะสม 

3) การปฏิบติังานตามกลวิธีท่ีกาํหนดไว ้

4) การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมกลยุทธ์เพ่ือทาํให้มัน่ใจว่า กลวิธีท่ีนาํมาใชส้ามารถ

นาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

Certo and Peter (1991)  และประสงค ์มีใจซ่ือ (2542) ให้ความหมายว่าการจดัการกล

ยทุธ์เป็นกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการกลยทุธ์ไว ้5 ขั้นคือ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environmental Analysis) 

2) การสร้างทิศทางขององคก์าร (Establishing Organization Direction) หรือกาํหนด

แนวรุก (Thrust) ขององคก์าร 

3) การกาํหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation) 
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4) การใชก้ลยทุธ์ในองคก์าร (Implementing Organizational Strategy) 

5) การควบคุมกลยทุธ์ (Strategic Control) 

สรุปว่ากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม  การกาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปใช ้และการควบคุมกลยทุธ์ 

2.4.1.3  กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning Process) 

นักวิชาการทั้ งชาวไทยและต่างประเทศ ได้กาํหนดตัวแบบหรือขั้นตอนกระบวนการ

วางแผนกลยทุธ์ ไวด้งัน้ี 

สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ (2544) กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์ ไวว้่า ความจริงแลว้การ

วางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) อาจถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic 

management) ซ่ึงขั้นตอนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบดว้ยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic 

analysis) ประกอบ ดว้ย 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

2. ทางเลือกกลยุทธ์ (strategic choice) ประกอบดว้ย การสร้างทางเลือก การประเมิน

ทางเลือก การกาํหนดทางเลือกท่ีแน่นอน 

3. การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั (strategic implementation) การวางแผนการใชท้รัพยากร การจดั

โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม 

ส่วน  John M. Bryson  (1995) ไดก้าํหนดตวัแบบของการวางแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสาํหรับ

หน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน คือ 

1. กาํหนดขอ้ตกลงหรือแนวคิดเบ้ืองตน้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (initiate  and  

agree upon a strategic planning process) 

2. การระบุถึงอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ร (identity organizational mandates) 

3. ทาํความกระจ่างในภารกิจและค่านิยมขององคก์ร (clarifying organizational mission and 

values) 

4. การประเมินสภาพแวดลอ้ม ภายนอกและภายใน (assessing the organization’s external 

and internal environments) 
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5. การระบุประเด็นท่ีจะนาํไปสู่การวางกลยทุธ์ (identifying the facing the strategic issue 

organization) 

6. การกาํหนดกลยทุธ์ (formulating strategies and plans to manage the issues) 

7. ทบทวนและอนุมติักลยทุธ์และแผน (reviewing and adapting the strategies and plan) 

8. การกาํหนดวิสยัทศัน์ขององคก์ร (establishing and effective organizational vision) 

9. การนาํแผนไปปฏิบติั (developing an effective implementation process) 

10. การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning  process) 

สรุป การวางแผนกลยุทธ์ มีความหมายทาํนองเดียวกนักบัการจดัการเชิงกลยุทธ์  เป็น

กระบวนการเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  การเลือกกลยทุธ์  การนาํกลยทุธ์ไปใชแ้ละมีการ

ประเมินกลยทุธ์ดว้ย 

2.4.2 เทคนิคและวธีิการสร้างทางเลอืกในการกาํหนดกลยุทธ์ 

วิชิต  อู่อน้ (2549) ไดก้ล่าวว่า กลยทุธ์มีการกาํหนดใชใ้น  3 ระดบั ไดแ้ก่ระดบับริษทั   

ระดบัหน่วยปฎิบติั และระดบัผูป้ฎิบติั   ซ่ึง เทคนิคและวิธีการสร้างทางเลือกจะมีความแตกต่างกนั  

แต่ทั้ง 3 ระดบั (corporate, business and functional levels)  จะพิจารณาจากปัจจยัท่ีสาํคญั พอสรุป

ไดด้งัน้ี 

1) สภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) 

2) สภาพแวดลอ้มภายใน (internal environment) 

3) การวิเคราะห์คู่แข่ง (competitor analysis) 

โดยทั้ง 3 ปัจจยัจะนาํมาใชใ้นการพิจารณาว่า องคก์รมีจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค 

และคู่แข่งขนัขององคก์ารเป็นอย่างไร และปัจจยัใดท่ีธุรกิจควรมีการปรับปรุงเพื่อหาหนทางท่ีจะ

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ (Richard, 1979) ดงันั้นในการเอาเทคนิคต่างๆมาใช ้ผู ้

วิเคราะห์จะตอ้งทาํการแยกหรือจาํแนกเสียก่อนวา่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและคู่แข่งขนัใน

แต่ละระดบัเป็นอยา่งไร โดยการวดัระดบัจะข้ึนอยูก่บัผูว้ิเคราะห์ในการกาํหนดระดบัความมากนอ้ย 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มมีทั้งภายในและภายนอก   การวิเคราะห์ภายในทาํใหท้ราบ

ถึงทรัพยากรและความสามารถขององคก์รท่ีเป็นจุดแขง็หรือจุดอ่อน  การวิเคราะห์ภายนอกทาํให้

ทราบถึงสภาวะแวดลอ้มมีลกัษณะและการเปล่ียนแปลงลกัษณะใดท่ีก่อให้เกิดโอกาสและอุปสรรค
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ต่อองคก์รไดอ้ย่างไรบา้ง ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเรียกว่าการวิเคราะห์สวอ็ต ( SWOT Analysis ) 

ประกอบดว้ย 

1. จุดแขง็ (S:Organizational Strengths) เป็นความสามารถท่ีตอ้งใชเ้พื่อบรรลุเป้าหมาย 

2. จุดอ่อน (W: Organizational Weaknesses) เป็นลกัษณะท่ีตอ้งแกไ้ข 

3. โอกาส  (O : Environmental Opportunities) เป็นสถานการณ์ซ่ึงมีศกัยภาพ เป็นขอ้

ไดเ้ปรียบซ่ึงช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

4. อุปสรรคหรือขอ้จาํกดั (T: Environmental Threats) เป็นปัญหาวิกฤตท่ีทาํใหอ้งคก์าร

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การนาํเทคนิคต่างๆ มาใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ทุกระดบั สามารถพิจารณาเป็นขั้นตอน

ได ้2 ขั้นตอน (ทุกระดบัใช ้2 ขั้นตอนเหมือนกนัแต่เทคนิคในการใชต่้างกนั) คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 พิจารณาปัจจยัเพื่อนาํไปใชใ้นการเปรียบเทียบ ซ่ึงปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการ

เปรียบเทียบไดแ้ก่ 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (พิจารณา โอกาส และอุปสรรค/ขอ้จาํกดั) 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน (พิจารณาจุดแขง็และจุดอ่อน) 

ปัจจยัแวดลอ้มของคู่แข่งขนั (พิจารณาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ขอ้จาํกดั 

เพื่อ   สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั) 

ขั้นตอนท่ี 2 จบัคู่ปัจจยัเน้ือหาไปใช้เป็นทางเลือกในการกาํหนดกลยุทธ์ โดยให้

เปรียบเทียบ แต่ละปัจจยัวา่ระดบัความแรงในแต่ละปัจจยัเป็นช่วงใด เช่น 

จบัคู่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก พิจารณาโอกาสและอุปสรรค /ขอ้จาํกดัให้สรุปว่า

จากการวิเคราะห์ของเรากรณีน้ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรค/ขอ้จาํกดั 

จับคู่ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายใน พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน ให้สรุปว่า จากการ

วิเคราะห์ของเรากรณีน้ี เป็นจุดแขง็หรือจุดอ่อน 

สาํหรับเทคนิคและวิธีการในการกาํหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์าร   จะตอ้งพิจารณาเทคนิค

ต่างๆอยา่งเหมาะสมกบัขอ้มูลต่างๆ  ท่ีมีอยูข่ององคก์ร หลงัจากท่ีไดว้ิเคราะห์ลกัษณะโดยทัว่ไป
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และไดผ้า่นกระบวนการในการแยกสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายใน ในรูปของ SWOT Analysis 

แลว้  ผูว้ิเคราะห์อาจนาํเทคนิคต่างๆ  มาใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ ไดด้งัน้ี 

1) แมททริกซ์ทาวซ์  ( TOWS MATRIX ) 

2) แมททริกซ์ประเมินกลยุทธ์และตาํแหน่ง( the strategic position and action 

evaluation matrix ) หรือ SPACE  MATRIX 

3) แมททริกซ์กลุ่มท่ีปรึกษาบอสตนั ( BCG MATRIX ) 

ในบรรดาแมททริกซ์ดังกล่าวน้ี   แมททริกซ์ทาวส์ (TOWS MATRIX)  สามารถ

นาํมาใชใ้นการสร้างทางเลือกในการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีกวา้งและค่อนขา้งง่ายต่อการเขา้ใจมากท่ีสุด  

( สุธีรา อะทะวงษา, 2551)ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

TOWS MATRIX  เป็นกรอบแนวคิดสาํหรับการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อกาํหนดกล

ยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบั จุดแขง็ จุดอ่อน ขององคก์าร โอกาส และอุปสรรค/ขอ้จาํกดัของส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอก  แสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี (Weihrich and Koontz, 1993) 
 

ตารางที ่2.8  TOWS  MATRIX สาํหรับการกาํหนดกลยทุธ์ 
 

ปัจจัยภายใน 
(Internal factors) 

ปัจจัยภายนอก 
(External factors) 

จุดแขง็ภายใน 

[Internal strengths (S)] 

จุดอ่อนภายใน 

[Internal weaknesses (W)] 

โอกาสจากภายนอก 
[External Opportunities (O)] 

กลยทุธ์ SO : มาก – มาก 
(SO strategy : maxi-maxi) 

รุกไปขา้งหนา้ 

กลยทุธ์ WO : นอ้ย – มาก 
(WO strategy : mini-maxi) 

พฒันาภายใน 
อุปสรรค/ขอ้จาํกดัจากภายนอก 
[External threats (T)] 

กลยทุธ์ ST : มาก – นอ้ย 
(ST strategy : maxi-mini) 

สร้างพนัธมิตร 

กลยทุธ์ WT : นอ้ย – นอ้ย 
(WT strategy : mini-mini) 

ปรับเปล่ียนภายใน 
 

 

ทีม่า:  Weihrich and Koontz (1993, p.175) 
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TOWS MATRIX ช่วยใหผู้บ้ริหารพฒันากลยทุธ์ทางเลือก 4 ประเภท คือ SO (Strengths 

- Opportunities) WO (Weakness – Opportunities) ST (Strengths – Threats) และ WT (Weakness – 

Threats) การจบัคู่ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในเป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดของการทาํทาวซ์แมทริกซ์ 

(TOWS MATRIX) เพราะตอ้งใชก้ารตดัสินใจท่ีดี (David, 2005; Weihrich & Koontz, 1993) 

รายละเอียดมีดงัน้ี 

1) กลยทุธ์ SO (SO strategy) เป็นสถานการณ์ท่ีองคก์ารตอ้งการสูงสุด โดยองคก์ารใช้

จุดแขง็และขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส โดยทัว่ไปเป้าหมายขององคก์ารจะเปล่ียนจากตาํแหน่งอ่ืนของ

แมทริกซ์น้ี ถ้ามีจุดอ่อนพยายามแก้ไขปัญหา เพื่อเปล่ียนให้เป็นจุดแข็งถ้าเผชิญอุปสรรคต้อง

พยายามเปล่ียนใหเ้ป็นโอกาส 

2) กลยุทธ์ WO (WO strategy) พยายามท่ีจะให้เกิดจุดอ่อนตํ่าสุด และโอกาสสูงสุด 

ดงันั้น องคก์ารท่ีมีจุดอ่อนในบางกรณีอาจจะพฒันาองคก์ารหรือตอ้งการความสามารถเฉพาะอยา่ง 

(เทคโนโลยีหรือบุคคลท่ีมีทกัษะ) จากภายนอก มีทางเลือกท่ีเป็นไปไดเ้พื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบของ

โอกาสจากสภาพแวดลอ้ม 

3) กลยทุธ์ ST (ST strategy) คือเกณฑจุ์ดแขง็ขององคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอ้ม เป้าหมาย คือ ทาํใหเ้กิดจุดแขง็สูงสุดและมีอุปสรรคตํ่าสุด ดงันั้น องคก์ารอาจใชจุ้ด

แขง็ดา้นเทคโนโลย ีการเงิน การจดัการ หรือการตลาดเพ่ือจดัการอุปสรรคอนัจะเกิดจากคู่แข่งขนั 

4) กลยทุธ์ WT (WT strategy) อยูใ่นมุมขวาตอนล่าง มีเป้าหมายท่ีสร้างใหเ้กิดจุดแขง็

และอุปสรรคตํ่าสุด ซ่ึงตอ้งการให้องคก์ารใชรู้ปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture) การตดัตอน 

(Retrench) เลิกผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีกาํไร (Liquidate) 

แนวคิดการวิเคราะห์ TOWS  MATRIX  ของ Weihrich and Koontz สอดคลอ้งกบั 

Bruce and Zakon   ซ่ึงไดก้าํหนดขั้นตอนในการสร้างกลยทุธ์ ไว ้2 ขั้นตอน คือ 

1) พิจารณาปัจจยัต่างๆจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

2) เปรียบเทียบปัจจยัและจบัคู่ปัจจยัต่างๆ 

โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1  พิจารณาปัจจยัเพ่ือนาํไปใชใ้นการเปรียบเทียบ  ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัภายใน  ( จุดแขง็ – จุดอ่อน ) 

2) ปัจจยัภายนอก ( โอกาส – อุปสรรค ) 

ขั้นตอนท่ี 2 การใช ้ TOWS MATRIX   สามารถประเมินทางเลือกไดจ้ากการ

เปรียบเทียบและจบัคู่ปัจจยัดงัแสดงในตารางท่ี 2.9 ดงัน้ี ( Bruce and Zakon,1980) 

 

ตารางที ่2.9 แมททริกซ์ทาวซ์ เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบและจบัคู่ปัจจยัภายในและปัจจยั 

ภายนอก 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) กลยทุธ์ SO กลยทุธ์ WO 

อุปสรรค (T) กลยทุธ์ ST กลยทุธ์ WT 

กาํหนดให ้ S = จุดแขง็ (Strengths)    W = จุดอ่อน (Weakness)                                   

O = โอกาส (Opportunity)                T  = อุปสรรค (Threats) 
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                                                                               O มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

ภาพที ่2. 5  การกาํหนดประเภทกลยทุธ์แต่ละคู่ของ TOWS MATRIX                                              
 

ทีม่า: กลยทุธ์ทางเลือกของ TOWS MATRIX  Bruce and Zakon (1980  อา้งถึงใน สุธีรา               

อะทะวงษา, 2551) 

 

กลยทุธ์ทางเลือกของ TOWS MATRIX  มีหลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห์  ดงัน้ี 

1) เลิกราหาแผนใหม่ ( retrenchment ) เป็นทางเลือกกลยทุธ์ WT ( WT Strategy ) เป็น

กลยุทธ์ท่ีองค์การตอ้งใช้เพื่อการดาํเนินงานเม่ือองคก์ารมีปัญหาภายใน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

ภายนอกองคก์ารแต่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์าร   การดาํเนินกลยทุธ์ WT สามารถ

จาํแนกได ้ เช่น  การร่วมลงทุน ( joint venture ) 

การลดค่าใชจ่้าย ( retrench ) 

การเลิกการผลิต ( liquidate )  เป็นตน้ 

2) ตั้งรับปรับตวั( turnaround ) เป็นทางเลือกกลยทุธ์ WO ( WO strategy )  เป็นกลยทุธ์

ท่ีองคก์ารตอ้งใชเ้พ่ือการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีมีปัญหาเน่ืองจากปัญหาภายในแต่หาโอกาสและ

SO Strategy 

4. เร่งรุกบุกเร็ว 

(Aqressive) 

WO Strategy 

2. ตั้งรับปรับตวั 

(Turnaround) 

ST Strategy 

3. ร้ังรอขอจงัหวะ 

(Defensive) 

WT Strategy 

1. เลิกราหาแผนใหม่ 

(Retrenchment) 
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ลู่ทางในการดาํเนินงานพฒันาระบบโครงสร้างภายในใหดี้ข้ึน เพื่อสร้างโอกาสและขอ้ไดเ้ปรียบจาก

สภาวะภายนอกท่ีเอ้ืออาํนวยในการดาํเนินงานขององคก์าร 

3) ร้ังรอขอจงัหวะ  defensive /diversity  เป็นทางเลือกกลยทุธ์  ST (ST strategy) เป็น

กลยุทธ์ท่ีองคก์ารตอ้งใชเ้ม่ือการดาํเนินงานขององคก์ารมีปัญหาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  แต่

โครงสร้างภายในขององคก์ารมีความสามารถในการดาํเนินงาน  ดงันั้นกลยทุธ์ ST จึงเป็นกลยทุธ์ท่ี

ใชจุ้ดแขง็ขององคก์ารเอาชนะหรือหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

4) เร่งรุกบุกเร็ว  (aggressive) เป็นทางเลือกกลยทุธ์ SO (SO  strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ี

องคก์ารตอ้งการจะเป็น เป็นสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุด กลยทุธ์น้ีองคก์ารมีจุดแขง็ภายใน และองคก์ารเอา

จุดแขง็ภายในมาสร้างโอกาสในการดาํเนินงาน 

สรุปกระบวนการกาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศในระดบัองค์การ มี

เทคนิคท่ีใชป้ระกอบการกาํหนดกลยทุธ์ในลกัษณะ MATRIX เป็น 3 แบบ แต่   TOWS MATRIX     

สามารถนาํมาใชใ้นการสร้างทางเลือกในการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีกวา้งและค่อนขา้งง่ายต่อการเขา้ใจ

มากท่ีสุด  (สุธีรา อะทะวงษา, 2551) เพราะเป็นการพิจารณาจากการท่ีนาํเอาผลจากการวิเคราะห์ 

SWOT ท่ีไดท้าํการวิเคราะห์ไวแ้ลว้มาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยทุธ์   ผูว้ิจยัจึงใช ้

แมททริกซ์ทาวซ์  (TOWS MATRIX)  ดงักล่าว ในการวิจยัคร้ังน้ี  และกาํหนด กลยทุธ์ออกเป็น  4 

ประเภทดงัต่อน้ี 

1) เร่งรัดพฒันา สาํหรับกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากจุดแขง็และโอกาส (SO  strategy) 

2) รอหาโอกาส สาํหรับกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากจุดแขง็และอุปสรรค (ST strategy) 

3) ปรับปรุงองคก์าร สาํหรับกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากจุดอ่อนและโอกาส (WO strategy)   

4) ทบทวนบทบาท สาํหรับกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากจุดอ่อนและอุปสรรค (WT Strategy) 
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การทดสอบกลยุทธ์ 
1. ทดสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุ ตามท่ี  Eisner (1976) กล่าวไวด้งัต่อไปน้ี 
1.1 การประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุ จะเนน้การวิเคราะห์วิจารณ์อยา่งลึกซ้ึงในประเด็น

ท่ีถูกนํามาพิจารณา ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ขอ้สรุปเก่ียวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะทาํการประเมิน 

1.2 การประเมินท่ีเป็นความเฉพาะทางในเร่ืองท่ีจะประเมินเน่ืองจากเป็นการวดั
คุณค่า ท่ีไม่อาจวดัดว้ยเคร่ืองมือใดๆ จะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริง 

1.3 การใชผู้ท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมินจะตอ้งเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒิ
นั้น มีความเท่ียงตรงและมีเหตุผลท่ีดี 

1.4 การใชผู้ท้รงคุณวุฒิ จะตอ้งยอมรับในความยดืหยุน่ของกระบวนการทาํงานของ
ผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั้งการกาํหนดประเด็นสําคญั ท่ีจะนาํมาพิจารณา การบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การวินิจฉยัขอ้มูล ตรงตามการนาํเสนอ 

2. ทดสอบดว้ยการประเมิน ตามท่ี  Madaus, Scriben and Stufflebeam (1983) ไดเ้สนอ
การนาํเสนอมาตรฐานการตรวจสอบรูปแบบเอาไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) เป็นการประเมินการเป็นไป
ไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจริง 

2.2 มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมินการ
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 

2.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมทั้งในดา้นกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 

2.4 มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมิน
ความน่าเช่ือถือ และไดส้าระครอบคลุมครบถว้นตามกรอบตอ้งการแทจ้ริง 

สรุปการทดสอบกลยทุธ์สามารถทดสอบได ้ โดยผูท้รงคุณวุฒิ ตามวิธีการของ  Eisner 
(1976) หรือทดสอบดว้ยการประเมิน ตามวิธีการของ  Madaus, Scriben and Stufflebeam (1983) 
โดยทดสอบด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards)  ด้านความเป็นประโยชน์  (Utility 
Standards) ดา้นความเหมาะสม (Propriety Standards) และดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy 
Standards)   ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทดสอบตามวิธีการของ Madaus, Scriben, and Stufflebeam 
(1983) 
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        2.4.3 ความสาํคญัและกลยทุธ์ของการจดัการศึกษาปฐมวยั 
การจดัการศึกษาปฐมวยัมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่  เพราะคุณภาพของคนเป็นเช่นไร  อยู่

ท่ีการพฒันามนุษยต์ั้งแต่แรก ในกลยทุธ์การพฒันาเด็กปฐมวยัของไทย  พ.ศ.2550 – 2559 ไดใ้ห้
ความสาํคญัดงัน้ี   (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ,  2550 ) 

ประการท่ี  1  การพฒันามนุษยอ์ย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิ  
โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยัซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาทั้งปวง  ซ่ึงเป็นการพฒันาคุณภาพมนุษยท่ี์
ย ัง่ยนืและป้องกนัปัญหาสังคมในระยะยาว   โดยเนน้ใหค้รอบครัวเป็นแกนหลกัในการพฒันาเด็ก  
และใหชุ้มชนและสงัคมเป็นฐานท่ีมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการพฒันาเล้ียงดูเดก็ทุกขั้นตอน 

ประการท่ี  2  แนวคิดเชิงทฤษฏีและผลการวิจยัดา้นพฒันาการเด็กไดแ้สดงว่าปัจจยั
แวดลอ้มและการเล้ียงดูท่ีเหมาะสมสามารถปรับเปล่ียนลกัษณะการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทาํงานของสมองมนุษยไ์ด ้ ช่วงเวลาท่ีสาํคญัและจาํเป็นท่ีสุดในการพฒันาสมอง 

ประการท่ี  3  องคค์วามรู้และแนวคิดสมยัใหม่เร่ืองการพฒันาสมอง  ในทศวรรษท่ีผา่น
มามีการใชศ้าสตร์ต่างๆ  ไปวิเคราะห์สมอง  ถ่ายภาพสมองเพื่อศึกษาพฒันาการแต่ละขั้นตอน
ความรู้ใหม่  พบว่า  โอกาสแห่งการเรียนรู้และอตัราการเรียนรู้สูงสุดอยูใ่นช่วงวยัเด็ก  การเติบโต
และพฒันาการของสมองเป็นรากฐานของการเรียนรู้และเร่ิมตั้งแต่ทารกอยูใ่นครรภใ์นช่วง  3-6  
เดือนในครรภมี์การสร้างเซลลส์มองสูงสุด  การเติบโตของสมองสูงสุดในช่วง  0-6   ปี  เป็นการ
เติบโตทางปริมาณ  ทาํใหส้มองของเด็กมีขนาด  90 – 95 %  สมองไม่ไดห้ยดุเติบโตเม่ืออาย ุ  6  ปี          
แต่สมองเติบโตจนถึงอาย ุ 20-25  ปี  การศึกษาเร่ืองการเรียนรู้ของสมอง  เช่น  การทาํงานของสมอง
ซีกซา้ยและขวาไม่แยกส่วนกนั  แต่จะทาํงานในลกัษณะร่วมกนัทั้งสมองซีกซา้ยและขวา  จากองค์
ความรู้น้ีนาํไปสู่การออกแบบการเรียนรู้สมยัใหม่  ใหเ้ขา้กบัพฒันาการของสมอง 

ประการท่ี  4  การพฒันาคุณลกัษณะตามช่วงวยั  การพฒันาคุณลกัษณะของเด็กในวยั 3-
5 ปี   ควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ถูกผดิ การเรียนรู้ความถูกผดิ  พ่อแม่ตอ้งสอนเร่ืองการยอมรับ
ผดิ  ไม่หยบิของผูอ่ื้น  ไม่ทาํร้ายผูอ่ื้น  เด็กตอ้งรู้จกัการถูกลงโทษ  โดยผลของการกระทาํผดิ    การ
ควบคุมอารมณ์  เด็กวยัน้ีอยากไดอ้ะไรก็ตอ้งเอาใหไ้ดด้งัใจ  ถา้ไม่ไดก้็จะแสดงออกอยา่งรุนแรง  
พ่อแม่ตอ้งใจแขง็ไม่ยอมใหต้ามท่ีลูกแสดงอาการเรียกร้อง  สอนใหเ้ด็กเรียนรู้ในการควบคุมตนเอง  
ควบคุมความโกรธ  ควบคุมความอยาก  รู้จกัรอคอย  พ่อแม่บางคนรู้สึกผดิท่ีไม่มีเวลาให้ลูก          
จึงชดเชยดว้ยการซ้ือของเล่นให้  เม่ือลูกขออะไรก็ให้โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสม  ทาํให้เด็ก      
มีปัญหาในการควบคุมความอยาก 
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ประเด็นท่ี  5  การพฒันาเด็กปฐมวยัตอ้งถือเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า  การวิจยัไดแ้สดงว่า
การลงทุนเพื่อพฒันาเด็กตั้งแต่ช่วงชีวิตวยัเยาว ์  เป็นการลงทุนท่ีน้อยกว่าค่าใชจ่้ายในการตาม
แกปั้ญหาของสงัคมท่ีเกิดข้ึน  เพราะความไม่มีคุณภาพของประชากรในสงัคม 

สํานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาํหนดกลยุทธ์ไวด้ังต่อไปน้ี (แผน

ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2553-2556) 

1. เดก็มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

2. เดก็มีจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

3. เด็กสามารถทาํงานจนสําเร็จ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีความรู้สึก ท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต 

4. เดก็สามารถคิดรวบยอด คิดแกปั้ญหา และคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

5. เดก็มีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ 

6. เดก็มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพฒันาตนเอง 

7. เดก็มีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

8. เดก็มีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

เมืองพัทยา (2554) ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้เสนอกลยุทธ์การจัด
การศึกษาปฐมวยั ไวด้งัน้ี (http//info.pattaya.go.th/education) 

พฒันาเดก็ปฐมวยัใหมี้ความพร้อมก่อนเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทาง 
1) จดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียน หรือศูนยก์ารเรียน 
2) ส่งเสริมบุคคลในครอบครัว สถานประกอบการ ในการอบรมเล้ียงดูบุตร หรือบุคคล

ท่ีอยูใ่นการดูแลใหไ้ดรั้บการพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมของเดก็ปฐมวยั  
วิ ท ย า   เ ชี ย ง กู ล  ( 2551)  ไ ด้ เ ส น อ ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  ไ ว้ ดั ง น้ี 

(http://witayakornclub.wordpress.com/2009/03/02 ) 
กลยทุธ์ท่ี 1  เตรียมความพร้อมใหเ้ด็กปฐมวยั (อาย ุ3-5 ปี) ทุกคนไดรั้บการพฒันาตาม

วยัอยา่งเหมาะสม  โดยมีมาตรการ 
1) เดก็ปฐมวยัทุกคนไดรั้บการเตรียมความพร้อมอยา่งนอ้ย 1 ปีก่อนเขา้ ป 1 
2) ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชน ร่วมกันส่งเสริม

สนบัสนุนการจดับริการเตรียมความพร้อมท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กทุกคน  เพื่อปูพื้นฐานความรู้ก่อน
เขา้เรียนในระดบัพื้นฐาน 
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3) จดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมองของเด็ก (Brain–based Learning)
และรณรงคใ์หค้วามรู้แก่พอ่แม่ ผูป้กครองใหเ้ขา้ใจเร่ืองพฒันาการทางสมอง 

กลยทุธ์ท่ี 2  ให้ความรู้พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูเ้ล้ียงดูเด็กและครู ในการพฒันาเด็กตามหลกั
จิตวิทยา และพฒันาการของเด็กท่ีถกตอ้งเหมาะสมตามวยั  โดยมีมาตรการ จดับริการเสริมความรู้
ความเขา้ใจใหพ้่อแม่ ผูป้กครอง ผูเ้ล้ียงดูเด็กและครู ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจจิตวิทยาเด็กปฐมวยัและ
วิธีการอบรมเล้ียงดูเด็กทุกคนในสภาวะต่างๆกนัอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมตามวยั โดยผ่านส่ือต่างๆ
และการฝึกอบรม 

สรุปไดว้่า การศึกษาปฐมวยัมีความสาํคญัต่อการพฒันาคนเพราะเป็นขั้นตน้ของการให้
การศึกษาเพื่อพฒันาให้ครบทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม และจิตใจครบทั้ง 4 ดา้น  และเป็นวยัท่ี
เดก็มีสมองเติบโตสูงสุด  การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัจึงมีความสาํคญัจะตอ้งมีวิธีการหรือกลยทุธ์
ท่ีเหมาะสมเป็นการเฉพาะสาํหรับวยัน้ีโดยตรง 

 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.5.1 งานวิจยัในประเทศ 

1) ดา้นกลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัไวด้งัน้ี 

อโนทยั  แทนสวสัด์ิ  (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันายุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อ

ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   โดยศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งเป็นคณบดี และผูท้รงคุณวุฒิ

ดา้นครุศาสตร์  ใชเ้คร่ืองมือเป็น แบบการวิเคราะห์เน้ือหา  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม และตารางการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) โดยใชเ้ทคนิค  TOWS   MATR IX   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

วิเคราะห์สาระ (Content Analysis)  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) และใชเ้ทคนิค TOWS 

MATRIX ในการกาํหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ และจดั Focus Group   ผลการศึกษา  พบว่า ใน

กระบวนการสร้างยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะมี

การกาํหนดวิสัยทศัน์  คือคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นแหล่งพลงัสติปัญญา นาํหนา้คุณธรรม ผูน้าํ

การวิจยั     พนัธกิจประกอบดว้ย 1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพให้เป็นผูท่ี้มีปัญญาและคุณธรรม  2) สร้าง

นวตักรรมการศึกษาท่ีสร้างสรรค์และให้บริการวิชาการแกสังคม  3) พฒันาเครือข่ายทั้งดา้นการผลิ

บณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 4) ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้

หลกัการกระจายอาํนาจตามสายการบงัคบับญัชาและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการบริหารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ    วตัถุประสงคห์ลกั ประกอบดว้ย 1) การผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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2) พฒันางานวิจยัและใหบ้ริการวิชาการอยา่งเตม็ศกัยภาพ 3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กบัสถาบนัอ่ืน  4) การเป็นแหล่งคน้ควา้และอา้งอิงทางการศึกษา 5) การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ  6) มี

ระบบการประเมินท่ีเท่ียงตรง  ส่วนยุทธศาสตร์ประกอบดว้ย  1) ยทุธศาสตร์การผลิตบณัฑิตเชิงรุก  2) 

ยทุธศาสตร์การสร้างเครือข่าย  3)ยทุธศาสตร์การพฒันาผลงานท่ีมีคุณภาพสูง 4) ยทุธศาสตร์การพฒันา

ปัญญาของแผ่นดิน 5) ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส และ 6) ยุทธศาสตร์การ

ประเมินองคก์ร  

สมชาติ พนาเกษม   (2552)  ไดศึ้กษาการพฒันากลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชน  โดยมี วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนและพฒันากยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน พบว่า กลยทุธ์
หลกัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย 8 กลยทุธ์  ไดแ้ก่ 

1. กลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการกาํหนดวิธีการ แนวทางในการสรรหา 
คดัเลือก พฒันาและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ และความ
เป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร การสร้างการมีส่วนร่วมและการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ 

2. กลยุทธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูส้อนในด้าน
วิชาการ มีการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และ
นันทนาการท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลอยา่งเป็นระบบ มีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและส่งเสริม
ศกัยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน รวมทั้งมีการพฒันาส่ือและ
เทคโนโลยกีารเรียนรู้ 

3. กลยทุธ์ดา้นการบริหารงานทัว่ไป   โรงเรียนมีแนวทางในการดูแลและบริหารอาคาร
สถานท่ีอยา่งเป็นระบบ มีการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน มีการนาํเทคโนโลยเีขา้มา
ใชใ้นการบริหารจดัการ มีการจดัการดา้นประชาสมัพนัธ์รวมทั้งมีการบริหารการเงินอยา่งเป็นระบบ 
โปร่งใส่ และตรวจสอบได ้

4. กลยทุธ์ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถานศึกษา มี
วิธีการ แนวทาง ในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียน มีการส่ือสารทิศ
ทางการพฒันาไปยงับุคลากรในองค์กร  มีการกระจายอาํนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กร  มีการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการ
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ทบทวนนโยบายและติดตามผลการดาํเนินงานของโรงเรียน มีความสามารถในการจูงใจบุคลากรให้
ทุ่มเทกบัการทาํงานใหโ้รงเรียนอยา่งสูงสุดเตม็ศกัยภาพ ในขณะเดียวกบัผูบ้ริหารสถานศึกษามีส่วน
ช่วยเหลือ สนบัสนุนกิจกรรมของสงัคม ชุมชน และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม สามารถจูงใจชุมชน
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

5. กลยทุธ์ดา้นการจดัโครงสร้างองคก์าร มีวิธีการแนวทางในการจดัโครงสร้างองคก์าร
ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ มีความคล่องตวัและสนับสนุนการจดัการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงสร้างองค์การมีลกัษณะแนวราบซ่ึงสะดวกต่อการส่ือสาร
ภายในและการประสานงาน 

6. กลยทุธ์ดา้นการวางแผน มีวิธีการ แนวทางในการจดัทาํแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
การของโรงเรียน และส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ มีการประชาสัมพนัธ์
แผนกลยุทธ์ให้ทราบโดยทัว่กัน มีการตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนกลยุทธ์ มีการควบคุม
ติดตาม และทบทวนกลยทุธ์ 

7. กลยทุธ์ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีวิธีการ แนวทางในการ
สร้างและจดัการความสัมพนัธ์กับนักเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการสร้างกลไกเพื่อให้
นกัเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง เกิดความรัก ความผกูพนัโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพฒันา
อ่างต่อเน่ือง มีการประเมินความพึงพอใจและจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงั
ของนกัเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

8. กลยทุธ์ดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้    มีวิธีการ แนวทางในการ
จดัความรู้ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจดัการสารสนเทศและใชข้อ้มูลเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจ มีระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอย่างพอเพียง มีการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงการเผยแพร่สารสนเทศแก่สาธารณชน 

วชิราพร อจัฉริยโกศล (2549)  ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการศึกษาในโรงเรียนปฏิบติัการ
ดีเลิศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาท่ีพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะพึง
ประสงคใ์นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 12 ลกัษณะ โดยการศึกษาวิจยัจากโรงเรียนพหุกรณีศึกษาท่ีมี
การปฏิบติัดีเลิศ (best practices) ทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จาํนวน 
29 โรงเรียน ผลการวิจยั  พบว่า การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะพึงประสงค ์“4ร” 
หรือ “12 ลกัษณะ” ในโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศ ผลการวิจยัสรุปเป็นสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

(1) หลกัสูตร โดยภาพรวม ลกัษณะเด่นของหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปฏิบติั
ดีเลิศนอกจากเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะเฉพาะท่ีตรงกบัคุณลกัษณะพึงประสงค์ สําหรับสังคม
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เศรษฐกิจฐานความรู้ “4ร” หรือ “12 ลกัษณะ” แลว้ หลกัสูตรสถานศึกษามีลกัษณะ 1) เน้นการ
พฒันานกัเรียนทั้งตวับุคคล (Whole child development) 2) มีความยืดหยุน่และหลากหลายสูงเพื่อ
สนองความตอ้งการและความสนใจของนักเรียน ครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครอง 3) สนอง
ความแตกต่างรายบุคคลของนกัเรียนโดยจดัหลกัสูตร 4 ลกัษณะคือ หลกัสูตรสาํหรับนกัเรียนทุกคน 
หลกัสูตรลดเวลาเรียน หลกัสูตรเพ่ิมพูนประสบการณ์ และหลกัสูตรขยายประสบการณ์ ซ่ึงสาม
หลกัสูตรทา้ยเป็นหลกัสูตรสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น 4) เน้นการคิด ซ่ึง
หมายรวมถึง การคิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์และการคิดวิพากษว์ิจารณ์ โดย
จดัเป็นรายวิชาเฉพาะ เช่น Future Problem Solving หรือจดัแทรกอยูใ่นรายวิชาต่างๆ 5) เนน้การ
ประยุกต์ใชค้วามรู้ ซ่ึงอาจเป็นรายวิชาเฉพาะ เช่น วิชาการออกแบบ หรือจดัแทรกอยู่ในรายวิชา
ต่างๆ 6) การวิจยั โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศส่วนใหญ่ ให้นักเรียนทาํการศึกษาวิจยัเป็นกลุ่ม อาจเป็น
หัวขอ้เร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ หรือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับชุมชน ทั้งน้ีเกิดจากการตั้ งคาํถามของ
นกัเรียนเอง 7) โครงงาน อาจเป็นโครงงานบูรณาการหรือไม่บูรณาการก็ได ้เป็นการฝึกใหน้กัเรียน
ไดท้าํงานเป็นกลุ่ม 

(2) การเรียนการสอน ครูโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศใชว้ิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทั้ง
ตามลกัษณะรายวิชาและลกัษณะผูเ้รียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยภาพรวมวิธีการเรียนการ
สอนท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1) การอ่าน ทั้งอ่านหนังสือและอ่านบนอินเทอร์เน็ต สอนให้นักเรียนเขา้ถึงและ
สืบคน้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์และไม่ใช่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ รู้จกั
คดัเลือกสารสนเทศ รู้จกัส่งสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ไม่ผิดวฒันธรรม 2) การปฏิบติัจริง 
เนน้ใหน้กัเรียนไดส้มัผสัส่ิงท่ีเรียน คิดวิเคราะห์ และปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ในหอ้งปฏิบติัการเฉพาะ
ดา้นต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ดา้นภาษา ดนตรี ศิลปะ เป็นตน้ อน่ึงโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศบางแห่งใช้
ปฏิบติัการในคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์เฉพาะดว้ย 3) การประยกุตใ์ชค้วามรู้และการบูรณาการความรู้
จากวิชาต่างๆ (4) การสอนให้นกัเรียนวางแผนการทาํงานและคิดอยา่งเป็นระบบ 5) การวิจยั ฝึกให้
นกัเรียนใชก้ระบวนการวิจยัในการตอบขอ้สงสัย แกปั้ญหาและเพ่ือการพฒันา 6) การให้การบา้น
และครูตรวจการบ้านนักเรียนทุกคนพร้อมบอกผลการตรวจและให้แก้ส่ิงท่ีเขา้ใจผิดก่อนข้ึน
บทเรียนใหม่ 7) ให้นักเรียนเข้าถึงชุมชน เรียนรู้และรู้จักชุมชน วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม และศาสนา 8) การเรียนรู้การทาํงานเป็นทีม การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 9) การนาํเสนอ
ผลงาน คิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียน และขยายประสบการณ์ 10) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 11) การแข่งขนัทั้งในดา้นการปฏิบติังานและวิชาการ 

(3) เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมโรงเรียนปฏิบติั
ดีเลิศใชเ้ทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มี
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ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) ห้องเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 2) สถานีโทรทศัน์หรือห้อง
ออกอากาศพร้อมระบบเครือข่าย 3) ห้องสมุดท่ีมีหนังสือและตาํราท่ีไดม้าตรฐานเล่มใหม่ (new 
edition) หนังสืออ่าน วารสาร (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) หนังสือพิมพ ์(ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) แหล่งการเรียนรู้ในรูปของส่ือการศึกษาประเภทต่างๆ จดับริเวณสําหรับการ
สืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็วสูงพร้อมระบบอินเทอร์เน็ต 4) หอ้งปฏิบติัการเฉพาะดา้นต่างๆ 
ท่ีมี เคร่ืองมือพร้อม  ถ้าต้องใช้เทคโนโลยี ก็เป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ความเร็วสูง  และมี
ประสิทธิภาพ มีชั้นหนงัสือสาํหรับการคน้ควา้ 5) หอ้งฝึกซอ้มดนตรีไทย และดนตรีสากล 6) โรงยมิ 
และสนามกีฬาประเภทต่างๆ 

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนท่ีใช้เสมอๆ 
ไดแ้ก่ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสถานท่ี บุคคล บรรยากาศ วิถีชีวิตของชุมชนประเภทต่างๆ 
เช่น ชาวนา ชาวไร่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สนามบิน อุทยานแห่งชาติ พิพิธภณัฑ ์วดั วฒันธรรม 
วิถีชาวบา้น เป็นตน้ 

(4) การวดัและการประเมินผล โดยภาพรวม การวดัและการประเมินผลท่ีใชไ้ดแ้ก่  1) 
การประเมินผลสําเร็จของงานโดยครู  2) การประเมินโดยนักเรียนเอง  3) การประเมินโดยเพื่อน
นกัเรียน 4) การประเมินตามสภาพจริง 5) การทดสอบ 6) การทดสอบย่อย 7) การประเมินผลจาก
การทาํการบา้น 

(5) การบริหารจดัการ สรุปการบริหารจดัการของโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 
1) การจดัชั้นเรียน โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศมีการจดัชั้นเรียนแบบคละ ความสามารถและมีจาํนวน
นกัเรียนประมาณ 24-55 คน ในชั้นเรียน แต่มีบางโรงเรียนไดแ้กไ้ขจาํนวนนกัเรียนท่ีมากของแต่ละ
หอ้งเรียน โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ทาํการสอนเน้ือหาต่างกนัและสลบักนัในชัว่โมงถดัไป
เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนสาระเดียวกนั 2) การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนโดยจดัให้มีการ
ประชุมระหว่างปิดภาคการศึกษาเพ่ือจดัทาํหลกัสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาท่ีนักเรียนแสดง
ความประสงคแ์ละสนใจเรียน โดยครูผูส้อนเป็นผูเ้ขียนหรือร่วมกนัเขียนตาํราเรียนข้ึนใหม่ ครูจดัทาํ
แผนการสอนในระหวา่งภาคการศึกษา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีการประชุมทุกสัปดาห์ในการ
พิจารณาการจดัการเรียนการสอน 3) การพฒันาครูโรงเรียนให้ครูไดมี้การพฒันาตนเองตลอดเวลา 
เช่น การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การทาํวิจยัการเขา้รับการอบรม การศึกษาต่อ 4) การทาํวิจยัและ
เขียนตาํรา โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศกาํหนดให้ครูทาํวิจยั อาจจะเป็นวิจยัเล่มใหญ่หรือวิจยัในชั้นเรียน 
ครูใหม่ตอ้งทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อศึกษาและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน ส่วนการ
เขียนตาํราโรงเรียนสนบัสนุนให้ครูเขียนตาํราเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน 5) การพฒันาแหล่งการ
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เรียนรู้โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศมีการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ บางโรงเรียนหาเงินทุน
สนบัสนุนจากแหล่งทุนพิเศษ 6) สวสัดิการครู 

วิโรจน์  จันทสิงห์  (2542)  ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับรางวลั
พระราชทาน: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบา้นโมกมนัโนนอุดมสามคัคี  สังกดัสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวา่ 

1) งานวิชาการ  มีการกาํหนดแผนเพื่อจดัการเรียนการสอน  มีการประชุมครู  มุ่งเนน้ให้
ครูทุกคนทาํแผนการสอน  บนัทึกการสอน การใชส่ื้อ  สอนซ่อมเสริม  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
มีการวดัและประเมินผลโดยการระดมสมองจากครูทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการออกขอ้สอบ 

2) งานบุคคล  มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ  มีการมอบหมายงานให้ทุกคน
รับผิดชอบ ตรงตามความรู้ความสามารถของแต่งละคน  สนับสนุนให้ไปดูงานท่ีดีเด่นในแต่ละปี  
เพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันางานในโรงเรียนใหมี้ความกา้วหนา้ 

3) งานกิจการนักเรียน มีการจดับริการดา้นอาหารกลางวนั  โดยขอความร่วมมือจาก
กลุ่มแม่บา้นมาช่วยเหลือในการประกอบอาหารรวมทั้งงบอุดหนุนจากกลุ่มศิษยเ์ก่า 

4) งานธุรการ  การเ งิน  การบัญชี  และพัสดุ  มีการมอบหมายให้ครู ท่ี มีความรู้
ความสามารถ ละเอียดรอบคอบปฏิบติังานโดยยึดกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการอยา่ง
เคร่งครัด 

5) งานอาคารสถานท่ี  มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเป็นพิเศษ โดยจดับริเวณอาคาร
สถานท่ีเป็นสดัส่วน สะอาดสบาย ร่มร่ืนน่าอยู ่

6) งานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  มีการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในเขต
บริการ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือร่วมมือกิจกรรมทอ้งถ่ินอย่างจริงจงัโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

อุไรวรรณ เจนวาณิชยานนท ์ (2537)  ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาดชันีสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” โดยศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

คณาจารย์ และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเอกชนและผูท้รงคุณวุฒิ ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถามและแบบประเมิน   สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ผลการศึกษาพบว่า ดชันีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ

คณะพยาบาลศาสตร์สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  โดยกระบวนการ EDFR จะไดคุ้ณลกัษณะของความ

เป็นเลิศจาํนวน 20 คุณลกัษณะ โดยมีดชันีบ่งช้ีทั้งส้ิน 121 ดชันี เม่ือนาํคุณลกัษณะและดชันีบ่งช้ีท่ี

ไดว้ิเคราะห์วงลอ้อนาคต และตารางจะไดแ้นวทางพฒันาสู่ความเป็นเลิศตามดชันี เม่ือนาํมาสร้าง
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ภาพ (Scenario) ของดชันีบ่งช้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ จะไดภ้าพทั้งหมด 19 ภาพ ซ่ึงบรรยายถึง

คุณลกัษณะของความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดบัของความเป็นเลิศ และแนวทางการพฒันาสู่ความ

เป็นเลิศตามคุณลกัษณะนั้นๆ ตามตอ้งการ เม่ือนาํภาพของดชันีท่ีพฒันาข้ึนไปประเมินความเป็นไป

ไดโ้ดยระบบผูท้รงคุณวุฒิ และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใหเ้หมาะสมและ

มีความเป็นไปได้โดยระบบผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้กับบริบทของ

สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนยิ่งข้ึน จึงนําไปทดลองใช้ประเมินสถาบนัการศึกษาพยาบาล

เอกชน 1 แห่ง พบว่า ดชันีท่ีพฒันาข้ึนมีความเป็นไปได ้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ไม่มีดชันีใด

ไดรั้บการเพิ่มหรือตดัออก 

คุณลกัษณะของความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีไดจ้ากการวิจยันั้นประกอบดว้ยคุณลกัษณะ

ของปัจจยัเบ้ืองตน้ดา้นปรัชญา เป้าหมายของสถาบนั คุณลกัษณะของนักศึกษาใหม่ คุณลกัษณะ

อาจารยป์ระจาํ คุณลกัษณะผูบ้ริหาร สถานภาพการเงิน งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนวิชาการ

และคุณลกัษณะของแหล่งฝึกภาคปฏิบติั คุณลกัษณะของกระบวนการประกอบดว้ย คุณลกัษณะ

ของหลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิ การบริหาร การพฒันาอาจารย ์การจดั

ดาํเนินงานให้ผลิตผล ประกอบด้วย สมรรถนะเจตคติต่อวิชาชีพของบัณฑิต พฒันาการด้าน

บุคลิกภาพ และทกัษะทางสงัคมของบณัฑิต และผลิตผลดา้นวิชาการของสถาบนั . 

2) ดา้นกลยทุธ์การจดัการศึกษา  ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัไวด้งัน้ี 

นภดล  พูลสวสัด์ิ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ อธิการบดี ผูท้รงคุณวุฒิ 

นกัวิจยั และผูเ้ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์  ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์  SWOT  และจดั  

Focus Group   ผลการศึกษาพบว่า  แผนยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ พ.ศ.2551-2555  มี 4 เป้าหมายหลกัไดแ้ก่ 1) เป้าหมายดา้นการผลิต

บณัฑิตเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย 5กลยทุธ์  ไดแ้ก่กลยทุธ์ดา้นการจดัการศึกษา  กลยทุธ์

ดา้นการพฒันาคุณภาพและความเป็นเลิศ   กลยทุธ์ดา้นการพฒันากิจการนกัเรียน  กลยทุธ์ดา้นการ

พฒันาวิชาชีพครู  และกลยุทธ์ดา้นการพฒันาน้อมนาํหลกั แนวคิด ทฤษฎีและโครงการต่างๆอนั

เน่ืองมาจากโครงการพระราชดาํริ  ลงสู่การปฏิบติัในทอ้งถ่ิน 2) เป้าหมายดา้นพฒันาองคค์วามรู้จาก

การวิจยัเพื่อการพฒันาชุมชน  ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่กลยทุธ์ดา้นการวิจยั  และกลยทุธ์ดา้น
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การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 3) เป้าหมายดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และกลยุทธ์ดา้นการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4) เป้าหมายด้านบริหารจดัการเพื่อปรับปรุงและพฒันา

มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่กลยทุธ์ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการ  กลยทุธ์ดา้น

การเพิ่มรายได ้กลยทุธ์ดา้นการพฒันาพื้นท่ีสาขาและกลยทุธ์ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ. 

ปรเมษฐ ์ แสงอ่อน  (2547)  ไดศึ้กษาเร่ือง “การวางแผนกลยทุธ์ 5 ปี (2547-2551)” ของ

โรงเรียนบา้นท่าเสดจ็   ผลการศึกษา พบวา่ 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลกั ได้แก่ 1.วางกลยุทธ์ 2.

กระจายกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั และ 3.วางแผนกลยทุธ์ท่ีตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียน 

ผลการวางกลยทุธ์ไดก้ลยทุธ์หลกัของโรงเรียน 2 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์กลยทุธ์การบริหาร

จัดการและพฒันาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ระดมทุนจากองค์กรภายนอกเพื่อเพิ่ม

งบประมาณ 

ผลการกระจายกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั ไดมุ้มมอง 4 ดา้น คือ 1)มุมมองดา้นนักเรียน 

ประกอบดว้ย วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 3 ขอ้ ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 14 ตวัช้ีวดั และกลยทุธ์ริเร่ิม 

11 กลยุทธ์ 2)มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ประกอบดว้ย วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 3 ขอ้ 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 8 ตวัช้ีวดั และกลยุทธ์ริเร่ิม 9 กลยุทธ์ 3) มุมมองดา้นกระบวนการจดั

การศึกษาภายใน ประกอบดว้ย วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 3 ขอ้ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 8 ตวัช้ีวดั 

และกลยทุธ์ริเร่ิม 4 กลยทุธ์  4)มุมมองดา้นงบประมาณและทรัพยากร ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์

เชิงกลยทุธ์ 3 ขอ้ ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 8 ตวัช้ีวดั และกลยทุธ์ริเร่ิม 4 กลยทุธ์ 

ผลการวางแผนกลยทุธ์ท่ีตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียน พบว่าทิศทาง กลยทุธ์หลกั 

และการกระจายกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน   

พิธาน  พื้นทอง (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง  ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อพฒันาศกัยภาพโรงเรียน
ขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็  เคร่ืองมือ
ใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    พบขอ้เสนอแนะ  ไดแ้ก่ 

1. การจัดโครงสร้างระบบบริหารงานของโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กจะมีโครงสร้างท่ี
ยดืหยุน่มากข้ึนแตกต่างจากโครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ในโรงเรียนทัว่ไป 

DPU



102 

2. รูปแบบการบริหารจดัการในโรงเรียนขนาดเล็ก  จะตอ้งมีความโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบไดมี้การประชาสมัพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบเพ่ือใหเ้กิดศรัทธาในองคก์ร 

3. การจาํแนกงานภายในโรงเรียน  ควรแยกเป็นงานประจาํท่ีตอ้งทาํดว้ยตนเองและงาน
ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งทาํ ดว้ยตนเอง   มีการมอบหมายงาน การประสานควบคุม กาํกบัให้การดาํเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพ ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด เพื่อใชเ้วลาส่วนใหญ่จดัการเรียนการสอน 

4. ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ  เน่ืองจากงบประมาณท่ีจดัสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่
เพียงพอต่อการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน จะตอ้งมีการประสานงานอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้ชุมชนช่วย
ระดมทุนทรัพย ์ แรงงาน ทั้งน้ีเนน้การมีส่วนร่วมตามหลกั Education for All หรือ All for 
Education ) 

5. การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเลก็ ตอ้งส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและครูมีคุณธรรม
จริยธรรม  ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมพฒันาให้มีความรู้ความสามารถ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัควรมีการผสมผสานระหวา่งครูใหม่กบัครูเก่าใหล้งตวั 

6. ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ผู ้บ ริหารและครูมีขวัญกําลังใจ  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนจา้งครูช่วยสอน แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น 
จดัสรรเงินท่ีใชพ้ิจารณาความดีความชอบใหโ้รงเรียนขนาดเลก็เป็นกรณีพิเศษ 

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจดัหา ผลิตและใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกตลอดจนการให้บริการหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน เพื่อการเรียนการสอนหลายๆรูปแบบ โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 

8.  การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีขอ้จาํกดัหลายดา้น   การจดัการ

เรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลงหลายรูปแบบ จาก 1 คนต่อ 1 ชั้น หรือการสอนในลกัษณะกลุ่ม

ใหญ่ (Large group) มาเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มยอ่ยหรือรายบุคคล (Individual) 

3) ดา้นองคป์ระกอบของกลยทุธ์   ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัไวด้งัน้ี 

สุชาดา  อังศุจินดา  (2553)  ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อความสําเร็จของโรงเรียนเอกชน  โดยทาํการศึกษาองคป์ระกอบกลยุทธ์การตลาดของ
โรงเรียนเอกชน  องคป์ระกอบความสําเร็จของโรงเรียนเอกชน  และศึกษาองคป์ระกอบกลยุทธ์
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของโรงเรียนเอกชน  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  โดยศึกษากบั
กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนเอกชนท่ีประสบความสาํเร็จ  ใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถาม  ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ได้องค์ประกอบของกลยุทธ์
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของโรงเรียนเอกชนประกอบดว้ยดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา  
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ดา้นมูลค่าท่ีผูป้กครองตอ้งจ่ายเพื่อการเรียนของนักเรียน  ดา้นอาคารสถานท่ี  การอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ  ของโรงเรียน  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนและดา้นการใหบ้ริการเสริมของ
โรงเรียน 

กมลวรรณ รอดจ่าย (2552)   ไดศึ้กษา เร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเลก็   กลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรียนตน้แบบขนาดเลก็นาํร่อง  เคร่ืองมือใชแ้บบสอบถาม  
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติบรรยาย  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล  พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหาร  2) สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3)การบริหารจดัการ 4) การจดัการ
เรียนรู้ 5) การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 7) การนาํนโยบายสู่การ
ปฏิบติั 8) ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็ และในปัจจยัทั้ง 8 ปรากฏวา่ ปัจจยัดา้นสมรรถนะของครู
และบุคลากรทางการศึกษามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
การจดัการเรียนรู้ และปัจจยัดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 

4) ดา้นการบริหารโรงเรียนปฐมวยั    ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัไวด้งัน้ี 
คะนึง  สายแกว้ (2549) ไดศึ้กษา ขอ้เสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั

ในจงัหวดัสุรินทร์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัใน
จงัหวดัสุรินทร์ทั้งการบริหารโดยภาพรวม การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป ท่ีประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ และตงั
ช้ีวดั โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงนโยบายท่ีมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาบริบทโดย 1) 
การศึกษาเชิงสาํรวจเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหา และ 2) การอภิปราย
กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และส่ิงคุกคาม การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ของจงัหวดัสุรินทร์ 3) การศึกษาพหุกรณีสถานศึกษาตน้แบบการบริหารจดัการปฐมศึกษา จาํนวน 3 
แห่ง ขั้นตอนท่ีสองเป็นการพฒันาร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายจากขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ ไดจ้ากผลการวิจยั
ในขั้นตอนแรกดว้ยวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบติัการสองคร้ัง และขั้นตอนท่ีสามเป็นการตรวจสอบร่าง
ขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ีสองโดยพิจารณาจากเกณฑค์วามเหมาะสม ความสอดคลอ้ง 
ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ด้วยวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบติัการและวิธีการประชา
พิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผลการวิจยั ไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายท่ีกาํหนดวิสยัทศัน์วา่ ภายในปี 2554 จงัหวดัสุรินทร์
จะเป็นจงัหวดัชั้นนาํในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลายและทัว่ถึง และไดพ้นัธกิจ 7 ประการ คือ 
1)  จัดระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  2) สร้างโอกาสให้เด็ก
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กลุ่มเป้าหมายได้เขา้ศึกษาในระดับปฐมวยัทุกคน 3) สร้างและพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และไดรั้บการเตรียมความพร้อมในพฒันาการทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 4) สร้างเครือข่าย แหล่งการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 5) สร้างความตระหนักให้ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 6) ส่งเสริม
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและ 7) พฒันาบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้ศกัยภาพในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
รวมทั้งสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน 
2.5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

1) ดา้นกลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัไวด้งัน้ี  

Lawire and Cobbold (2001) ได ้ศึกษาการเช่ือมโยงกลยทุธ์ (Strategic Alignment) และการ

แปลงกลยุทธ์สู่ตวัช้ีวดั (Cascading) สําหรับองค์กรขา้มชาติ โดยการศึกษาบริษัทเป็นรายกรณีช่ือ 

Crosshouse  ผลการศึกษาพบว่า บริษทั Crosshouse ประสบความสาํเร็จและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

หลงัจากการใชห้ลกัการบริหารกลยทุธ์เป็นการเปล่ียนแปลงสู่กิจกรรมท่ีเป็นกลยทุธ์ท่ีประกอบดว้ยการ

วางแผน การส่ือสาร การรายงานผลการปฏิบติังานทาํไดอ้ย่างรวดเร็วในเชิงพฤติกรรมทางการบริหาร

และช่วยให้เกิดความเขา้ใจในกลยทุธ์ท่ีสาํคญัขององคก์รอยา่งรู้สึกในความเป็นเจา้ของและการรับรู้ใน

กลยทุธ์ท่ีองคก์รสร้างข้ึน  สามารถช่วยใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ จากการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการ

บริหารเชิง   กลยทุธ์ตามท่ีประยกุตใ์ชห้ลกัการและแนวคิดของบาลานซ์สกอร์การ์ด  

Morrison (2002 ) ไดศึ้กษาเร่ือง Performance Management  in Further Education : Balanced 

Scorecard Approach โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาว่าระบบการบริหารตามหลกัการบาลานซ์

สกอร์การ์ดของแคปแลนและนอร์ตนัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถาบนัการศึกษาต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผลหรือไม่โดยวิธีการ Action Research ดว้ยการเขา้ศึกษาวิทยาลยัการอุตสาหกรรม สอบถาม

ดว้ยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ผลการวิจยัตอบว่า รูปแบบการบริหารจดัการท่ีไดพ้ฒันาบาลานซ์

สกอร์การ์ดประสบความสาํเร็จในการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมและการทาํใหว้ิสัยทศัน์ 

และเป้าหมายกลยทุธ์  ประสบความสาํเร็จ และจากหลกัฐานจากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้อบถามไปยงั

ผูป้ฏิบติั  และการจดัการสมัมนากลุ่มผูบ้ริหารอาวโุสนาํไปสู่บทสรุปท่ีช้ีใหเ้ห็นว่ารูปแบบการบริหาร ท่ี

ไดพ้ฒันาข้ึน สามารถทาํใหเ้กิดประสิทธิผล ท่ีสามารถเช่ือมโยงแนวคิดของการบริหารจดัการสู่การวาง

แผนการดาํเนินงาน สามารถดาํเนินการและพฒันาทบทวนการทาํงานไดอ้ยา่งเกิดประสิทธิผล 
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2) ดา้นกลยทุธ์การจดัการศึกษา  ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัไวด้งัน้ี 

McCarthy  (1991) ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนมิชิแกนและศึกษา

ผลงานการวางแผนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบรรยากาศบางประการ โดยเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามผูบ้ริหาร 24 คน 

จากวิทยาลยัชุมชน 6 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า วิทยาลยัชุมชนส่วนมากใชก้ารวางแผนกลยุทธ์มาแลว้

ประมาณ  4 – 5  ปี  เพื่อปรับปรุงสถานภาพการทาํงาน  ต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน ลกัษณะของแผนกลยทุธ์ท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ การวินิจฉัยพนัธกิจ การวิเคราะห์ปัจจยั การกาํหนดเป้าหมายและการประเมินผล ส่วนลกัษณะ

สาํคญัรองลงมา ไดแ้ก่ การพิจารณาทางเลือก การวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ร  การปรับปรุงความเขา้ใจ

ชุมชน การจดัสรรแหล่งทรัพยากรให้เพียงพอกบัการนาํแผนไปใช้และการปรับปรุงสถานภาพดา้น

การเงิน  จากการวิเคราะห์ทางสถิติไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของวิทยาลยัชุมชนท่ีเปิดสอนระบบ

ปกติกับการใช้การวางแผน   กลยุทธ์  และไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาลยัชุมชนท่ีมีฐานะทาง

การเงินดีกบัปริมาณการวางแผนกลยุทธ์ และพบว่า วิทยาลยัชุมชนส่วนใหญ่มีปัญหาสําคญัท่ีพบคือ  

การไม่มีเวลาเพียงพอในการจดัทาํแผนกลยุทธ์  และเห็นว่า   แผนกลยุทธ์มีประโยชน์ในแง่ทาํให้เกิด

ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัทิศทางในการเปล่ียนแปลง 

Mark D. Baldwin (1994) ไดศึ้กษาการใชก้ระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน

ประถมศึกษา 2 แห่ง เพื่อวินิจฉัยและทาํความเขา้ใจเก่ียวกับปัจจัยเพื่อสนับสนุนและยบัย ั้งการนํา

รูปแบบการวางแผนกลยทุธ์มาใชใ้นโรงเรียน การเกบ็ขอ้มูลใชก้ารสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน 10 คน  

ผลการศึกษาพบวา่ มีปัจจยัท่ีสนบัสนุนการนาํรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์มาใช ้ไดแ้ก่ ความเป็นวิชาชีพ

ของบุคลากร ความสมานสามคัคีของบุคลากร ภาวะผูน้าํของครูใหญ่เปิดเผยสร้างถึงความตอ้งการ

เปล่ียนแปลงของบุคลากร  และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  และการสนบัสนุนสาํนกังานทอ้งถ่ิน 

ส่วนปัจจยัท่ียบัย ั้งการนาํรูปแบบดงักล่าวมาใช ้ไดแ้ก่ การขาดปัจจยัเสริมขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้ ความไม่

เขา้ใจเก่ียวกบักระบวยการวางแผนกลยทุธ์และจดัสรรเวลาใหก้บัการจดัทาํแผนกลยทุธ์ไม่เพียงพอ 

Park, John Ellis (1997) ได้ ศึกษาเร่ืองการศึกษากรณีการวางแผนกลยุทธ์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาต่อเน่ือง วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงการนาํแผนกลยทุธ์ไปใช ้วิธี

การศึกษาโดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเป็นคณะกรรมการการศึกษาต่อเน่ือง จาํนวน 15 คน  ตลอดจนการ

วิเคราะห์เอกสารมีการเปรียบเทียบรูปแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีนําไปใช้  ผลการศึกษาพบว่า องค์กรมี
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จุดมุ่งหมายในการวางแผนกลยทุธ์  2  ประการ คือ 1. เพื่อการตดัสินใจในการกาํหนดทิศทางขององคก์ร 

และ 2. เพื่อแสดงจุดเนน้ของการเจริญเติบโตตลอดจนนวตักรรมขององคก์ร 

Goodspeed  (2003) ได ้ศึกษาเร่ืองการแปลงและนาํกลยทุธ์สู่การปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงค์

ของการวิจยัเพื่อท่ีจะตดัสินใจว่า ถา้นาํบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใชใ้นหน่วยงานทางการสาธารณสุขจะ

สามารถพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพ ตามท่ีนํามาใช้ในองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือไม่ ผล

การศึกษาพบว่า สภาพปัญหาของการ วางแผนกลยุทธ์ในองค์กรดังกล่าวมี  4 ประการ คือ  1. มี

ผูป้ฏิบติังานร้อยละ 5 ท่ีเขา้ใจเร่ืองกลยุทธ์ขององคก์ร  2. มีผูบ้ริหารถึงร้อยละ 85 ใชเ้วลาน้อยกว่า 1 

ชัว่โมงในการวิเคราะห์กลยทุธ์  3. มีกลยทุธ์ถึงร้อยละ 8 ท่ีไม่มีการเช่ือมโยงกบัแผนงบประมาณ  และ 4. 

มีเพียงผูบ้ริหารร้อยละ 2  ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อกลยทุธ์  

สรุปจากงานวิจยัดงักล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวทางท่ีหลากหลายในการ

ดาํเนินงานดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั  การจดัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  และกลยทุธ์การดาํเนินงาน

ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อหากลยทุธ์การเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ

การจดัการศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานีต่อไป 

กล่าวโดยสรุป  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั

ขอ้มูลของการจดัการศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั และ

กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์ ตามท่ีไดก้าํหนดไวท้ั้งหมดน้ี    ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นกรอบในการวิจยั

และเป็นแนวทางในการศึกษาและเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันากลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี ต่อไป 
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  บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั

ปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดั
ปทุมธานี  เพื่อศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดัปทุมธานี  
และเพื่อพฒันากลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 
เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย  (Descriptive Research) โดยการสาํรวจ  สมัภาษณ์  สงัเกต  และการพฒันาหา 
กลยทุธ์  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ขั้นตอนการวจัิย 
 

กระบวนการ ผลทีไ่ด้ 

ขั้นตอนที ่1 

 
 
 
 

  
 

ขั้นตอนที ่2 

 
 
 

  

     
         

ขั้นตอนที ่3 

 
 
 
 
 

 
 
 
                 

    
  
         
 
 
      

 
 
 
ภาพที ่3.1  ขั้นตอนการวจิยั                           

ศึกษาสภาพการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาปฐมวยั 

ศึกษา/วิเคราะห์ขอ้มูล/
สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร

ขอ้มูลการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษา 

ศึกษาการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาปฐมวยัท่ีมี

ความเป็นเลิศ 

สร้างแบบสมัภาษณ์/แบบ
สงัเกต สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ครูกรรมการ/วเิคราะห์สาระ 

ขอ้มูลการดาํเนินงานท่ี
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 

พฒันากลยทุธ์การ
ดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 

สอบถามสถานศึกษา
ปฐมวยั 

จดัทาํ 
Binomial Test 
SWOT Analysis 
TOWS Matrix 
 Focus Group 

สรุปกลยทุธ์ 
 เพื่อนาํเสนอสถานศึกษา 

 

สมัภาษณ์เชิงลึก 
 

กลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ 
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3.1 ขั้นตอนศึกษาสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดัปทุมธานี 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรในการวิจยัไดแ้ก่สถานศึกษาท่ีสอนชั้นปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)  
และภายใตก้ารควบคุมดูแลของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน( สช.) 

3.1.2 กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 
1) เอกสาร รายงานประจาํปี ผลการประเมิน ของหน่วยงานตน้สงักดั 
2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา

ตน้สังกดั และศึกษานิเทศกด์า้นปฐมวยั   โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)จาํแนกตาม
สังกัด  ขนาด และท่ีตั้ งของสถานศึกษา  ได้ตัวอย่างผูบ้ริหารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 6 คน   สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน  6 คนและภายใต้
การควบคุมดูแลของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   จาํนวน  6 คน รวม 
18 คน  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 คน ศึกษานิเทศกด์า้นปฐมวยั 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 คน เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล (key 
informants) รายละเอียด ตามตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1  จาํนวนผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัและผูค้วบคุมดูแลสถานศึกษาท่ีทาํการสมัภาษณ์
เพื่อทราบสภาพการดาํเนินงาน 
 

สงักดั 
สถานศึกษาในเมือง สถานศึกษานอกเมือง    

ผูค้วบคุมดูแล
สถานศึกษา 

 
รวม 

เลก็ กลาง ใหญ่ เลก็ กลาง ใหญ่ 

สพฐ 
อปท 
สช 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
2 
- 

8 
8 
6 

รวม 3 3 3 3 3 3 4 22 
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3.1.3 ตวัแปรท่ีศึกษา   ไดแ้ก่สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยั  ในดา้นวิชาการ ดา้น
กิจการนักเรียน  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ   ดา้นอาคารสถานท่ี   ดา้น
ประสานสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   และดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.1.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   เป็นแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
3.1.5 การพฒันาเคร่ืองมือ 

1) สร้างแบบสมัภาษณ์ โดยร่างแบบสัมภาษณ์ในลกัษณะเป็นกรอบคาํถามเชิงโครงสร้าง
เก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้ง 7 ดา้น จากการศึกษาเอกสารและกรอบแนวคิด   

2) นาํแบบสมัภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้
3.1.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1. นําหนังสือขออนุญาตจากวิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึง
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยั ดงัน้ี 
1) วิเคราะห์เน้ือหาจาก เอกสารและ รายงานการจดัการศึกษาปฐมวยัของจงัหวดั

ปทุมธานี 
2) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการกอง และศึกษานิเทศกด์า้นปฐมวยัใน

จงัหวดัปทุมธานี 
3.1.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์เน้ือหาและแบบสัมภาษณ์มาสรุปประเด็น 

ซ่ึงเป็นสภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานีในดา้นวิชาการ ดา้นกิจการ
นกัเรียน  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ   ดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นประสาน
สัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   และดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดส้ภาพการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   
 
3.2 ขั้นตอนศึกษาการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัทีมี่ความเป็นเลศิในจังหวดัปทุมธานี   

3.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่สถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีเขา้เกณฑค์วาม

เป็นเลิศ  ตามเกณฑโ์รงเรียนพระราชทาน  โรงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ   โรงเรียนท่ีผา่นเกณฑ์

การประเมินจาก สมศ. รอบท่ีสองระดบัดีมากทุกมาตรฐาน  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัดี/ดีมาก จากการจดัลาํดบัของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ผูใ้หข้อ้มูลแต่ละโรงเรียน/ศูนย ์คือ  ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูจ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการหรือหวัหนา้ศูนย ์   

ครูชั้นปฐมวยั  และกรรมการสถานศึกษา 
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3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาท่ีเป็นประชากรดงักล่าวแบ่งเป็น 3 

กลุ่มโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง ตามแนวคิดของ สเปรสเล่ย ์(Spradley , 1979 ) และการเลือกของ  

รูบิน (Rubin and Rubin,1995  อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2552) โดยเลือกในแต่ละโรงเรียน /ศูนย ์

ประกอบดว้ยผูรั้บใบอนุญาตหรือผูจ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการหรือหวัหนา้ศูนย ์เป็นผูแ้ทนผูบ้ริหาร 1 

คน ครูชั้นปฐมวยั  เป็นผูแ้ทนครู 1 คน  กรรมการสถานศึกษา เป็นผูแ้ทนกรรมการ  1 คน  

รายละเอียดตามตารางท่ี 3.2  

 

ตารางที ่3.2 สถานศึกษาท่ีเป็นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลในแต่ละสถานศึกษา 

 

 
 

กลุ่มโรงเรียน 
 

 
 

ประชากร 
 
 

กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลในแต่ละสถานศึกษา 

ผูรั้บใบอนุญาต/  
ผูจ้ดัการ

ผูอ้าํนวยการ/
หวัหนา้ศูนย ์

 
ครูปฐมวยั 

 
กรรมการ 

 

 
รวม 

 

รางวลัพระราชทาน    1 1 1   1 3 

ศูนยเ์ดก็ปฐมวยัตน้แบบ      1 1 1 1 3 
เกณฑดี์มากจาก สมศ.  
รอบสอง                           

สพฐ 2 
สช    2         

2 
2                

2 
2 

       2 
      2 

6 
6 

อปท ระดบั ดี/ดีมาก    2 2 2       2       6 
         รวม    8 8 8       8      24 

                                  
3.2.3 ตัวแปรท่ีศึกษา คือการดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามองค์ประกอบของการจัดการ

สถานศึกษาปฐมวยั   ในดา้นวิชาการ ดา้นกิจการนักเรียน  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นธุรการ 
การเงิน และพสัดุ   ดา้นอาคารสถานท่ี   ดา้นประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   และดา้น
บริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา   จุดแขง็ จุดอ่อน ของโรงเรียน  โอกาสและอุปสรรคจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน และแนวทางท่ีโรงเรียนปฏิบติัจนเขา้เกณฑ์โรงเรียนเป็นเลิศใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
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      3.2.4 เคร่ืองมือในการวิจยั 
1) แบบสัมภาษณ์  เป็นการกาํหนดประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นคาํถามปลายเปิด ก่ึง

โครงสร้าง ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัวิธีการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบของการจดัการในดา้น
ต่างๆท่ีทาํใหโ้รงเรียนเป็นเลิศ รวมทั้งส่ิงท่ีเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

2) แบบสงัเกต 
3.2.5 การพฒันาเคร่ืองมือ 

1) ศึกษาเอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ  แลว้นาํมา
สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ เป็นคาํถามปลายเปิด และแบบสังเกตแบบกรอกรายการตาม
ประเดน็ท่ีสงัเกต 

2) นาํแบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกตเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาปรับปรุง 
3) นาํแบบสมัภาษณ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

เพื่อหาค่า IOC ว่ามีความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคข์องการวิจยัและขอบเขตเน้ือหาท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ์  ความเหมาะสมของคาํถาม 

คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ 
    - เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารการศึกษาปฐมวยั 
    - เป็นศึกษานิเทศกด์า้นปฐมวยั 
    - เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารการศึกษา/การวิจยั 

                     4)  นาํคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-Objective Congruence :IOC ) ปรากฏวา่ขอ้คาํถามในแบบสมัภาษณ์ทุกขอ้มีค่า ไม่ตํ่ากวา่ 0.5  

              5) ปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ตามการพิจารณาและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
3.2.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล    

ผูว้ิจัยสัมภาษณ์บุคลากรและสังเกตการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเข้า
คุณลกัษณะความเป็นเลิศ  ด้วย วิธีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพตามหลกัการและแนวทางในการ
สมัภาษณ์ 12 ประการ ของ เควล (Kvale, 1996,  อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2552)   

สมัภาษณ์ผูรั้บใบอนุญาต/ ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการ / หวัหนา้ศูนย ์ เก่ียวกบัการดาํเนินงาน 
ในดา้นวิชาการ ดา้นกิจการนักเรียน  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ   ดา้น
อาคารสถานท่ี   ดา้นประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   และดา้นบริหารและการประกนั
คุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ของโรงเรียน  โอกาสและอุปสรรคจากส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกโรงเรียน 
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สัมภาษณ์ครูปฐมวยัเก่ียวกบังานวิชาการ  ดา้นกิจการนกัเรียน  ดา้นบริหารงานบุคคล    
ดา้นอาคารสถานท่ี   ดา้นประสานสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน และดา้นบริหารและการประกนั
คุณภาพการศึกษา  จุดแข็ง จุดอ่อน ของโรงเรียน  โอกาสและอุปสรรคจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก
โรงเรียน และแนวทางท่ีทาํใหโ้รงเรียนเป็นเลิศ 

สัมภาษณ์กรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบัดา้นวิชาการ ดา้นกิจการนักเรียน  ดา้นอาคาร
สถานท่ี   ดา้นประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   ตลอดทั้งจุดแขง็ จุดอ่อน ของโรงเรียน  
โอกาสและอุปสรรคจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน 

สังเกตการดาํเนินงานเพ่ือทราบขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามประเด็นท่ีสัมภาษณ์และบริบท
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
3.2.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล  นาํขอ้มูลมาสรุปประเดน็ 

ไดป้ระเด็นการดาํเนินงานท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั
ปทุมธานี 
 
3.3 ขั้นตอนการพฒันาและตรวจสอบกลยุทธ์การดําเนินงานสู่ความเป็นเลศิของสถานศึกษาปฐมวัย
ในจังหวดัปทุมธานี 
3.3.1 นําขอ้มูลประเด็นการดาํเนินงานท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัใน

จงัหวดัปทุมธานีทดสอบความเป็นไปไดใ้นแต่ละประเด็นดว้ยสถิติ Binomial Test (Sidney Seigel, 
1956) 
3.3.2 การร่างกลยทุธ์   

1) วิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) เพื่อหา จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรค และโอกาส 
2) ทาํ TOWS MATRIX  (สุธีรา อะทะวงษา, 2551) เพื่อจบัคู่ 4 กลุ่ม   SO     ST  WO   

WT  โดยการพิจารณาประเดน็ท่ีเป็นแนวทางการดาํเนินงานลงในแต่ละกลุ่ม 
3) วิเคราะห์เน้ือหาในแต่ละกลุ่มเพื่อจดัทาํเป็น (ร่าง) กลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็น

เลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 
3.3.3 การปรับปรุงกลยทุธ์  

จดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ (Focus Group) พิจารณาวิเคราะห์ (ร่าง) กลยุทธ์การ
ดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 

ผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน   7 คน ซ่ึงมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
เป็นนกัวิชาการหรือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญเอก 
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เป็นผูบ้ริหารการศึกษาปฐมวยั  เช่น ผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้าํนวยการ/หัวหนา้สถานศึกษา
ปฐมวยั  ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท ข้ึนไป 

เป็นผูบ้ริหารการศึกษาท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษาปฐมวยั ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาโท ข้ึนไป 

ปรับปรุง  (ร่าง) กลยทุธ์การดาํเนินงานฯ ตามผลการพิจารณาของ ผูท้รงคุณวฒิุ 
3.3.4 การประเมินกลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจงัหวดั

ปทุมธานีดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)  
ความเหมาะสม (Propriety Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards)โดยการ
สอบถามผูบ้ริหารสถานศีกษา 

ดาํเนินการโดยการนาํเสนอกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3.3.3 พร้อมแบบสอบถามความ
คิดเห็นในการนาํกลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศไปใชใ้นสถานศึกษา  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ประชากร  ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)   จาํนวน  166 คน   สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท)   จาํนวน  109 คน  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)   จาํนวน  78  คน  รวมประชากร  จาํนวน  353คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง  กําหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan, 1970) ไดจ้าํนวน 186 คน  ใชว้ิธีการเลือกตามสัดส่วนแต่ละสังกดัและขนาด
โดยวิธีเลือก แบบเจาะจง(Purposive sampling) แยกเป็นกลุ่ม  ตามสังกดั (สพฐ  อปท และสช)  และ
ตามขนาดของสถานศึกษา (เลก็ กลาง ใหญ่) รายละเอียดตามตารางท่ี 3.3 
ตารางที ่3.3  ประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินกลยทุธ์ 
                                                                                                               N = ประชากร    n = ตวัอยา่ง 

ท่ี สงักดั ขนาด รวม 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

  N        n N           n    N          n    N n 

1 สพฐ. 83      43 41       22     42       22 166      87 
2 อปท. 57      30    35        18    17         9 109   57 
3 สช. 13        7    18        10 47        25  78   42 

 รวม                                                153    80 94       50   106      56 353 186 
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3) เคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน และความคิดเห็น   มี  2 ตอน 
ตอนท่ี  1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นอตัราส่วนประมาณค่า( Rating Scale )เก่ียวกบัประเดน็ท่ีใชใ้นการประเมิน 

4 ประเด็น คือ  ความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)  
ความเหมาะสม (Propriety Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards) ของ
ขอบข่ายการดาํเนินงานในแต่ละกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  
ตามรูปแบบการประเมิน ของมาดสั สไครเวน และ สตฟัเฟิลบีม (Madaus, Scriben, & Stufflebeam, 
1983 ) 

4) การพฒันาเคร่ืองมือ 
1. สร้างแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการนาํกลยุทธ์ไปใช้ใน  4

ประเด็น โดยให้ค่า 1 ถา้เห็นว่าตรงตามความคิดเห็น  0 ถา้เห็นว่าไม่แน่ใจ และ -1 ถา้เห็นว่าขดัแยง้
กบัความคิดเห็น และความคิดเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงแกไ้ข 

2. นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ข 
5) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1. นําหนังสือขออนุญาตจากวิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ถึง
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานท้องถ่ินจังหวัด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก
สถานศึกษาในสงักดั 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
6) การวิเคราะห์ขอ้มูล  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้  ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. จดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสั 
3. นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํนวณทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

7) สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและขอ้คาํถามในการวิจยั   

ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลและวิธีการท่ีนาํเสนอดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารคาํนวณค่าความถ่ี และ

ค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ค่าร้อยละของผูท่ี้เห็นดว้ยในแต่ละประเด็นขอบข่ายการดาํเนินงานแต่ละ  

กลยทุธ์และค่าเฉล่ียความเห็น  
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เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ทาํการปรับขอบข่ายการดาํเนินงานแต่ละกลยทุธ์ ท่ีร้อยละของ
ความคิดเห็นในเชิงคุณภาพ  ไดก้ลยทุธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

3.3.5  การสมัภาษณ์เชิงลึกในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้
ดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง   3 สังกัด เก่ียวกับประเด็น 1)ปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้ 2)วิธีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํกลยทุธ์ไปใช ้
3)ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํกลยุทธ์ไปใชแ้ละ4)เง่ือนไขในการนาํกลยุทธ์ไปใชใ้ห้

ประสบผลสาํเร็จ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูท่ี้ผูว้ิจยัสัมภาษณ์   ประกอบดว้ย ผูค้วบคุมดูแลสถานศึกษา

ปฐมวยั สงักดัละ 1 คน ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูอ้าํนวยการกองการศึกษา องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั สังกดัละ 1 คน  ผูส้อนระดบัปฐมวยัสังกดัละ 1 
คน รวม 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) รายละเอียดตามตารางท่ี 3.4 
 
ตารางที ่3.4   กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

สงักดั ผูค้วบคุมดูแลสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูส้อนระดบัปฐมวยั รวม 
สพฐ 
อปท 
สช 

                    1 
                    1 
                    1 

              1 
              1 
             1 

                 1 
                 1 
                 1 

3 
3 
3 

รวม                    3              3                  3 9 

 
2) เคร่ืองมือ  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง สอบถามเก่ียวกับปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาในการนํากลยุทธ์ไปใช้  วิธีการส่งเสริมให้สถานศึกษานํากลยุทธ์ไปใช ้ 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํกลยทุธ์ไปใช ้และ เง่ือนไขในการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้หป้ระสบผลสาํเร็จ  
เป็นคาํถามปลายเปิด 

3) การพฒันาเคร่ืองมือ สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นคาํถามปลายเปิด  นาํแบบสัมภาษณ์
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้
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4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงผูถู้กสัมภาษณ์ช้ีแจงรายละเอียดในการขอสัมภาษณ์พร้อมทั้ง

ส่งรายละเอียดของกลยทุธ์ใหศึ้กษาก่อนกาํหนดวนัสมัภาษณ์   
2. ผูว้ิจยันาํหนงัสือไปใหผู้ถู้กสมัภาษณ์พร้อมทั้งนดัวนัสมัภาษณ์  
3. ผูว้ิจยัทาํการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 

5)  การวิเคราะห์ขอ้มูล  นาํขอ้มูลมาสรุปประเด็นเรียงลาํดบัตามความถ่ีของความเห็นผู ้
ถูกสมัภาษณ์แต่ละสงักดั 

ได้ประเด็น เก่ียวกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการนํากลยุทธ์ไปใช้  วิธีการ
ส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํกลยทุธ์ไปใช ้ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํกลยทุธ์ไปใช ้ และเง่ือนไขใน
การนาํกลยทุธ์ไปใชใ้หป้ระสบผลสาํเร็จ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั

ปทุมธานี มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดั
ปทุมธานี เพื่อศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดัปทุมธานี  
และเพื่อพฒันากลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอ เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศใน

จงัหวดัปทุมธานี 

ตอนท่ี 3 ผลการพฒันากลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั
ในจงัหวดัปทุมธานี 
 
ตอนที ่ 1  ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดัปทุมธานี  

จากการศึกษาเอกสาร   และรายงานการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัของตน้

สงักดัแต่ละสงักดั และสมัภาษณ์สถานศึกษากลุ่มต่างๆ แยกตามสังกดั สถานท่ีตั้งและขนาด จาํนวน 

18 โรง/ ศูนย ์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

แต่ละสังกดั ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 

เทศบาล และศึกษานิเทศกด์า้นปฐมวยั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  แลว้สรุปนาํเสนอ

สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี ผลท่ีไดด้งัต่อไปน้ี 
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1.1   สภาพการดาํเนินงาน   ดา้นวิชาการ  
สถานศึกษาปฐมวยัสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  ใช้

หลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจดัตารางสอนเป็นการจดัตารางกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเดก็ทั้ง 4 ดา้น คือดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปํญญา และมีการจดักิจกรรม
เสริมประสพการณ์  มีการใชส่ื้อและอุปกรณ์ประกอบการสอนเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม การ
จดัครูเขส้อนโดยจดัครู 1 คนประจาํห้อง  การจดัประเมินผลเป็นการวดัและประเมินทุกกิจกรรมทุก
สปัดาห์ และมีการรายงานผลในสมุดรายงานทุกภาคการศึกษา 

สถานศึกษาปฐมวยัสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (อปท)  ดา้นวิชาการใชเ้กณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สาํหรับสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนจดัการศึกษา 
อนุบาล1 –อนุบาล3 ใช ้หลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจดัตารางสอน
เป็นการจดัตารางกิจกรรมพฒันาเด็ก 4 ดา้นคือดา้นร่างการ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและตาราง
กิจกรรมเขา้จงัหวะเสริมประสพการณ์โดยมีส่ือและอุปกรณ์ประกอบการสอน จดัครู 1 คนต่อ 1 
หอ้ง มีบางแห่งมีพี่เล้ียง 1 คนเป็นผูช่้วยครู การวดัประเมินผลเป็นการวดัการพฒันาการของเด็กทั้ง 4 
ดา้นทุกสปัดาห์  มีการรายงานผลการเรียนต่อผูป้กครองและตน้สงักดั 

สถานศึกษาปฐมวัยของเอกชน  ภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   ส่วนใหญ่ใช้หลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ. 2546 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีการใชห้ลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา  การจดัตารางสอน
จดัตามแนวหลกัสูตรแกนกลางโดยจดั 6 กิจกรรมและกิจกรรมเสริม  เนน้การเตรียมความพร้อมเด็ก 
4 ดา้น มีส่ือประกอบการสอนอย่างเพียงพอ  การจดัครูดูแลเด็กใชค้รู 1 คนต่อ 1ห้อง  บางแห่งมีพี่
เล้ียงเป็นผูช่้วยครูอีก 1 คนต่อ 1 ห้อง  การวดัประเมินผลมีการวดัทั้ง 4 ดา้น มีการสรุปรายงานผล
การพฒันาเดก็ต่อผูป้กครองทุกภาคการศึกษา 

1.2 สภาพการดาํเนินงาน  ดา้นกิจการนกัเรียน  
สถานศึกษาปฐมวยัสังกดั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  มีครู

ประจาํชั้นและครูเวรเป็นผูดู้แลความปลอดภยัของเด็ก  มีบางแห่งใหรุ่้นพี่ช่วยครูดูแลรุ่นนอ้ง  มีการ

ฝึกเดก็เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีกิจกรรมทางศาสนา มีการส่งเสริมนกัเรียนเป็นรายบุคคล มีชม

นุม มีการสอนซ่อมสริม  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษจะไดรั้บการส่งเสริมโดยการส่งเขา้ประกวด 

แข่งขันต่างๆ  มีระบบการช่วยเหลือเด็กในกรณีย์ต่างๆ  มีการศึกษาสภาพปัญญาเด็กร่วมกับ

ผูป้กครอง  มีกิจกรรมส่งเสริมหลกัสูตร มีการนาํไปทศันศึกษานอกสถานท่ี 
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สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (อปท)  สถานศึกษาจะร่วมกบั

ผูป้กครองดูแลความปลอดภยัของเด็ก ในการรับส่งเด็กแต่ละวนั มีการบนัทึกการรับส่ง  จดัครูเวร 

และมีเวรยามดูแลเดก็ตลอดเวลา มีการฝึกเดก็ดา้นคุณธรรม จริยธรรมโดยการฝึกปฏิบติั ฝึกนัง่สมาธิ 

ฝึกสวดมนต์  ไหวพ้ระ มีการศึกษาปัญญาและแก้ไขพร้อมทั้ งส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล  จัด

กิจกรรมเพิ่มเติมใหเ้ดก็ในการพฒันาดา้นต่างๆ นาํเดก็ไปทศันศึกษานอกสถานศึกษา 

สถานศึกษาปฐมวัยของเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   การดูแลความปลอดภยัของเด็กถือเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดของสถานศึกษา  มีหลกัฐานการรับส่งเด็กทุกวนั  บางแห่งมีการติดตั้งกลอ้งวงจร

ปิดในสถานศึกษาเพ่ือดูแลความปลอดภยัเด็ก มีโครงการฝึกคุณธรรม จริยธรรมโดยใชกิ้จกรรมทาง

ศาสนา  มีการฝึกปฏิบติั  มีการส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคลตามความสามารถ  มีการส่งเขา้ประกวด  

แข่งขนั  มีการไปเยี่ยมบา้นเด็กเพื่อพบปะผูป้กครอง  มีการสอนเสริมเป็ยพิเศษ เช่น สอนภาษาจีน  

ภาษาองักฤษ  ภาษาญ่ีปุ่น  วา่ยนํ้า  คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

1.3  สภาพการดาํเนินงาน  ดา้นบริหารงานบุคคล  
สถานศึกษาปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  

จาํนวนครูมีตามจาํนวนนักเรียน  คุณวุฒิปริญญาตรีดา้นปฐมวยั   สรรหาโดยตน้สังกดัมีการสอบ
คดัเลือก  กาํหนดเงินเดือนตามหลกัเกณฑท์างราชการ  มีการส่งฝึกอบรม  ศึกษาดูงานและส่งศึกษา
ต่อ  ครูทุกคนปฏิบติัตามระเบียบวินยัของทางราชการ 

สถานศึกษาปฐมวยั สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (อปท)  จาํนวนครูมีตามจาํนวน
นกัเรียน  คุณวฒิุปริญญาตรีดา้นปฐมวยั   สรรหาโดยตน้สังกดัมีการสอบคดัเลือก  กาํหนดเงินเดือน
ตามหลกัเกณฑท์างราชการ  มีการส่งฝึกอบรม  ศึกษาดูงานและส่งศึกษาต่อ  ครูทุกคนปฏิบติัตาม
ระเบียบวินยัของทางราชการและนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั 

สถานศึกษาปฐมวัยของเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จาํนวนครูมีตามจาํนวนนกัเรียน  คุณวุฒิปริญญาตรี
ดา้นปฐมวยั และเนน้บุคลิกภาพดีเป็นกรณียพ์ิเศษ เนน้การยิม้แยม้แจ่มใส ใจเยน็รักเด็ก  สรรหาโดย
สถานศึกษาเอง จ่ายเงินเดือนตามเกณฑข์องทางราชการ มีสวสัดิการ มีการส่งฝึกอบรม และศึกษาดู
งาน ตลอดจนการศึกษาต่อ  ครูทุกคนตอ้งปฏิบติัตามวินยัและจรรยาบรรณของครูและขอ้บงัคบัของ
สถานศึกษา 
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1.4 สภาพการดาํเนินงานดา้นการบริหารดา้นธุรการ  การเงิน ทรัพยสิ์นและพสัดุ 
สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  มีการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์สถานศึกษา โดยใชเ้อกสาร แผน่พบั ป้ายประกาศ ลงเวบไซต ์ เสียงตามสาย  
ประชุมช้ีแจง  และการส่ือสารผ่านนักเรียนถึงผูป้กครอง ให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาทาํ
หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์  มีระบบงานสารบรรณตามระเบียบของทางราชการ  จดัระบบการรักษาความ
ปลอดภยั จดัครูเวรรับผดิชอบดูแล  รายไดเ้กือบทั้งหมดมาจากทางราชการ  ส่วนใหญ่ยงัไม่เพียงพอ   
การเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ  หากไม่เพียงพอแกปั้ญหาโดยการรับบริจาคจากหน่วยงานอ่ืนๆ
และผูป้กครอง  การจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนจดัหาตามแผน เกือบทุกแห่งยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ี
การเงินตอ้งใหค้รูทาํหนา้ท่ีการเงินดว้ย 

สถานศึกษาปฐมวัย  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท)  มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สถานศึกษา โดยการทาํป้ายประกาศท่ีสถานศึกษาและตน้สังกดั  ลงเวบไซต ์ มีเสียง
ตามสาย ใชเ้อกสาร  แผ่นพบั ให้เจา้หนา้ท่ีของตน้สังกดัทาํหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาดว้ย   
งานสารบรรณทาํตามระเบียบทางราชการ  มีเวรยามรักษาความปลอดภยั  รายไดส่้วนใหญ่จากตน้
สังกดั เพียงพอ การจดัหาวสัดุอุปกรณ์จดัหาตามแผนและตามความจาํเป็น เจา้หนา้ท่ีของตน้สังกดั
ทาํหนา้ท่ีการเงินของสถานศึกษา 

สถานศึกษาปฐมวัยของเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)  ประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา โดยการทาํ แผ่นพบั   
ลงเวบไซต์  และการส่ือสารผ่านนักเรียนถึงผู ้ปกครอง   มีการกําหนดตัวบุคคลทําหน้าท่ี
ประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาโดยตรง  และให้ครูทุกคนทาํหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาดว้ย 
การเงินและงบประมาณทาํตามแผนท่ีวางไวแ้ละตามความเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
เจา้หนา้ท่ีการเงินโดยเฉพาะ 

1.5   สภาพการดาํเนินงาน ดา้นการบริหารอาคารสถานท่ี   
สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ส่วน

ใหญ่มีเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน มีครู และภารโรงช่วยกนัดูแลรักษา  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลโดยการแบ่งเป็นส่วนๆรับผดิชอบ  จดัเป็นเวรดูแล  อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสาํหรับเด็กส่วนใหญ่ยงัมี
ไม่เพียงพอ 

สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท) ส่วนใหญ่อาคารสถานท่ี
ยงัมีไม่เพียงพอกบัจาํนวนเดก็  ครูกบัภารโรงเป็นผูดู้แล เดก็มีส่วนร่วมดูแลบา้ง  สถานศึกษาในเมือง
ทีเคร่ืองเล่นสนามเพียงพอ แต่สถานศึกษานอกเมืองยงัมีไม่เพียงพอกบัจาํนวนเดก็ 
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สถานศึกษาปฐมวัยของเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)  อาคารสถานท่ีทุกแห่งมีเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน  
การดูแลรักษามีเจา้หนา้ท่ีโดยเฉพาะ เดก็มีส่วนร่วมนอ้ยมาก เคร่ืองเล่นสนามมีเพียงพอ 

1.6   สภาพการดาํเนินงานดา้นการประสานสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 
สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มีการ

ส่งเสริมให้ผูป้กครองช่วยเหลือสถานศึกษาในการพฒันาเด็กโดยการจดัตั้งเครือข่ายแต่ละชั้นเรียน  
และให้ผูป้กครองช่วยพฒันาเด็กท่ีบา้นดว้ย   สถานศึกษารายงานผลการพฒันาเด็กให้ผูป้กครอง
ทราบทุกภาครียน  มีการประชุมผูป้กครองเป็นประจาํ  มีการออกไปร่วมกิจกรรมของชุมชน    ให้
เดก็ไปร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนร่วมกบัผูป้กครอง 

สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (อปท)  มีการเชิญผูป้กครอง
ประชุมเพื่อร่วมกนัพฒันาเด็ก  และช่วยเหลือสถานศึกษาในการดูแลเด็กแต่ละวนั  และพฒันาเด็กท่ี
บา้นดว้ย  ให้ครูออกไปร่วมกบัชุมชนทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ  ผูป้กครองช่วยเหลือ
สถานศึกษาดา้นทุนทรัพยต่์างๆตามท่ีสถานศึกษาร้องขอ 

สถานศึกษาปฐมวัยของเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)  มีการเชิญผูป้กครองร่วมประชุมเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา  มีโครงการผูป้กครองอาสา  ส่งครูออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน บางคร้ังส่งเด็ก
นักเรียนไปร่วมด้วย    มีการเชิญผู ้ปกครองร่วมสอนเด็ก  เชิญผูป้กครองร่วมเป็นกรรมการ
สถานศึกษาดว้ย 

1.7   สภาพการดาํเนินงาน ดา้นการบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  ส่วน

ใหญ่ยงัไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานของสถานการศึกษา มีแต่แผนปฏิบตังานประจาํปีและแผน 5 ปี  โดย
ครู  ผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษาร่วมกนัจดัทาํแผน  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบสารสนเทศ  
จดัเก็บเอกสารเป็นแฟ้มและเก็บในคอมพิวเตอร์  การดาํเนินงานจดัทาํตามแผนท่ีกาํหนดไว ้  มีการ
ติดตามตรวจสอบทุกภาคเรียน  มีการประเมินภายในโดยทาํตามแบบการติดตามภายในแลว้สรุป
รายงาน   ผลการประเมินในสอบท่ีสองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก 

สถานศึกษาปฐมวยั สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (อปท)  เกือบทั้งหมดมีการ
กาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และมีผูรั้บผดิชอบแล่ละมาตรฐาน  มีแผนการปฏิบติังานประจาํปี   
สถานศึกษาในเมืองมีระบบสารสนเทศ   แต่นอกเมืองยงัไม่มีระบบสารสนเทศ  มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกภาคเรียน   ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการประเมิน  แต่สถานศึกษาตอ้ง
รายงานผลต่อตน้สงักดั 
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สถานศึกษาปฐมวัยของเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เกือบทั้ งหมดยงัไม่ได้กําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา  แต่มีแผนปฏิบติัการประจาํปี มีระบบสารสนเทศ  ดาํเนินงานตามแผนครบทุกแผนท่ี
วางไว ้  มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกภาคเรียน  มีการประเมินคุณภาพภายในตามแบบและ
รายงานประจาํปี  มีการนาํผลการประเมินไปพฒันา  ผลการประเมินในรอบท่ีสองอยูใ่นระดบั ดี/ดี
มาก เท่าๆกนั  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค) 
 
ตอนที ่2  ผลการศึกษาการดําเนินงานสถานศึกษาปฐมวยัทีมี่ความเป็นเลศิ  ในจังหวดัปทุมธานี    

จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ ในจงัหวดัปทุมธานี   
8  แห่ง    ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอบข่ายการดาํเนินงานแต่ละดา้น และการวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา 
ไดด้งัน้ี 

2.1 ขอบข่ายการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ ในแต่ละดา้น    
ดา้นท่ี 1 การบริหารงานวิชาการ 
มีการนาํหลกัสูตรปฐมวยัของกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริบทของ

สถานศึกษา พฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น  เนน้พฒันาทกัษะกระบวนการคิดและพฒันาตามศกัยภาพ
ของผูเ้รียนแต่ละคน มีส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอนท่ีหลากหลายและมีอย่างครบถว้น  มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีระบบการวดัและประเมินพฒันาการของผูเ้รียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  มีการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

ดา้นท่ี 2 การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย เน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต เป็นพิเศษ   มีกิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ท่ีดี อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่  
กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของสังคม  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักสถานศึกษา 

ดา้นท่ี 3 การบริหารงานบุคคล 
มีระบบการคดัเลือกครูท่ีมีประสิทธิภาพไดค้รูท่ีดีมีความถนดั / ความเช่ียวชาญตรงกบั

งานท่ีปฏิบติั   ส่งเสริมให้ครูไดศึ้กษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานและทศันศึกษาเป็นประจาํ   มีการบาํรุง
ขวญัท่ีดี ใหค้รูมีความพอใจในการปฏิบติังาน   ใหค้รูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎเกณฑก์ารทาํงาน 
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เพ่ือความโปร่งใสและความเป็นธรรมส่งเสริมให้ครูมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีและสามารถนาํไปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ดา้นท่ี 4 การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
มีการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ   มีระบบการรักษาความปลอดภยัของ

นกัเรียนอยา่งรัดกุม  จดัระบบงานสารบรรณท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ  ไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นการเงินทั้งจากรัฐ หน่วยงาน และเอกชนอย่างเพียงพอ   มีการบริหารงานการเงินท่ี
รัดกมุ โปร่งใส ชดัเจน   มีพสัดุอยา่งเพียงพอ และมีการรักษาบาํรุง ซ่อมแซม พร้อมใชต้ลอดเวลา 

ดา้นท่ี 5 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 

มีจํานวน อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี เพียงพอกับจํานวนนักเรียน   บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มีความสะอาด ร่มร่ืนและสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  .มีระบบ
การดูแลรักษาความปลอดภยัในการใช้อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี   มีการรักษาซ่อมบาํรุงอุปกรณ์
เคร่ืองเล่นสนาม ห้องเรียนอาคารสถานท่ีให้พร้อมใชป้ระโยชน์ไดต้ลอด   ครูและนกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี   มีการอบรมช้ีแจงนักเรียนเก่ียวกบัการใช้อาคาร
สถานท่ีและของเล่นอยูต่ลอดเวลา 

ดา้นท่ี 6 การบริหารงานความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง และชุมชน 
ผูบ้ริหารและครูมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  มีกระบวนการเขา้ถึง

ชุมชนหลายรูปแบบจนเป็นท่ียอมรับของชุมชน  มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ  
ชุมชนใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ดา้นท่ี 7 การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีการกาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มีแผนปฏิบัติการและดาํเนินการตามแผน  มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถ กาํกับ ติดตาม ดูแล
ควบคุมการปฏืบติัใหเ้ป็นไปตามแผน ครูและบุคลากรมีความตระหนกัและเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน
และกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการประเมินคุณภาพภายในและปรับปรุงแกไ้ขให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานมีการประกนัชีวิตใหค้รูและนกัเรียน 

จากการพิจารณาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความความเป็นลิศทั้ง 8 แห่ง 
จะเห็นไดว้่าขอบข่ายการดาํเนินงานของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ ทั้ง 7 ดา้น ตั้งแต่งานดา้นวิชาการ 
ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ดา้นประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน แมก้ระทัง่ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ  ทุกๆ ดา้นมี
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เป้าหมายเพื่อพฒันาเด็กให้ครบทั้ง 4 ดา้นคือดา้นร่างกาย ดา้นสังคม ดา้นอารมณ์ ดา้นสติปัญญา 
และเป็นการเตรียมเดก็เพื่อเขา้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

2.2 การวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา  (SWOT Analysis) 
จากการวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) อนัประกอบดว้ย จุดแขง็ จุดอ่อน ซ่ึงเป็น

ปัจจยัภายใน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก และความถ่ีของขอ้มูล ไดร้ายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4.1-4.2DPU
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        ตารางที ่4. 1 ความถี่ของการดาํเนินงานที่เป็น ปัจจยัภายในของสถานศึกษา (Internal  Environmental)   
 

              จุดแข็ง (Strengths) ความถี่        จุดอ่อน (Weaknesses) ความถี่ 

ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ 
1.สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 เป็นหลกั 
2.มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
3 มุ่งพฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น 
4 เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 
5.ส่งเสริมและพฒันาตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
6 มีสื่อที่ใชป้ระกอบการสอนที่หลากหลายและมีอยา่งครบถว้น 
7.มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดบัที่สูงขึ้น 
8.มีระบบการวัดและ  ประเมินพัฒนาการของผู ้เ รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9 มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพฒันา
อยา่งต่อเนื่อง 
10.มีการจดับรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
11 ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
5 
4 
 
4 
 
4 
3 

ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ 

1. ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 
2.ผู ้ปกครองบางส่วนต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได ้
มากกวา่ดา้นอื่นๆ 
3 ผูป้กครองไม่เห็นความสําคญัและไม่ให้ความร่วมมือใน
การ ติดตาม วดั ประเมินผล และการรายงานผลเกี่ยวกบัตวั
เดก็ 

 

 
 

8 
 

8 
 
6 
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       ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) ความถี่ จุดอ่อน (Weaknesses) ความถี่ 

ด้านที ่2 การบริหารงานกจิการนักเรียน 
1 มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่หลากหลาย 
2 เนน้กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นพิเศษ 
3 เนน้กิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ที่ดี อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพ
ผูใ้หญ่ 
4  มีการจดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับของ
สงัคม 
5 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
6  มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักสถานศึกษา 

 
8 
7 
 

7 
 
6 
4 
4 

ด้านที ่2 การบริหารงานกจิการนักเรียน  

1 ผูป้กครองบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรของสถานศึกษา 

2 นกัเรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมนอ้ยเนื่องจากผูป้กครอง
บางส่วนมีเวลาจาํกดัในการมารับส่งเดก็ เนื่องจากภาระการ
ทาํงาน 

3 สถานที่จดักิจกรรมไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ 

 
 
5 
 
5 
 
 
 
4 

ด้านที ่3 การบริหารงานบุคคล 
1 มีระบบการคดัเลือกครูที่มีประสิทธิภาพไดค้รูที่ดีมีความถนดั / ความ
เชี่ยวชาญตรงกบังานที่ปฏิบตัิ 
2 ส่งเสริมใหค้รูไดศ้ึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานและทศันศึกษาเป็นประจาํ 
3 มีการบาํรุงขวญัที่ดี ใหค้รูมีความพอใจในการปฏิบตัิงาน 
4 ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎเกณฑก์ารทาํงาน เพื่อความโปร่งใส
และความเป็นธรรม 

 
7 
 
6 
6 
5 

ด้านที ่3 การบริหารงานบุคคล 
1 ครูที่มีความรู้ความสามารถ และผา่นการทาํงานมาดีแลว้ 
ลาออกไปทาํงานที่อื่น 
2 ครูบางส่วนไม่อุทิศเวลาไดเ้ต็มที่ ตอ้งใช้เวลาประกอบ
อาชีพเสริม เนื่องจากรายไดน้อ้ย 
3 ครูไม่มีวฒุิและความรู้ดา้นปฐมวยั 

 
5 
 
5 
 
3 
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       ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) ความถี่ จุดอ่อน (Weaknesses) ความถี่ 
5 ครูไดร้ับการส่งเสริมใหม้ีความรู้เรื่องเทคโนโลยแีละสามารถนาํ
ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4   

ด้านที ่4 การบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ 
1.มีการประชาสมัพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ 
2 มีระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียนอยา่งรัดกมุ 
3 จดัระบบงานสารบรรณที่ทนัสมยั สะดวก รวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 
4 สถานศึกษาไดร้ับการสนบัสนุนดา้นการเงินทั้งจากรัฐ หน่วยงาน 
และเอกชนอยา่งเพียงพอ 
5 มีการบริหารงานการเงินที่รัดกมุ โปร่งใส ชดัเจน 
6 มีพสัดุอยา่งเพียงพอ และมีการรักษาบาํรุง ซ่อมแซม พร้อมใช้
ตลอดเวลา 

 
7 
7 
6 
 
6 
 
5 
4 

ด้านที ่4 การบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ 
1 การอุดหนุนเงินจากภาครัฐไม่เพียงพอกบัรายจ่ายที่ตอ้งจ่าย
จริง 
2 สถานศึกษาไม่มีเจา้หนา้ที่สนบัสนุนการดาํเนินงาน
โดยเฉพาะ 
3  ครูและเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบตัิมีความรู้ดา้นธุรการและการเงิน
ไม่เพียงพอ 

 
   6 
 
   6 
 
   3 

     
 
 

DPU



129 

      ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) ความ
ถี่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) ความถี่ 

ด้านที ่5 การบริหารงานอาคารสถานที ่
1 มีจาํนวน อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 
2 บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม เอื้อ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 
3.มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ อาคาร สถานที่ 
4 มีการรักษาซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ห้องเรียนอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้
ประโยชนไ์ดต้ลอด 
5 ครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ 
6 มีการ อบรมชี้แจง นกัเรียนเกี่ยวกบัการใชอ้าคารสถานที่และของเล่นอยูต่ลอดเวลา 

 
6 
6 
 
5 

    4 
    4 
3 

ด้านที ่5 การบริหารงานอาคารสถานที ่
1 บริเวณของสถานที่มีนอ้ย ไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนที่
เพิ่มขึ้น 
2  เจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบมีนอ้ย  ดูแลไม่เพียงพอและทัว่ถึง 
 

 
5 
 
5 

ด้านที ่6 การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน 
 1.ผูบ้ริหารและครูมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง  
 2.มีกระบวนการเขา้ถึงชุมชนหลายรูปแบบจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 3.มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน ตลอดเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 
 4.ชุมชนใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 
    6 
6 
5 
5 

ด้านที ่6 การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบั
ผู้ปกครองและชุมชน         
1. ครูไม่มีเวลาวา่งในการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษายงัมีความสามารถในการ
เขา้ถึงประชาชนไม่ดีพอ  
3. ผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลาวา่งที่จะร่วมมือกบัสถานศึกษา 

 
 
6 
5 

 

4 
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 ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) ความถี่ จุดอ่อน (Weaknesses) ความถี่ 

ด้านที ่7 การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1 มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจน 
2 มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3 มีแผนปฏิบตัิการและดาํเนินการตามแผน 
4.มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที่ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั. 
5 คณะกรรมการสามารถ กาํกบั ติดตาม ดูแลควบคุมการปฏืบตัิให้เป็นไปตาม
แผน 
6 .ครูและบุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจเ กี่ยวกับมาตรฐานและ
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
7.มีการประเมินคุณภาพภายในและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
8 มีการประกนัชีวิตใหค้รูและนกัเรียน 

 
8 
6 
6 
6 
5 
 
5 
 
4 
 
3 

ด้านที ่7 การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1 การประกนัคุณภาพมีงานเอกสารมากเกินไป 
2 ครูมีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาทาํเรื่องการประกนั
คุณภาพไดเ้ท่าที่ควร  
3 ผลการประเมินจากตน้สงักดัล่าชา้ 

 

 
 8 
8 
 
4 
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ตารางที ่4.2  ความถี่ของสิ่งที่เป็นปัจจยัภายนอกในการดาํเนินงานของสถานศึกษา (External Environmental) 
 

โอกาส (Opportunities) ความถี่ อุปสรรค (Threats) ความถี่ 

1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งที่ชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2.หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็น 
อยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
4. มีระบบ การคมนาคม และการสื่อสารที่ สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

8 
7 
 

7 
5 
5 

1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 
3 นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจาก
ผูป้ฏิบตัิงานอยูแ่ลว้ในสถานศึกษา 
4 ฐานะทางบา้นของเดก็ไม่ดี 
5.มีปัญหาดา้นการจราจร ถนนคบัแคบ การจราจรคบัคัง่ 
6 การก่อสร้าง และปรับปรุงสถานที่ตอ้งจา้งบุคคล 
ภายนอก เกิดปัญหาระหวา่งก่อสร้าง และเวลาในการ
สร้าง 

6 
5 
5 
 
4 
3 
3 
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จากตารางท่ี 4.1 และ 4.2 จะเห็นว่าจุดแขง็ในดา้นการบริหารงานวิชาการไดแ้ก่การใช้
หลกัสูตรปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 เป็นหลกัและมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมกบับริบท
ของสถานศึกษาโดย มุ่งพ ัฒนาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น  ดา้นการบริหารงานกิจการนกัเรียน  มีการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย    ดา้นการบริหารงานบุคคล มีระบบการคดัเลือกครูท่ีมี
ประสิทธิภาพไดค้รูท่ีดีมีความถนัด / ความเช่ียวชาญตรงกบังานท่ีปฏิบติั   ดา้นการบริหารงาน
ธุรการ การเงิน พสัดุ มีการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ และไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
การเงินทั้งจากรัฐ หน่วยงาน และเอกชนอยา่งเพียงพอ   ดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี มีจาํนวน 
อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี เพียงพอกบัจาํนวนนักเรียน และจดั บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายใน
สถานศึกษา มีความสะอาด ร่มร่ืนและสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ดา้นการบริหารงานและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน   จุดอ่อน
ไดแ้ก่ ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจปรัชญาการศึกษาปฐมวยั และบางส่วนตอ้งการให้เด็กอ่าน
ออกเขียนได ้มากกว่าดา้นอ่ืนๆ   และเร่ืองการประกนัคุณภาพมีงานเอกสารมากเกินไป   ทาํให้การ
ประกนัคุณภาพไม่มีคุณภาพเท่ท่ีควรเน่ืองจากครูมีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาทาํเร่ืองการประกนั
ไดเ้ตม็ท่ี และมีโอกาสท่ีสถานศึกษาอยูใ่นแหล่งท่ีชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
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ตอนที ่3  ผลการพฒันากลยุทธ์การดําเนินงานสู่ความเป็นเลศิของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดั
ปทุมธานี 

จากการวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) ในตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ในขั้นตอนการพฒันากลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ดงัต่อไปน้ี 

3.1  การทดสอบความเป็นไปไดข้องขอ้มูล 
ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1และ4.2  เม่ือประมวลความเห็นตามประเด็นการวิเคราะห์สภาพ

สถานศึกษา (SWOT Analysis) และหาค่าโอกาสของความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากกลุ่ม (p) โดยใช ้
Binomial Test  ไดผ้ลตามตาราง 4.3 
 
ตารางที ่4.3  ความถ่ีและโอกาสของความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากกลุ่ม ( p ) ของผูใ้หข้อ้มูลจาก
สถานศึกษาท่ีเขา้เกณฑค์วามเป็นเลิศ  
 
ประเภท รายการ ความถ่ี p 
จุดแขง็ 

(Strengths) 
ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ   

 1. สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 เป็นหลกั 8 .004 
 2. มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 8 .004 
 3. มุ่งพฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น 8 .004 
 4. เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 6 .145 
 5. ส่งเสริมและพฒันาตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 6 .145 
 6มีส่ือใชป้ระกอบการสอนท่ีหลากหลายและมีอยา่งครบถว้น 6 .145 
 7. มีการเตรียมความพร้อมเพือ่การเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 5 .363 
 8. มีระบบการวดัและ ประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4 
 

.637 
 9. มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
4 .637 

 10. มีการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 4 .637 
 11. ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 3 .855 
 ด้านที ่2 การบริหารงานกจิการนักเรียน   
 1. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 8 .004 
 2. เนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตเป็นพิเศษ 7 .035 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 
ประเภท รายการ ความถ่ี P 

 3. เนน้กิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ท่ีดี อ่อนนอ้มถ่อมตน 
เคารพผูใ้หญ่ 

7 
 

.035 
 

 4. มีการจดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จนเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม 

6 .145 

 5. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 4 .637 
 6. มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักสถานศึกษา 4 .637 
 ด้านที ่3 การบริหารงานบุคคล   
 1. มีระบบการคดัเลือกครูท่ีมีประสิทธิภาพไดค้รูท่ีดีมีความถนดั 

/ ความเช่ียวชาญตรงกบังานท่ีปฏิบติั 
7 .035 

 2. ส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานและทศันศึกษา
เป็นประจาํ 

6 .145 

 3. มีการบาํรุงขวญัท่ีดี ใหค้รูมีความพอใจในการปฏิบติังาน 6 .145 
 4. ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎเกณฑก์ารทาํงาน เพื่อความ

โปร่งใสและความเป็นธรรม 
5 .363 

 5. ครูไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรู้เร่ืองเทคโนโลยแีละสามารถ
นาํใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

4 

 
.637 

 
 

ด้านที ่4 การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ   

 1. มีการประชาสมัพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ 7 .035 
 2. มีระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียนอยา่งรัดกมุ       7 .035 
 3. จดัระบบงานสารบรรณท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ 
 
6 

 
.145 

 4. สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจากหน่วยงาน
ต่างๆ และเอกชนอยา่งเพยีงพอ 

6 .145 

 5. มีการบริหารงานการเงินท่ีรัดกมุ โปร่งใส ชดัเจน 5 .363 
 6. มีพสัดุอยา่งเพียงพอ และมีการรักษาบาํรุง ซ่อมแซม พร้อม

ใชต้ลอดเวลา 
4 .637 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ประเภท รายการ ความถ่ี P 

 ด้านที ่5 การบริหารงานอาคารสถานที ่   
 1. มีจาํนวน อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 6 .145 
 2. บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มีความ

สะอาด ร่มร่ืนและสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
6 .145 

 3. มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ 
อาคาร สถานท่ี 

5 .363 

 4. มีการรักษาซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม ห้องเรียน
อาคารสถานท่ีใหพ้ร้อมใชป้ระโยชน์ไดต้ลอด 

4 .637 

 5. ครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
อาคาร สถานท่ี 

4 .637 

 6. มีการ อบรมช้ีแจง นกัเรียนเก่ียวกบัการใชอ้าคารสถานท่ี 
และของเล่นอยูต่ลอดเวลา 

3 .855 

 ด้านที ่6 การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษา
กบัชุมชนและผู้ปกครอง 

  

 1. ผูบ้ริหารและครูมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

6 .145 

 2. มีกระบวนการเขา้ถึงชุมชนหลายรูปแบบจนเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชน 

6 .145 

 3. มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน ตลอดเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 5 .363 
 4. ชุมชนใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของสถานศึกษาและให้

ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
5 .363 

 ด้านที ่7 การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 1. มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบงัคบับญัชาท่ี

ชดัเจน 
8 .004 

 2. มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6 .145 
 3. มีแผนปฏิบติัการและดาํเนินการตามแผน 6 .145 
 4. มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั. 6 .145 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ประเภท รายการ ความถ่ี p 
 5. คณะกรรมการ สามารถกาํกับ ติดตาม ดูแลควบคุมการ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผน 
5 .363 

 6. ครูและบุคลากรมีความตระหนักและเขา้ใจเก่ียวกับ
มาตรฐานและกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 

5 .363 

 7. มีการประเมินคุณภาพภายในและปรับปรุงแกไ้ขให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

4 .637 

 8. มีการประกนัชีวิตใหค้รูและนกัเรียน 3 .855 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ   
1. ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจปรัชญาการศึกษาปฐมวยั  8 .004 

 2. ผูป้กครองบางส่วนตอ้งการใหเ้ดก็อ่านออกเขียนได ้
มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

8 .004 

 3. ผูป้กครองไม่เห็นความสาํคญัและไม่ใหค้วามร่วมมือใน
การ ติดตาม วดั ประเมินผล และการรายงานผลเก่ียวกบัตวั
เดก็ 

6 .145 

 ด้านที ่2 การบริหารงานกจิการนักเรียน    
 1. ผูป้กครองบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5 .363 

 2. นกัเรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมนอ้ยเน่ืองจากผูป้กครอง
บางส่วนมีเวลาจาํกดัในการมารับส่งเดก็ เน่ืองจากภาระการ
ทาํงาน 

5 
 

.363 
 

 3. สถานท่ีจดักิจกรรมไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ 4 .637 
 ด้านที ่3 การบริหารงานบุคคล   
 1. ครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และผา่นการทาํงานมาดีแลว้ 

ลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน 
5 .363 

 2. ครูบางส่วนไม่อุทิศเวลาไดเ้ตม็ท่ี ตอ้งใชเ้วลาประกอบ
อาชีพเสริม เน่ืองจากรายไดน้อ้ย 

5 .363 

 3. ครูไม่มีวฒิุและความรู้ดา้นปฐมวยั 3 .855 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ประเภท รายการ ความถ่ี P 
 ด้านที ่4 การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ   

 1. การอุดหนุนเงินจากภาครัฐไม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีตอ้ง
จ่ายจริง 

6 .145 

 2. สถานศึกษาไม่มีเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงาน
โดยเฉพาะ 

6 .145 

 3.  ครูและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัมีความรู้ดา้นธุรการและการเงิน
ไม่เพียงพอ 

3 .855 

 ด้านที ่5 การบริหารงานอาคารสถานที ่   
 1. บริเวณของสถานท่ีมีนอ้ย ไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนท่ี

เพิ่มข้ึน 
5 .363 

 2.  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบมีนอ้ย การดูแลไม่เพียงพอและ
ทัว่ถึง 

5 .363 

  
ด้านที ่6 การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษา
กบัผู้ชุมชน         

  

 1. ครูไม่มีเวลาวา่งในการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 6 .145 
 2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษายงัมีความสามารถในการ

เขา้ถึงประชาชนไม่ดีพอ  
 
5 

 
.363 

 3 ผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลาวา่งท่ีจะร่วมมือกบัสถานศึกษา 4 .637 
 ด้านที ่7 การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 1. การประกนัคุณภาพมีงานเอกสารมากเกินไป 8 .004 
 2. ครูมีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาทาํเร่ืองการประกนั

คุณภาพไดเ้ท่าท่ีควร  
8 .004 

 3. ผลการประเมินจากตน้สงักดัล่าชา้ 4 .637 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

 

 

จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นว่าค่าความถ่ีของความคิดเห็นสูงสุด  8 และตํ่าสุด 3 และค่าท่ี
ความถ่ีสูงจะมีค่า p ซ่ึงเป็นค่าความแตกต่างไปจากกลุ่มตํ่า และผูว้ิจยัจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณา
คดัเลือกรายการท่ีมีค่า p น่าเช่ือถือพอ ท่ีคิดว่าจะเป็นความเห็นของกลุ่มได ้ในการนาํไปเป็นขอ้มูล
สร้างกลยทุธ์ในขั้นตอนต่อไป 

 

 
 

ประเภท รายการ ความถ่ี P 

โอกาส 
(Opportunities) 

1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งท่ีชุมชนใหค้วามสนใจกบั
การศึกษา 

8 .004 

 2. หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบั
สถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

7 .035 

 3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาท่ีเก้ือหนุนต่อการ
พฒันาการเรียนการสอน 

7 .035 

 4. มีระบบ การคมนาคม และการส่ือสารท่ี สะดวกและ
รวดเร็ว 

5 .363 

 5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 5 .363 
 

อุปสรรค 
(Threats) 

1. สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 5 .363 

 2. การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 5 .363 
 3. นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจาก

ผูป้ฏิบติังานอยูแ่ลว้ในสถานศึกษา 
5 .363 

 4. ฐานะทางบา้นของเดก็ไม่ดี 4 .637 
 5. มีปัญหาดา้นการจราจร ถนนคบัแคบ การจราจรคบัคัง่ 3 .855 
 6. การก่อสร้าง และปรับปรุงสถานท่ีตอ้งจา้งบุคคลภายนอก 

เกิดปัญหาระหวา่งก่อสร้าง และเวลาในการสร้าง 
3 .855 
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 3.2  การร่างกลยทุธ์ 
 3.2.1 การเลือกรายการท่ีมีความน่าเช่ือถือจากการวิเคราะห์สภาพ (SWOT 

Analysis)  
จากตารางท่ี 4.3 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายการท่ีมีค่า p ตั้งแต่ .363 ลงมา เป็นรายการท่ี

น่าเช่ือถือไดเ้พราะเป็นความคิดเห็นของผูถู้กสัมภาษณ์หรือไดรั้บการสังเกตเกินคร่ึง (5 คน/แห่ง ข้ึน
ไป)  ผลจากการคดัเลือกรายการตามกรอบดงักล่าว แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที ่4.4  รายการจากผลการวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา จาํแนกตามปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก    
 

ปัจจัย รายการ รายการ 

ภายใน 
 

จุดแขง็ (S) 
ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ 
1. สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรปฐมวยั พทุธศกัราช 
2546 เป็นหลกั ( p=.004) 
2. มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบั
บริบทของสถานศึกษา  ( p=.004) 
3. มุ่งพฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น ( p=.004) 
4. เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการคิด                
(p=.145) 
5. ส่งเสริมและพฒันาตามศกัยภาพของผูเ้รียน
แต่ละคน (p=.145) 
6. มีส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอนท่ีหลากหลายและ
มีอยา่งครบถว้น (p=.145) 
7.มีการเตรียมความพร้อมเพือ่การเรียนต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน  (p=.363) 

จุดอ่อน (w) 
ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ 
1.ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั ( p=.004) 
2. ผูป้กครองบางส่วนตอ้งการใหเ้ดก็
อ่านออกเขียนได ้มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ           
(p=.004) 
3. ผูป้กครองไม่เห็นความสาํคญัและ
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการ ติดตาม วดั 
ประเมินผล และการรายงานผลเก่ียวกบั
ตวัเดก็ (p=.145) 
 
 

 ด้านที ่2 การบริหารงานกจิการนักเรียน 
1. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย
(p=.004) 
2. เนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขนิสยั สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต เป็นพิเศษ  ( p=.035) 
3. เนน้กิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ท่ีดี  

ด้านที ่2 การบริหารงานกจิการนักเรียน 
1. ผูป้กครองบางส่วนไม่ใหค้วาม
ร่วมมือในการจดักิจกรรมเสริม 
หลกัสูตรของสถานศึกษา ( p=.363) 
2. นกัเรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมนอ้ย 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัย ประเภท ประเภท 

 อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่  (p=.035) 
4. มีการจดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
(p=.145) 

เน่ืองจากผูป้กครองบางส่วนมีเวลาจาํกดั
ในการมารับส่งเดก็ เน่ืองจากภาระการ
ทาํงาน  (p=.363) 

 ด้านที ่3 การบริหารงานบุคคล 
1. มีระบบการคดัเลือกครูท่ีมีประสิทธิภาพได้
ครูท่ีดีมีความถนดั / ความเช่ียวชาญตรงกบังาน
ท่ีปฏิบติั  (p=.035) 
2. ส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงาน
และทศันศึกษาเป็นประจาํ  (p=.145) 
3. มีการบาํรุงขวญัท่ีดี ใหค้รูมีความพอใจใน
การปฏิบติังาน  (p=.145) 
4. ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎเกณฑก์าร
ทาํงาน เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรม    
(p=.363) 

ด้านที ่3 การบริหารงานบุคคล 
1. ครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และผา่น
การทาํงานมาดีแลว้ ลาออกไปทาํงานท่ี
อ่ืน  (p=.363) 
2. ครูบางส่วนไม่อุทิศเวลาไดเ้ตม็ท่ี ตอ้ง
ใชเ้วลาประกอบอาชีพเสริม เน่ืองจาก
รายไดน้อ้ย  (p=.363) 
 

 

 ด้านที ่4 การบริหารงานธุรการ การเงนิ พสัดุ 
1. มีการประชาสมัพนัธ์สถานศึกษาหลาย
รูปแบบ  (p=.035) 
2. มีระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียน
อยา่งรัดกมุ  (p=.035) 
3. จดัระบบงานสารบรรณท่ีทนัสมยั สะดวก 
รวดเร็วในการใหบ้ริการ  (p=.145) 
4. สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงิน
จาก หน่วยงานต่างๆและเอกชนอยา่งเพียงพอ       
(p=.145) 
5. มีการบริหารงานการเงินท่ีรัดกมุ โปร่งใส 
ชดัเจน  (p=.363) 

ด้านที่ 4 การบริหารงานธุรการ การเงิน 
พสัดุ 
1. การอุดหนุนเงินจากภาครัฐไม่
เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายจริง               
(p=.145) 
 
2. สถานศึกษาไม่มีเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน
การดาํเนินงานโดยเฉพาะ  (p=.145) 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัย ประเภท ประเภท 
 ด้านที ่5 การบริหารงานอาคารสถานที ่

1. มีจาํนวน อุปกรณ์ อาคาร เพียงพอกบั
จาํนวนนกัเรียน  (p=.145) 
2. บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายใน
สถานศึกษา มีความสะอาด ร่มร่ืนและ
สวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้( p=.145) 
3. มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัการ
ใชอุ้ปกรณ์ อาคาร สถานท่ี  (p=.363) 

ด้ านที่  5  การบ ริหารงานอาคาร
สถานที ่
1. บริเวณของสถานท่ีมีนอ้ย ไม่
เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน     
(p=.363) 
 
2.  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบมีนอ้ย การ
ดูแลไม่เพยีงพอและทัว่ถึง (p=.363) 

 ด้านที ่6 การบริหารงานความสัมพนัธ์
ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน 
1. ผูบ้ริหารและครูมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ี
ยอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  (p=.145) 
2. มีกระบวนการเขา้ถึงชุมชนหลายรูปแบบ
จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน  (p=.145) 
3. มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
ตลอดเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ  (p=.363) 
4. ชุมชนใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของ 
สถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
(p=.363) 
ด้านที ่7 การบริหารงานและการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
1. มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการ
บงัคบับญัชาท่ีชดัเจน  (p=.004) 
2. มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  (p=.145) 
3. มีแผนปฏิบติัการและดาํเนินการตามแผน 
(p=.145) 

ด้านที ่6 การบริหารงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบั
ผู้ปกครองและชุมชน 
1. ครูไม่มีเวลาวา่งในการร่วม
กิจกรรมกบัชุมชน  (p=.145) 
 
2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษายงั
มีความสามารถในการเขา้ถึง
ประชาชนไม่ดีพอ  (p=.363) 
 
 
ด้านที ่7 การบริหารงานและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
1. การประกนัคุณภาพมีงานเอกสาร
มากเกินไป  (p=.004) 
2. ครูมีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลา
ทาํเร่ืองการประกนัคุณภาพได้
เท่าท่ีควร  (p=.004) 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 
ปัจจัย ประเภท ประเภท 

 4.มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัและ
เป็นปัจจุบนั. (p=.145) 
5. คณะกรรมการ สามารถกาํกบั ติดตาม 
ดูแลควบคุมการปฏืบติัใหเ้ป็นไปตามแผน 
(p=.363) 
6.ครูและบุคลากรมีความตระหนกัและเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษา  (p=.363) 

 

 ภายนอก โอกาส (O) 
1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งท่ีชุมชนใหค้วาม
สนใจกบัการศึกษา  (p=.004) 
2.หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วาม
ร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี  (p=.035) 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาท่ีเก้ือหนุน
ต่อการพฒันาการเรียนการสอน  ( p=.035) 
4.มีระบบ การคมนาคม และการส่ือสารท่ี 
สะดวกและรวดเร็ว  ( p=.363) 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของ
สถานศึกษา  ( p=.363) 

อุปสรรค (T) 
1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่ง
อบายมุข  (p=.363) 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ
ล่าชา้  (p=.363) 
3 นโยบายของหน่วยราชการในการ
รับบรรจุครูจากผูป้ฏิบติังานอยูแ่ลว้ใน
สถานศึกษา  (p=.363) 
 
 
 

            
จากตารางท่ี 4.4 แสดงรายการความถ่ีของความคิดเห็นท่ีมีค่า p ตั้งแต่.363ลงมาในแต่ละ

ดา้น เม่ือแยกตามปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก จะเห็นค่า p ตํ่าสุดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
ในส่วนของปัจจยัภายใน 
จุดแขง็ ดา้นการบริหารวิชาการ p ตํ่าสุด .004  ดา้นการบริหารกิจการนกัเรียน p ตํ่าสุด 

.004 ดา้นการบริหารงานบุคคล p ตํ่าสุด ..035ดา้นการบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ p ตํ่าสุด .035 
ดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี p ตํ่าสุด .145 ดา้น การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน p ตํ่าสุด ..145 ดา้นการบริหารงานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  p ตํ่าสุด .004 
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จุดอ่อน ดา้นการบริหารวิชาการ p ตํ่าสุด .004 ดา้นการบริหารกิจการนกัเรียน p ตํ่าสุด 
.363 ดา้น การบริหารงานบุคคล p ตํ่าสุด .363  ดา้นท่ีการบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ p ตํ่าสุด 
.145 ดา้น  การบริหารงานอาคารสถานท่ี p ตํ่าสุด .363  ดา้นการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน p ตํ่าสุด .145  ดา้นการบริหารงานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  p ตํ่าสุด .004 

ในส่วนของปัจจยัภายนอก 
โอกาส     p ตํ่าสุด .004 
อุปสรรค   p ตํ่าสุด .363 

3.2.2 การจดัทาํ TOWS Matrix  
เม่ือไดก้รอบการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา ( SWOT Analysis ) ตามตาราง 4.4 

แลว้ ไดน้าํผลมาวิเคราะห์ TOWS Matrix   เพื่อหาแนวทางหรือสร้างกลยทุธ์โดยจบัคู่ปัจจยัภายใน
กบัปัจจยัภายนอกไดเ้ป็น 4 คู่ คือ SO, WO, ST และ WT ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 – 4.11 
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      ตารางที ่4.5  ตาราง TOWS Matrix เพื่อจดักลุ่มกลยทุธ์ของสถานศึกษาดา้นการบริหารงาน
วิชาการ 
 

 
 
 
                                                         
ปัจจัยภายใน 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
   1.สถ าน ศึ กษ า ใช้ห ลัก สู ต รปฐมวัย 
พทุธศกัราช 2546 เป็นหลกั 
    2.มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสม
กบับริบทของสถานศึกษา  
    3 มุ่งพฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น  
    4เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 
    5.ส่งเสริมและพฒันาตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียนแต่ละคน 
    6 มีส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอนท่ี
หลากหลายและมีอยา่งครบถว้น 
    7.มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียน
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

จุดอ่อน ( W ) 
   1.ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั  
   2.ผูป้กครองบางส่วนตอ้งการใหเ้ดก็อ่าน
ออกเขียนได ้มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
   3 ผูป้กครองไม่เห็นความสาํคญัและ
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการ ติดตาม วดั 
ประเมินผล และการรายงานผลเก่ียวกบัตวั
เดก็ 
 

 โอกาส ( O ) 

1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งท่ีชุมชนใหค้วาม
สนใจกบัการศึกษา 
2.หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วาม
ร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาท่ีเก้ือหนุน
ต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
4.มีระบบ การคมนาคม และการส่ือสารท่ี 
สะดวกและรวดเร็ว 

5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อ
คุณภาพของสถานศึกษา    

กลยุทธ์ SO 
1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน
(S1,S2,S3,O1,O5) 
2. ใชแ้หล่งเรียนรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาเดก็(S3,S4,S5.O3,O4) 

กลยุทธ์ WO 
1. สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเก่ียวกบั
ปรัชญาของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั    
(W1,W2,O1,O5) 

อุปสรรค (  T ) 
1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่ง
อบายมุข 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ
ล่าชา้ 
3 นโยบายของหน่วยราชการใน
การรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบติังาน
อยูแ่ลว้ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ST 
1. เสนอแนวทางเพือ่ปรับปรุงระเบียบ 
กฏเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อการจดัการศึกษา
ปฐมวยั(S7,T3) 
 

กลยุทธ์ WT 
1. ปรับแนวทางจดักิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมท่ีไม่ขดักบัปรัชญาการจีด
การศึกษาปฐมวยั( W1,T1) 

         

        หมายเหตุ.   ตวัอกัษรและตวัเลขในวงเลบ็ของแต่ละกลยทุธ์ คือรายการท่ีแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
 

DPU



145 

ตารางที ่4.6   ตาราง TOWS Matrix เพื่อจดักลุ่มกลยทุธ์ของสถานศึกษาดา้นการบริหารงานกิจการนกัเรียน 
 

 
 
 
                                                               ปัจจัยภายใน 
 
    ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
1 มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่หลากหลาย 
2 เนน้กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นพิเศษ 
3 เนน้กิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ที่ดี อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่ 
4  มีการจดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับของ
สงัคม 

จุดอ่อน ( W ) 
1 ผูป้กครองบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรของสถานศึกษา 
2 นกัเรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมนอ้ยเนื่องจากผูป้กครอง
บางส่วนมีเวลาจาํกดัในการมารับส่งเด็ก เนื่องจากภาระการ
ทาํงาน 

 โอกาส ( O ) 

1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งที่ชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2.หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบั
สถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อการพฒันาการ
เรียนการสอน 
4.มีระบบ การคมนาคม และการสื่อสารที่ สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ SO 
3.  จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา       
(S2,S3,S4,O1,O5) 
 

กลยุทธ์ WO 
2. ใหโ้อกาสผูป้กครองไดม้ีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่
เหมาะสมของสถานศึกษา (W1,O1) 
 

อุปสรรค (  T ) 
1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 
3 นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบตัิงาน
อยูแ่ลว้ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ST 
2. จดักิจกรรมภายในสถานศึกษาโดยการจาํลองสภาพชุมชนเขา้สู่
สถานศึกษา(S1,T1) 
 

กลยุทธ์ WT 
                             - 
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      ตารางที ่ 4.7  ตาราง TOWS Matrix เพื่อจดักลุ่มกลยทุธ์ของสถานศึกษาดา้น การบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
                                                         ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
1 มีระบบการคดัเลือกครูที่มีประสิทธิภาพไดค้รูที่ดีมีความถนดั / ความ
เชี่ยวชาญตรงกบังานที่ปฏิบตัิ 
2 ส่งเสริมใหค้รูไดศ้ึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานและทศันศึกษาเป็นประจาํ 
3 มีการบาํรุงขวญัที่ดี ใหค้รูมีความพอใจในการปฏิบตัิงาน 
4 ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎเกณฑก์ารทาํงาน เพื่อความโปร่งใสและ
ความเป็นธรรม 

จุดอ่อน ( W ) 
1 ครูที่มีความรู้ความสามารถ และผา่นการทาํงานมาดี
แลว้ ลาออกไปทาํงานที่อื่น 
 2 ครูบางส่วนไม่อุทิศเวลาไดเ้ตม็ที่ ตอ้งใชเ้วลา
ประกอบอาชีพเสริม เนื่องจากรายไดน้อ้ย  

 
 

 โอกาส ( O ) 
1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งที่ชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2.หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็น
อยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อการพฒันาการเรียนการ
สอน 
4.มีระบบ การคมนาคม และการสื่อสารที่ สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ SO 
4. ปรับระบบการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
(S1,S4,O1,O5) 
 

กลยุทธ์ WO 
3. จดักิจกรรมใหค้รูมีรายไดเ้สริมนอกเหนือจากรายได้
ปกติ(W1,O1,O4) 
 
 

อุปสรรค (  T ) 
1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 
3 นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบตัิงานอยูแ่ลว้
ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ST 
3 สร้างขวญัและกาํลงัใจใหค้รูมัน่ใจในการทาํงานที่สถานศึกษา(S3,T3) 
 
 

กลยุทธ์ WT 
2 เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อปรับแกร้ะเบียบการ
บรรจุครูที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา(W1,T4) 
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     ตารางที ่4.8   ตาราง TOWS Matrix เพื่อจดักลุ่มกลยทุธ์ของสถานศึกษาดา้น การบริหารงานธุรการ การเงิน และพสัดุ 
 

 
 
 
                                                              ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
1.มีการประชาสมัพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ 
2 มีระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียนอยา่งรัดกมุ 
3 จดัระบบงานสารบรรณที่ทนัสมยั สะดวก รวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 
4 สถานศึกษาไดร้ับการสนบัสนุนดา้นการเงินทั้งจากรัฐ หน่วยงาน 
และเอกชนอยา่งเพยีงพอ 
5 มีการบริหารงานการเงินที่รัดกมุ โปร่งใส ชดัเจน 

จุดอ่อน ( W ) 
1 การอุดหนุนเงินจากภาครัฐไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายที่ตอ้งจ่าย
จริง 
2 สถานศึกษาไม่มีเจา้หนา้ที่สนบัสนุนการดาํเนินงานโดยเฉพาะ 
 

 

 

โอกาส ( O ) 
1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งที่ชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2.หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็น
อยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อการพฒันาการเรียนการ
สอน 
4.มีระบบ การคมนาคม และการสื่อสารที่ สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ SO 
5. พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ที่ทนัสมยัสอดคลอ้งกบั
เทคโนโลยสีมยัใหม่(S1,O1,O4) 
6. จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ                
(S4,S5,O2,O5 ) 
 

กลยุทธ์ WO 
4. รณรงคใ์หชุ้มชนช่วยเหลือสถานศึกษาใหง้านแต่ละดา้น
พฒันาดียิง่ขึ้น  (W1,O1,O5) 
 

อุปสรรค (  T ) 
1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 
3 นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบตัิงานอยูแ่ลว้
ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ST 
4. จดัระบบรักษาความปลอดภยัและป้องกนัความเสี่ยงใน
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ (S2,S5,T1) 
 

กลยุทธ์ WT 
3. ปรับเปลี่ยนระเบียบวา่ดว้ยงานธุรการ และการเงินโดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่  (W1,W2,T2,T3) 
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    ตารางที ่4.9   ตาราง TOWS Matrix เพื่อจดักลุ่มกลยทุธ์ของสถานศึกษาดา้น การบริหารงานอาคารสถานที่ 
 

 
 
                                                                    ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
1 มจีํานวน อุปกรณ์ อาคาร สถานที ่เพยีงพอกบัจํานวนนักเรียน 
2 บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มีความสะอาด ร่ม
รื่นและสวยงาม เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
3.มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ อาคาร 
สถานที่ 

จุดอ่อน ( W ) 
1 บริเวณของสถานที่มีนอ้ย ไม่เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรียนที่
เพิ่มขึ้น 
2  เจา้หนา้ที่ที่รับผิดชอบมีนอ้ย การดูแลไม่เพียงพอและทัว่ถึง 

 

 โอกาส ( O ) 
1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งที่ชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2.หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็น
อยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อการพฒันาการเรียนการ
สอน 
4.มีระบบ การคมนาคม และการสื่อสารที่ สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ SO 
7. ตกแต่งอาคารสถานที่ใหส้วยงามร่มเยน็เป็นที่ประทบัใจแก่ผูพ้บ
เห็นตลอดเวลา (S1,S2,O1,O2) 

กลยุทธ์ WO 
5. วางแผนเพื่อขยายหอ้งเรียนเพิ่ม ใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการ
ของชุมชน (W1,O5) 
 
 

อุปสรรค (  T ) 
1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 
3 นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบตัิงานอยูแ่ลว้
ในสถานศึกษา 

กลยทุธ์ ST  
5. ปรับปรุงบริเวณ ถนน ทางเดิน ประตูเขา้ออก ใหเ้ป็นระบบง่าย
ต่อการควบคุมดูแล (S1,S3,T1) 
 
 

กลยุทธ์ WT 
                             - 
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     ตารางที ่ 4.10  ตาราง TOWS Matrix เพื่อจดักลุ่มกลยทุธ์ของสถานศึกษาดา้น การบริหารงานความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน 
 

 
 
                                                                                    ปัจจัยภายใน 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
1ผูบ้ริหารและครูมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง  
 2มีกระบวนการเขา้ถึงชุมชนหลายรูปแบบจนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 
3 มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน ตลอดเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 
4 ชุมชนใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของสถานศึกษาและใหค้วาม
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

จุดอ่อน ( W ) 
1 ครูไม่มเีวลาว่างในการร่วมกจิกรรมกบัชุมชน 
2 ครูและบุคลากรของสถานศึกษายงัมีความสามารถในการ
เขา้ถึงประชาชนไม่ดีพอ  

 โอกาส ( O ) 

1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งที่ชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2.หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็น
อยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อการพฒันาการเรียนการ
สอน 
4.มีระบบ การคมนาคม และการสื่อสารที่ สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ SO 
8. จดักิจกรรมใหชุ้มชนและสถานศึกษามีความสมัพนัธอ์ยา่ง
ต่อเนื่อง (S1,S4,O1,O5) 
 

กลยุทธ์ WO 
6. พฒันาครูเกี่ยวกบัวธิีการและแนวทางสร้างความสมัพนัธ์กบั
ชุมชน 
(W1,O1) 
 

อุปสรรค (  T ) 
1.สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 
2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 
3 นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบตัิงานอยูแ่ลว้
ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ST 
6. ใหค้รูเขา้ไปมีส่วนในการใหข้อ้มูล ข่าวสารของสถานศึกษาที่
ถูกตอ้งแก่ชุมชน (S1,S4,T1) 

กลยุทธ์ WT 
                           - 
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     ตารางที ่4.11   ตาราง TOWS Matrix เพื่อจดักลุ่มกลยทุธ์ของสถานศึกษา ดา้นการบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
                                                   ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ ( S ) 
1. มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจน 
2. มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. มีแผนปฏิบตัิการและดาํเนินการตามแผน 
4. มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที่ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั. 
5. คณะกรรมการ สามารถกาํกบั ติดตาม ดูแลควบคุมการปฏิบตัิให้
เป็นไปตามแผน 
6. ครูและบุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษา 

จุดอ่อน ( W ) 
1. การประกนัคุณภาพมีงานเอกสารมากเกินไป 
2. ครูมีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาทาํเรื่องการประกนั
คุณภาพไดเ้ท่าที่ควร  

 
 

 โอกาส ( O ) 
1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งที่ชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2. หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่ง
ดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
4. มีระบบ การคมนาคม และการสื่อสารที่ สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ SO 
9. ส่งเสริมและควบคุมกาํกบัใหส้ถานศึกษาดาํเนินการตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพภายในอยา่งถูกตอ้ง(S2,S3,S6,O1,O5) 

กลยุทธ์ WO 
7. สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรในการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง(W1,W2,O1,O5) 

อุปสรรค (  T ) 
1. สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 
2. การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 
3. นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบตัิงานอยูแ่ลว้ใน
สถานศึกษา 

กลยุทธ์ ST 
                                - 

กลยุทธ์ WT 
4. สร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในองคก์ร
(W1,W2,T1) 
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จากตารางท่ี 4.5 – 4.11 แสดงให้เห็นการเช่ือมโยงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เป็น
คู่ๆ จาํแนกเป็นรายดา้น  กล่าวคือ ส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็ (S) อนัเป็นปัจจยัภายในกบัส่ิงท่ีเป็นโอกาส (O) 
อนัเป็นปัจจยัภายนอก กาํหนดใหเ้ป็นกลยทุธ์กลุ่ม SO  ส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็ (S) อนัเป็นปัจจยัภายในกบั
ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค (T) อนัเป็นปัจจยัภายนอกกาํหนดใหเ้ป็นกลยทุธ์กลุ่ม ST   ส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อน (W) 
อนัเป็นปัจจยัภายในกบัส่ิงท่ีเป็นโอกาส (O) อนัเป็นปัจจยัภายนอก กาํหนดใหเ้ป็นกลยทุธ์กลุ่ม WO      
ส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อน (W) อันเป็นปัจจัยภายในกับส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค (T) อันเป็นปัจจัยภายนอก 
กาํหนดให ้เป็นกลยทุธ์กลุ่ม WT 
       3.2.3  การจดัทาํ (ร่าง)กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั
ปทุมธานี 

3.2.3.1 การกาํหนดช่ือและกาํหนดกรอบกลยทุธ์ของแต่ละคู่ 
จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.5 – 4.11 ได้พิจารณารายการในแต่ละกลุ่มแต่ละ

รายการ  บางประเด็นยงัมีซํ้ าซ้อนกนั หรือใกลเ้คียงกนั  จึงไดน้าํมาเขียนใหม่เพื่อให้ครอบคลุม
ประเดน็เหล่านั้น  พร้อมทั้งกาํหนดช่ือ กลุ่มกลยทุธ์ในแต่ละคู่ เพื่อใหมี้ความหมายช้ีนาํกลยทุธ์นั้นๆ
ดงัน้ี  คือ SO ใหช่ื้อว่า “กลุ่มกลยทุธ์เร่งรัดพฒันา”  ST ใหช่ื้อว่า “กลุ่มกลยทุธ์รอหาโอกาส”   WO 
ให้ช่ือว่า “กลุ่มกลยุทธ์ปรับปรุงองคก์ร” และ WT ให้ช่ือว่า “กลุ่มกลยุทธ์ทบทวนบทบาท ”   
รายการกลยทุธ์ท่ีไดป้รับใหม่และจดัใหอ้ยูใ่นแต่ละกลุ่ม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
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 ตารางที ่4.12  ช่ือกลยทุธ์การดาํเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ม 
 

องค์ประกอบการ
ดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ 

เร่งรัดพฒันา (SO) รอหาโอกาส (ST) ปรับปรุงองค์กร 
(WO) 

ทบทวนบทบาท          
(WT)  

1 การบริหารงาน
วชิาการ 
 
 
 

1 พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน
(S1,S2,S3,O1,O5) 
 

1 เสนอแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุงระเบียบ 
กฏเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อ
การจดัการศึกษา
ปฐมวยั(S7,T3) 

1 สร้างความเขา้ใจ
กบัผูป้กครอง
เก่ียวกบัปรัชญาของ
การจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยั       
(W1,W2,O1,O5) 

1 ปรับแนวทางจดั
กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมท่ีไม่ขดั
กบัปรัชญาการจีด
การศึกษาปฐมวยั
(W1,T1) 

2 การบริหารงาน
กิจการนกัเรียน 
 
 

2 จดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ
สถานศึกษา       
(S2,S3,S4,O1,O5) 

 
 
 
 

2 ใหโ้อกาส
ผูป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสม
ของสถานศึกษา
(W1,O1) 

 
 
 
 

3 การบริหารงาน
บุคคล 
 
 

3 ปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลให้
เป็นไปคามหลกัธรร
มาภิบาล
(S1,S4,O1,O5) 

2 สร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหค้รูมัน่ใจ
ในการทาํงานท่ี
สถานศึกษา(S3,T3) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



153 

ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการ
ดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ 

เร่งรัดพฒันา (SO) รอหาโอกาส (ST) ปรับปรุงองค์กร 
(WO) 

ทบทวนบทบาท          
(WT)  

4 การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน  
และพสัดุ 
 
 
 
 

4 พฒันาระบบการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ี
ทนัสมยัสอดคลอ้ง
กบัเทคโนโลยี
สมยัใหม่(S1,O1,O4) 
5 จดัสรรงบประมาณ
เพ่ือจดัการศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 จดัระบบรักษา
ความปลอดภยัและ
ป้องกนัความเส่ียง
ในสถานศึกษาอยา่ง
มีประสิทธิภาพ
(S2,S5,T1) 
 
 

3 รณรงคใ์หชุ้มชน
ช่วยเหลือ
สถานศึกษาใหง้าน
แต่ละดา้นพฒันาดี
ยิง่ข้ึน(W1,O1,O5) 
 
 
 

2 ปรับเปล่ียน
ระเบียบวา่ดว้ยงาน
ธุรการ และการเงิน
โดยใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่
(W1,W2,T2) 

5 การบริหารงาน
อาคารสถานท่ี 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 ปรับปรุงบริเวณ 
อาคารสถานท่ีให้
สวยงาม ร่มเยน็ เป็น
ท่ีประทบัใจและเป็น
ระบบง่ายต่อการ
ควบคุมดูแล
(S1,S3,T1) 

4 วางแผนเพ่ือขยาย
หอ้งเรียนเพ่ิม ให้
เพียงพอแก่ความ
ตอ้งการของชุมชน
(W1,O5) 
 

 

6 การบริหารงาน
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
สถานศึกษากบั
ผูป้กครองและ
ชุมชน 

6 จดักิจกรรมให้
ชุมชนและ
สถานศึกษามี
ความสัมพนัธ์อยา่ง
ต่อเน่ือง
(S1,S4,O1,O5) 

 5 พฒันาครูเก่ียวกบั
วธีิการและแนวทาง
สร้างความสัมพนัธ์
กบัชุมชน 
(W1,O1) 

 

7 การบริหารงาน
และการประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

7 ส่งเสริมและ
ควบคุมกาํกบัให้
สถานศึกษา
ดาํเนินการตาม
กระบวนการประกนั
คุณภาพภายในอยา่ง
ถกูตอ้ง
(S2,S3,S6,O1,O5) 
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จากตารางท่ี 4.12 แสดงกลยทุธ์การดาํเนินงานของสถานศึกษาได ้4 กลุ่ม คือกลยทุธ์การ
ดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเป็นการใชจุ้ดแข็งเพื่อให้
ไดรั้บโอกาสมากท่ีสุด (SO)    กลยุทธ์การใชจุ้ดแข็งเพ่ือหลีกเล่ียงอุปสรรค (ST)  กลยุทธ์การลด
จุดอ่อนเพ่ือเพิ่มโอกาส (WO) และกลยุทธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค (WT) ตาม
รายละเอียด ต่อไปน้ี 

1. กลยทุธ์เร่งรัดพฒันา ( SO) มีดงัน้ี 
1.1 ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีจุดแขง็คือใชห้ลกัสูตรปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

เป็นหลกัมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และมุ่งพฒันาผูเ้รียนครบ
ทั้ง 4 ดา้น สอดรับกบัโอกาสท่ีสถานศึกษาอยู่ในแหล่งท่ีชุมชนให้ความสนใจกบัการศึกษาและ
ความมัน่ใจของขุมชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา  ดงันั้นกลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี คือ 1) พฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

1.2 ดา้นการบริหารงานกิจการนักเรียน มีจุดแข็งคือการเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นพิเศษ  เน้นกิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ท่ีดี อ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่ และ มีการจดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของ
สังคมสอดรับกบัโอกาสท่ีสถานศึกษาอยู่ในแหล่งท่ีชุมชนให้ความสนใจกบัการศึกษาและความ
มัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษากลยทุธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  2) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1 3 ดา้นการบริหารงานบุคคล มีจุดแขง็คือมีระบบการคดัเลือกครูท่ีมีประสิทธิภาพ
ไดค้รูท่ีดีมีความถนัด / ความเช่ียวชาญตรงกบังานท่ีปฏิบติัและ ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนด
กฎเกณฑก์ารทาํงาน เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรม สอดรับกบัโอกาสท่ีสถานศึกษาอยู่ใน
แหล่งท่ีชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา  ความมัน่ใจของชุมชุมชนต่อคุณภาพของสถานศึกษากล
ยทุธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  3) ปรับระบบการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปคามหลกัธรรมาภิบาล 

1.4 ด้านการบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุมีจุดแข็งคือมีการประชาสัมพนัธ์
สถานศึกษาหลายรูปแบบสอดรับกบัโอกาสท่ีสถานศึกษาอยู่ในแหล่งท่ีชุมชนให้ความสนใจกบั
การศึกษาและการมีระบบ การคมนาคม และการส่ือสารท่ี สะดวกและรวดเร็ว กลยุทธ์ใน
สถานการณ์น้ี คือ  4) พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่  
และจุดแข็งท่ีสถานศึกษาไดรั้บการสนับสนุนดา้นการเงินทั้งจากรัฐ หน่วยงาน และเอกชนอย่าง
เพียงพอและมีการบริหารงานการเงินท่ีรัดกุม โปร่งใส ชดัเจนสอดรับกบัโอกาสท่ีหน่วยงานทาง
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี และความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพ
ของสถานศึกษากลยทุธ์คือ  5) จดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.5 ดา้นการบริหารงานความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน มี
จุดแข็งคือผูบ้ริหารและครูมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และชุมชนให้การ
ยอมรับในศกัยภาพของสถานศึกษาและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีสอดรับกบัโอกาสท่ีสถานศึกษา
อยู่ในแหล่งท่ีชุมชนให้ความสนใจกับการศึกษาและความมั่นใจของขุมชนต่อคุณภาพของ
สถานศึกษา กลยทุธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  5) จดักิจกรรมให้ชุมชนและสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง 

1.6 ดา้นการบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มีจุดแขง็คือมีการกาํหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนปฏิบติัการและดาํเนินการตามแผน และครูและ
บุคลากรมีความตระหนกัและเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาสอดรับกบัโอกาสท่ีสถานศึกษาอยู่
ในแหล่งท่ีชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษาและความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี  คือ  7) ส่งเสริมและควบคุมกํากับให้สถานศึกษาดําเนินการตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพภายในอยา่งถูกตอ้ง 

2. กลยทุธ์รอหาโอกาส ( ST) มีดงัน้ี 
2.1 ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีจุดแขง็คือ  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียน

ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนแต่กมี็อุปสรรค ท่ีนโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบติังาน
อยู่แล้วในสถานศึกษา กลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  1) เสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงระเบียบ 
กฏเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั 

2.2 ดา้นการบริหารงานบุคคล มีจุดแขง็คือ  มีการบาํรุงขวญัท่ีดี ให้ครูมีความพอใจ
ในการปฏิบติังาน แต่กมี็อุปสรรคท่ีนโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบติังานอยู่
แลว้ในสถานศึกษา  กลยทุธ์ในสถานการณ์น้ี คือ 2) สร้างขวญัและกาํลงัใจใหค้รูมัน่ใจในการทาํงาน
ท่ีสถานศึกษา 

2.3 ดา้นการบริหารงานธุรการ การเงิน และพสัดุมีจุดแขง็คือ  มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของนักเรียนอย่างรัดกุมและมีการบริหารงานการเงินท่ีรัดกุม โปร่งใส ชัดเจน แต่ก็มี
อุปสรรคท่ีสถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุขและมีปัญหาดา้นการจราจร ถนนคบัแคบ การจราจร
คบัคัง่.จกัลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  3) จดัระบบรักษาความปลอดภยัและป้องกนัความเส่ียงใน
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5 ด้านการบริหารงานอาคารสถานท่ีมีจุดแข็งคือ   มีจาํนวน อุปกรณ์ อาคาร 
สถานท่ี เพียงพอกบัจาํนวนนักเรียนและมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัในการใช้อุปกรณ์ 
อาคาร สถานท่ีแต่กมี็อุปสรรคท่ีถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุขและมีปัญหาดา้นการจราจร ถนน
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คบัแคบ การจราจรคบัคัง่กลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี คือ 4) ปรับปรุงบริเวณ ถนน ทางเดิน ประตูเขา้
ออก ใหเ้ป็นระบบง่ายต่อการควบคุมดูแล 

3. กลยทุธ์ปรับปรุงองคก์ร ( WO) มีดงัน้ี 
3.1 ด้าน การบริหารงานวิชาการมีจุดอ่อนคือผูป้กครองขาดความรู้ความเข้าใจ

ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั และมีผูป้กครองบางส่วนตอ้งการให้เด็กอ่านออกเขียนได ้มากกว่าดา้น
อ่ืนๆ แต่ยงัมีโอกาสคือสถานศึกษาอยูใ่นแหล่งท่ีชุมชนให้ความสนใจกบัการศึกษาและความมัน่ใจ
ของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษากลยทุธ์ในสถานการณ์น้ี คือ 1)สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง
เก่ียวกบัปรัชญาของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

3.2 ดา้น การบริหารงานกิจการนกัเรียนมีจุดอ่อนคือผูป้กครองบางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรของสถานศึกษาสถานศึกษาแต่ยงัมีโอกาสคือสถานศึกษา
อยูใ่นแหล่งท่ีชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษากลยทุธ์ในสถานการณ์น้ี คือ 2)ใหโ้อกาสผูป้กครอง
ไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมของสถานศึกษา 

3.3 ด้าน การบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ  มีจุดอ่อนคือการอุดหนุนเงินจาก
ภาครัฐไม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายจริง แต่ยงัมีโอกาสคือสถานศึกษาอยู่ในแหล่งท่ีชุมชนให้
ความสนใจกับการศึกษาและความมั่นใจของขุมชนต่อคุณภาพของสถานศึกษากลยุทธ์ใน
สถานการณ์น้ี คือ  3) รณรงคใ์หชุ้มชนช่วยเหลือสถานศึกษาใหง้านแต่ละดา้นพฒันาดียิง่ข้ึน 

3.4 ดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี มีจุดอ่อนคือบริเวณของสถานท่ีมีน้อย ไม่
เพียงพอกับจาํนวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึนแต่ยงัมีโอกาสคือความมั่นใจของขุมชนต่อคุณภาพของ
สถานศึกษากลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  4)วางแผนเพื่อขยายห้องเรียนเพิ่ม ให้เพียงพอแก่ความ
ตอ้งการของชุมชน 

3.5 ดา้นการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชนมี
จุดอ่อนคือครูไม่มีเวลาว่างในการร่วมกิจกรรมกบัชุมชนแต่ยงัมีโอกาสคือสถานศึกษาอยูใ่นแหล่งท่ี
ชุมชนให้ความสนใจกบัการศึกษากลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  5) พฒันาครูเก่ียวกบัวิธีการและ
แนวทางสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

4. กลยทุธ์ทบทวนบทบาท ( WT) มีดงัน้ี 
4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  มีจุดอ่อนคือผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจ

ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั และมีอุปสรรคท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ใกลแ้หล่งอบายมุข  กลยุทธ์ใน
สถานการณ์น้ี คือ  1) ปรับแนวทางจดักิจกรรมการเตรียมความพร้อมท่ีไม่ขดักบัปรัชญาการจด
การศึกษาปฐมวยั 
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4.2 ดา้นการบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ มีจุดอ่อนคือการอุดหนุนเงินจากภาครัฐ
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท่ีต้องจ่ายจริงและสถานศึกษาไม่มีเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการดาํเนินงาน
โดยเฉพาะและมีอุปสรรคการเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้  กลยุทธ์ในสถานการณ์น้ี คือ  2) 
ปรับเปล่ียนระเบียบวา่ดว้ยงานธุรการ และการเงินโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 
              3.2.3.2 ร่าง กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั
ปทุมธานี 

จากรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ประกอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอนท่ี 2 สามารถกาํหนดกลุ่ม
กลยทุธ์ รายการกลยทุธ์ และขอบข่ายการดาํเนินงาน  ไดร้ายละเอียดในตารางท่ี  4.13 
 
ตารางที ่4.13  ร่างรายการกลยทุธ์ และขอบข่ายการดาํเนินงาน แต่ละกลยทุธ์  
 
กลุ่มกลยุทธ์ รายการกลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

เร่งรัดพฒันา (SO) 
เHog]b 
เ 
เ 
เ 

1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน  
ส 
ส 

- ศึกษาหลกัสูตรปฐมวยัของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ศึกษาความตอ้งการของชุมชน  
- ร่างและพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการศึกษาวจิยัท่ี
ถกูตอ้ง 
- ประเมินและปรับปรุงการใชห้ลกัสูตรตลอดเวลา 

 2. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
เป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

- ทาํความเขา้ใจเร่ืองอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
- ใหบุ้คลากรในสถานศึกษาเขา้ใจและตระหนกัถึงการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
-ตรวจประเมินผลการดาํเนินงาน ความเป็นไปตามอตัอตั
ลกัษณ์มากนอ้ยเพียงใด 

 3. ปรับระบบการบริหารงานบุคคล
ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

- ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดกติกาเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคล 
- ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
- ควบคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานสอดคลอ้งตามหลกั       
ธรรมาภิบาล 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

กลุ่มกลยุทธ์ รายการกลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
 
 

4. พฒันาระบบการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีทนัสมยั
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ 
3 
3 

- สนบัสนุนวสัดุครุภณัฑท่ี์สามารถใชเ้ทคโนโลยี
ยคุใหม่ได ้
- พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ใหม่ โดยอาศยั
เทคโนโลยยีคุใหม่ 
- ใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาดา้นต่างๆ 

 5. จดัสรรงบประมาณเพื่อจดั
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

- สาํรวจความตอ้งการใชง้บประมาณในการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษา 
- จดังบประมาณเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ครบถว้นทุกดา้น 
- ควบคุมกาํกบัการใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตาม
งบประมาณ 
- ประเมินผลการใชง้บประมาณเพื่อปรับปรุงให้
สามารถใชไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

 6. จดักิจกรรมใหชุ้มชนและ
สถานศึกษามีความสัมพนัธ์อยา่ง
ต่อเน่ือง 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือกาํหนด
กิจกรรมท่ีใหชุ้มชนและบุคลากรในสถานศึกษา
ไดร่้วมกิจกรรม 
- จดัทาํแผนความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบั
สถานศึกษา 
- ดาํเนินการควบคุมกาํกบัและติดตามผลการจดั
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผน 

 7. ส่งเสริมและควบคุมกาํกบัให้
สถานศึกษาดาํเนินการตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพ
ภายในอยา่งถกูตอ้ง 
 

- ศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาอยา่งถูกตอ้ง 
- จดัประชุมอบรมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและจดัทาํแผนการดาํเนินงานเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประสานผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ควบคุมกาํกบัใหมี้การประกนัคุณภาพเป็น
วฒันธรรมขององคก์ร 

 
 

DPU



159 

ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

กลุ่มกลยุทธ์ รายการกลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
รอหาโอกาส (ST) 1. เสนอแนวทาง เพ่ือปรับปรุง

ระเบียบกฎเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยั 
 

- พิจารณาระเบียบกฎเกณฑท่ี์สถานศึกษา
ตอ้งปฏิบติัและมีผลกระทบต่อสถานศึกษา 
- รวบรวมประเดน็ท่ีเป็นปัญหาและเป็น
อุปสรรคต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
- ร่วมประชุมกบัสมาคมหรือองคก์ารท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา 
- เสนอผูมี้อาํนาจทราบและพิจารณาแกไ้ข 

 32. สร้างขวญัและกาํลงัใจใหค้รู
มัน่ใจในการทาํงานท่ีสถานศึกษา 

3- จดัสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและ
เป็นธรรม 
- จดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานของแต่ละคน 
- ใหค้รูมีส่วนช่วยตดัสินใจและมีความรู้สึก
เป็นเจา้ของโครงการต่างๆท่ีดาํเนินงานใน
โรงเรียน 

 3. จดัระบบรักษาความปลอดภยัและ
ป้องกนัความเส่ียงในสถานศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- สาํรวจปัจจยัท่ีเป็นอนัตรายและมีความ
เส่ียง 
- พิจารณาจดัทาํแผนการป้องกนัแกไ้ข
อนัตรายและความเส่ียงเหล่านั้น 
- ดาํเนินการตามแผนและโครงการท่ี
กาํหนด 

 4. ปรับปรุงบริเวณอาคารสถานท่ีให้
สวยงาม ร่มเยน็ เป็นท่ีประทบัใจ 
และเป็นระบบง่ายต่อการ
ควบคุมดูแล 

- จดัทาํแผนการควบคุมดูแลนกัเรียนให้
เป็นระบบและทัว่ถึงในบริเวณสถานศึกษา 
- วางระบบการจราจรใหค้ล่องตวั จดัระบบ
การดูแลรักษาความปลอดภยั 
- จดัเจา้หนา้ท่ีดูแลใหบ้ริการเส้นทางจราจร
บนถนน 
- ตรวจสอบอนัตรายท่ีจะเกิดกบันกัเรียน
บนทางเดิน ประต ูและหนา้ต่างของอาคาร
ทุกหลงั 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

กลุ่มกลยุทธ์ รายการกลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
ปรับปรุงองคก์ร (WO) 1. สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง

เก่ียวกบัปรัชญาของการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 

 

- จดัโครงการปฐมนิเทศผูป้กครอง
นกัเรียนใหท้ราบแผนการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาและบทบาทของ
ผูป้กครองต่อการพฒันานกัเรียน 
- จดัทาํวารสารการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา เนน้บทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการศึกษาโดยเฉพาะการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยั เผยแพร่ให้
ผูป้กครองทราบ 

 

 2. ใหโ้อกาสผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมของ
สถานศึกษา 

- เชิญผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมเป็น
กรรมการในการดาํเนินงานบางอยา่ง
ของสถานศึกษา 
- สาํรวจความคิดเห็นจากผูป้กครองใน
การร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 
- สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใหผู้ป้กครองนกัเรียน
ทราบ 

 

 3. รณรงคใ์หชุ้มชนช่วยเหลือ
สถานศึกษาใหง้านแต่ละดา้นพฒันาดี
ยิง่ข้ึน 

- สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองใหเ้ห็น
วา่สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 
มีหนา้ท่ีในการพฒันาเดก็ในชุมชน 
ชุมชนตอ้งโอบอุม้ดูแลช่วยเหลือ 
- จดักิจกรรมของสถานศึกษาใหชุ้มชน
ศรัทธาต่อการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา 

 4. วางแผนเพ่ือขยายหอ้งเรียนเพ่ิมให้
เพียงพอแก่ความตอ้งการของชุมชน 

- ออกแบบอาคารเป็นกรณีพิเศษใหมี้
การใชป้ระโยชน์บริเวณท่ีดินไดสู้งสุด 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

กลุ่มกลยุทธ์ รายการกลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
 5. พฒันาครูเก่ียวกบัวธีิการและ

แนวทางสร้างความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน 

- จดัสัมมนาส่งครูเขา้อบรมเก่ียวกบั
การประชาสัมพนัธ์และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน 
- ใหโ้อกาสครูไดศึ้กษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีเป็น Best Practice ใน
เร่ืองน้ี 

ทบทวนบทบาท (WT) 1. ปรับแนวทางจดักิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมท่ีไม่ขดักบั
ปรัชญาการจดัการศึกษาปฐมวยั 

- จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตาม
ความถนดัของผูเ้รียน โดยไม่ขดักบั
นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 

 2. ปรับเปล่ียนระเบียบวา่ดว้ยงาน
ธุรการและการเงินโดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

-- เสนอปรับแกร้ะเบียบเก่ียวกบั
ระบบงานสารบญัและงานการเงิน
ใหส้ามารถใชร้ะบบสารสนเทศ
สมยัใหม่หรือใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั
แทนระเบียบเดิมท่ีมีความล่าชา้ใน
การปฏิบติั 
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3.3  การปรับปรุงกลยทุธ์ 
ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ( Focus Group ) พิจารณาวิเคราะห์  

ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) กลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั
ปทุมธานี  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

3.3.1 ประเดน็ท่ีสนทนา 
1. พิจารณาความเป็นไปได้ของความถ่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์ Binomial ของ

สถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

2. พิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจัยได้วิ เคราะห์สภาพโรงเรียนท่ีเป็นเลิศ 

(SWOT Analysis) 

3. พิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดร่าง กลยทุธ์จากการทาํ TOWS Matrix และ

การจดักลุ่มกลยทุธ์วา่เหมาะสมถูกตอ้งหรือไม่  และร่างกลยทุธ์แต่ละกลุ่มสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

4. พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะนาํขอบข่ายการดาํเนินของสถานศึกษา ไป

ปฏิบติั 

3.3.2 ความเห็นโดยสรุปของคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมสมัมนากลุ่ม 
1. ปรับช่ือกลยทุธ์และขอบข่ายการดาํเนินงาน  เขียนรายละเอียดประกอบใหเ้ป็นการ

กระทาํ วา่ทาํอยา่งไรบา้ง 
2. ปรับเสริมขอบข่ายการดาํเนินงานให้เป็นรูปธรรม มีแนวปฏิบติัอย่างไรและตอ้ง

สามารถนาํไปปฏิบติัได ้
3. ปรับภาษาของกลยุทธ์แต่ละด้านให้สอดคลอ้งกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค 
4.ปรับบทบาทของผูน้ําให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสําคญั เพราะผูน้ําเป็นผูท่ี้

ขบัเคล่ือนกลยทุธ์  ทั้งน้ีในกลยทุธ์มีหลกัธรรมาภิบาลอยูแ่ลว้   ผูน้าํตอ้งสามารถนาํองคก์รไปสู่ความ
เป็นเลิศได ้

5. นาํบทบาทของผูน้าํมาไวใ้นกลยทุธ์ตน้ๆ  
6. กรอบแนวคิดเดิมเป็น 7 ดา้น แต่เม่ือเขียนอธิบาย ไม่ตอ้งแยกใหเ้ขียนเป็นภาพรวม 
7. ใหเ้พิ่มเติมรายละเอียดของความเป็นเลิศใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะนาํไปสู่กลยทุธ์ 
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3.3.3 ผลการปรับปรุงกลยทุธ์ตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
ผูว้ิจยัไดส้รุปผลจากการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ   ดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ขร่างกล

ยุทธ์และเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม  สรุปเป็นกลยุทธ์การ
ดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  ตามตารางท่ี 4.14 เพ่ือนาํไป
ประเมินต่อไป 

 
ตารางที ่ 4.14  กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 
 

 
กลุ่ม 

 

 
กลยุทธ์ 

 
ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

เร่งรัดพฒันา 
(SO) 

1. ปลูกจิตสาํนึกในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีตาม
หลกัธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมความเป็นอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1.การส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั
ต่างๆ ของสถานศึกษา (หลกันิติธรรม) 
2.ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความเป็นธรรมและความยติุธรรมในการ
บริหารงาน (หลกันิติธรรม) 
3.ผูบ้ริหารยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง
ไปพร้อมกบัความซ่ือสตัย ์จริงใจ และอดทน (หลกัคุณธรรม) 
4.การเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง ขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก เขา้ใจง่ายและมี ระบบการตรวจสอบท่ีชดัเจน (หลกั
โปร่งใส) 
5.การส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัในหนา้ท่ี สาํนึกในความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ใส่ใจในการแกไ้ขปัญหา ยอมรับในผลดีและ
ผลเสียจากการปฏิบติัของตนเอง(หลกัความรับผดิชอบ) 

6. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากร/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในเร่ืองการ
บริหารจดัการ การจดักิจกรรมต่างๆ หรือการเขา้มาเป็น
คณะกรรมการ/คณะทาํงานโดยใชข้อ้มูล ความคิดเห็นแนะนาํ 
ปรึกษา ร่วมกนัวางแผนและร่วมกนัปฏิบติั 
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ตารางที ่ 4.14  (ต่อ) 
 
กลุ่ม กลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

   

  7.การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดั คุม้ค่าเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่
ส่วนรวม(หลกัความคุม้ค่า) 

  8.การประชุมช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจและตระหนกั ถึงความเป็น   อตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  9.การส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  10.การ สาํรวจความตอ้งการใชง้บประมาณในการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา 
11.การ จดัสรรงบประมาณเพ่ือมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนครบถว้นทุก
ดา้น 
12. การกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการใชง้บประมาณครอบคลุม
ทุกประเดน็ตามการจดัสรร 
13. การจดัระบบการประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบ 
14. การส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากรอยา่งถูกตอ้ง
ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.พฒันา ปรับปรุง
หลกัสูตรใหท้นัสมยั 
และจดักระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ 

1.การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชน 
2.การทบทวนการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา 
3.โครงสร้างหลกัสูตรครบถว้น สะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมและ
มาตรฐานแต่ละหลกัสูตร 
4.การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
5.การจดัทาํสาระแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
6.หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
จะตอ้งกาํหนดสาระ ทกัษะ กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการ
วดัและประเมินผล 
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ตารางที ่ 4.14  (ต่อ) 
 
กลุ่ม กลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

เร่งรัดพฒันา 
(SO) 

พฒันา ปรับปรุง
หลกัสูตรใหท้นัสมยั 
และจดักระบวนการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ
(ต่อ) 

7.การจดัทาํร่างและพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการวิจยัท่ีถูกตอ้ง 

3.ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก
ใหค้รอบคลุม ทนัสมยั
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

1.การสนบัสนุนวสัดุครุภณัฑท่ี์สามารถใชก้บัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
2.การพฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ท่ีเอ้ือต่อระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
3. การจดักิจกรรมส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมและมี
ความสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 
4.การจดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก 
5.การ กาํกบั ติดตาม การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นไปตาม
แผน 

รอหาโอกาส 
(ST) 

4. ปรับระเบียบ
กฎเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อ
การบริหารจดัการ 

1.การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑท่ี์สถานศึกษาตอ้งปฏิบติัและมี
ผลกระทบต่อสถานศึกษา 
2.การรวบรวมประเดน็ปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระเบียบ กฎเกณฑข์องสถานศึกษา 
3. การประชุมกบัสมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางใน
การแกปั้ญหา 
4.การเสนอปัญหาใหผู้ท่ี้มีอาํนาจทราบและพิจารณาแกไ้ข 

5.สร้างความมัน่ใจและ
ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน 

1.การจดัสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
2.การจดัระบบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของแต่ละบุคคล 
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ตารางที ่ 4.14  (ต่อ) 
 
กลุ่ม กลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

รอหาโอกาส 
(ST) 

5.สร้างความมัน่ใจและ
ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน (ต่อ) 

3.การส่งเสริมใหค้รูมีความรู้สึกรักและเป็นเจา้ของโครงการต่าง ๆ 
ท่ีดาํเนินงานในสถานศึกษา รวมไปถึงความผกูพนัต่อสถานศึกษา 
4.การ สร้างความประทบัใจใหก้บัผูรั้บบริการในทุกดา้น 
5.การสาํรวจปัจจยัเส่ียงในสถานศึกษาในทุกดา้น  
6.การจดัทาํแผนป้องกนัความเส่ียง 
7. การดาํเนินการตามแผนและโครงการต่างๆ พร้อมทั้งกาํกบัและ
ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
8.การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
9.การวางระบบการจราจรในสถานศึกษาใหค้ล่องตวัและปลอดภยั 
10.การจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลและใหบ้ริการเส้นทางจราจรบนถนนทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
11.การจดับุคลากรรอรับส่งนกัเรียนหนา้สถานศึกษาทั้งเชา้และ
เยน็หลงัเลิกเรียน 
12.การตรวจตรา/สาํรวจภายในสถานศึกษาหลงัเลิกเรียน 
13. การจดับริเวณอาคารสถานท่ีใหส้วยงาม สงบ ร่มเยน็ เป็นท่ี
ประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ปรับปรุง
องคก์ร 
(WO) 

 
 
 
 
 
 

 

6. ปลุกเร้าให้
ผูป้กครองเห็น
ความสาํคญัของ
การศึกษา และระดม
สรรพกาํลงัมาพฒันา
การศึกษา 
 
 
 

1.การปฐมนิเทศผูป้กครองใหท้ราบถึงบทบาทต่อการพฒันา
ผูเ้รียน และตระหนกัถึงการพฒันาการศึกษา 
2.การจดัทาํวารสารท่ีจดัทาํประชาสมัพนัธ์  
ระบุบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองในการจดัการศึกษาให้
ชดัเจน 
3.การสาํรวจความตอ้งการของชุมชน และผูป้กครองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 
4.การสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบถึงการเขา้
ร่วมกิจกรรมและถือวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษามี
หนา้ท่ีช่วยกนั ในการพฒันาการศึกษา และดูแลช่วยเหลือ 
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ตารางที ่ 4.14  (ต่อ) 
 

กลุ่ม กลยุทธ์ ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

 7.ยกเคร่ืองดา้นอาคาร
สถานท่ี 
สภาพแวดลอ้มและ
บุคลากร 

1.การพฒันาและส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมเก่ียวการ
ประชาสมัพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ์ ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก
และชุมชน 
2.การพิจารณาจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนเพ่ือวางแผนการ
ขยายเพื่อรองรับจาํนวนนกัเรียนในอนาคต  
3.การจดัทาํแผนพฒันาระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การ
เพิ่ม/ลด จาํนวนนกัเรียน 
4. การเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาดูงานในสถานศึกษาท่ีเป็น 
Best Practice  
5.การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาใหร่้ม
ร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

ทบทวน
บทบาท (WT) 

8. สร้างวฒันธรรม
การประกนัคุณภาพ
ภายในองคก์าร 

1.การปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับเดก็ 

  2. การปรับระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและ
กลไกในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
3. การปรับเปล่ียนระบบงานธุรการและการเงินใหส้อดคลอ้ง
กบัระบบประกนัคุณภาพและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
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3.4  การประเมินกลยทุธ์                     
ผูว้ิจยัได้นําเสนอขอบข่ายการดาํเนินงานของแต่ละกลยุทธ์ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี ประเมินการนํากลยุทธ์การดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศไปใช้ใน
สถานศึกษาปฐมวยั ว่ามีความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ (Utility 
Standards)  ความเหมาะสม (Propriety Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy 
Standards)  หรือไม่เพียงใด พร้อมทั้งหาค่าเฉล่ียของผลการประเมิน ปรากฎผลดงัแสดง ต่อไปน้ี 

3.4.1 ผลการประเมินเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ปฐมวยั ในจงัหวดัปทุมธานี  

1) ขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั  รายละเอียดตามตารางท่ี 4.15 
 

ตารางที ่4.15  ขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั   
 

รายการ จาํนวน ร้อยละ 
ตาํแหน่ง   

ผูรั้บใบอนุญาต 8 5.7 
ผูจ้ดัการ 4 2.8 
ผูอ้าํนวยการ 92 65.2 
หวัหนา้ศูนย ์ 37 26.3 

สงักดั   
สพฐ. 57 40.4 
สช 39 27.7 
อปท 45 31.9 

ท่ีตั้ง   
ในเขตเทศบาล 87 61.7 
นอกเขตเทศบาล 54 38.3 

รวม 141 100 
 

จากตารางท่ี 4.15  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษา (ร้อยละ 
65.2)  รองลงมาคือ  หัวหนา้ศูนย ์ (ร้อยละ 26.3)  สังกดั สพฐ.  มากท่ีสุด (ร้อยละ 40.4)  รองลงมา
คือ สงักดั อปท (ร้อยละ 31.9)  และส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในเขตเทศบาล (ร้อยละ 61.7) 
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                2) ความเห็นของผูป้ระเมินท่ีเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละในดา้น ความเป็นไปได ้  กบัความ
เป็นประโยชน์  ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง  รายละเอียดในตารางท่ี 4.16   
 
ตารางที่ 4.16   ร้อยละของความเห็นในแต่ละด้านและร้อยละเฉล่ียของผูป้ระเมินขอบข่ายการ  
ดาํเนินงานในแต่ละกลยทุธ์    
 

 
รายการทีป่ระเมนิ 

ความ
เป็นไปได้ 
1 

 
ลาํ 
ดบั 

ความเป็น 
ประโยชน์ 
2 

ความ
เหมาะสม 
3 

ความ
ถูกต้อง 
4 

ค่า 
เฉลีย่ 
2  3  4 

 
ลาํ 
ดบั 

เห็นด้วย
ร้อยละ 

 
 

เห็นด้วย 
ร้อยละ 

เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็น
ด้วย
ร้อยละ 

 

กลยุทธ์ 1 ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบตังิานในหน้าทีต่าม
หลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของสถานศึกษา (หลกันิติธรรม) 

 
 
 

     84.4 

 
 
 

    1 

 
 
 

    90.8 

 
 
 

    91.5 

 
 
 

    90.8 

 
 
 
91.0 

 
 
 
  1 

2. ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความเป็นธรรมและความยติุธรรมใน
การบริหารงาน (หลกันิติธรรม) 

74.5 4 88.7 86.5 88.7 88.0 8 

3. ผูบ้ริหารยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ส่งเสริมใหบุ้คลากร
พฒันาตนเองไปพร้อมกบัความซ่ือสตัย ์จริงใจ และอดทน 
(หลกัคุณธรรม) 

77.3 2 89.4 87.9 89.4 88.9 3 

4. การเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง ขอ้มูล
ข่าวสารไดส้ะดวก เขา้ใจง่ายและมี ระบบการตรวจสอบท่ี
ชดัเจน (หลกัโปร่งใส) 

72.3 6 89.4 87.9 83.7 87.0 9 

5. การส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัในหนา้ท่ี สาํนึกในความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ใส่ใจในการแกไ้ขปัญหา ยอมรับใน
ผลดีและผลเสียจากการปฏิบติัของตนเอง  (หลกัความ
รับผดิชอบ) 

73.0 5 87.2 85.8 85.1 86.0 10 

6. การ เปิดโอกาสใหบุ้คลากร/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในเร่ือง
การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมต่าง  ๆหรือการเขา้มาเป็น
คณะกรรมการ/คณะทาํงานโดยใชข้อ้มูล ความคิดเห็น
แนะนาํ ปรึกษา ร่วมกนัวางแผนและร่วมกนัปฏิบติั 

68.1 10 86.5 85.1 83.7 85.1 11 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

   
รายการทีป่ระเมนิ 

ความ
เป็นไปได้ 

ลาํ 
ดบั 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
ถูกต้อง 

ค่า 
เฉลีย่ 

 
ลาํ 
ดบั เห็นด้วย

ร้อยละ 
 เห็นด้วย

ร้อยละ 
เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็น
ด้วย
ร้อยละ 

7. การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดั คุม้ค่าเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม(หลกัความคุม้ค่า) 

75.9 3 87.2 87.9 90.8 88.6 5 

8. การประชุมช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจและตระหนกั ถึงความ
เป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

72.3 6 88.7 89.4 90.1 89.4 2 

9. การส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 70.9 7 85.1 87.2 88.7 87.0 9 
10. การ สาํรวจความตอ้งการใชง้บประมาณในการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษา 

70.2 8 87.2 87.9 89.4 88.2 7 

14. การส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากร
อยา่งถูกตอ้งในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

73.0 5 88.7 89.4 87.9 88.7 4 

                            ค่าเฉล่ีย 72.9 6 - - - 87.7 4 
กลยุทธ์ 2 พฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั และจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทของสถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชน 

 
 

     75.9 

 
 
    1 

 
 

     85.8 

 
 

     87.2 

 
 

     88.7 

 
 
87.2 

 
 
  2 

2. การทบทวนการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา 75.9 1 83.0 86.5 87.2 85.6 5 
3. โครงสร้างหลกัสูตรครบถว้น สะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวม
และมาตรฐานแต่ละหลกัสูตร 

66.7 3 83.7 85.8 85.8 85.1 6 

4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

66.7 3 85.1 86.5 86.5 86.0 4 

5. การจดัทาํสาระแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 66.7 3 87.2 85.8 85.8 86.3 3 
6. หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการ
พฒันาหลกัสูตร จะตอ้งกาํหนดสาระ ทกัษะ กิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมไปถึงการวดัและประเมินผล 

75.2 2 84.4 90.8 87.2 87.5 1 

7. การัดทาํร่างและพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการวจิยั
ท่ีถูกตอ้ง 

65.2 4 81.6 84.4 82.3 82.8 7 

                               ค่าเฉล่ีย 70.3 8 - - - 85.8 7 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

 
รายการทีป่ระเมนิ 

ความ
เป็นไปได้ 

ลาํ 
ดบั 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
ถูกต้อง 

ค่า 
เฉลีย่ 

 
ลาํ 
ดบั เห็นด้วย

ร้อยละ 
 เห็นด้วย

ร้อยละ 
เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็น
ด้วย
ร้อยละ 

กลยุทธ์ 3 ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ครอบคลุม ทนัสมยั
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การสนบัสนุนวสัดุครุภณัฑท่ี์สามารถใชก้บั
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

 
 

     75.2 

 
 
    2 

 
 

     86.5 

 
 

     89.4 

 
 

     88.7 

 
 
88.2 

 
 
  1 

2. การพฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ท่ีเอ้ือสถานศึกษา
ใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

75.9 1 86.5 87.2 88.7 87.5 2 

3. การจดักิจกรรมส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมและ
มีความสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

70.2 3 83.7 85.1 84.4 84.4 5 

4. การจดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก 66.7 5 86.5 83.7 87.2 85.8 4 
5. การกาํกบั ติดตาม การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ให้
เป็นไปตามแผน 

68.1 4 85.8 86.5 87.2 86.5 3 

                                        ค่าเฉล่ีย 70.6 7 - - - 86.5 6 
กลยุทธ์ 4 ปรับระเบยีบกฎเกณฑ์ทีไ่ม่เอือ้ต่อการบริหาร
จัดการขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑท่ี์สถานศึกษาตอ้ง
ปฏิบติัและมีผลกระทบต่อสถานศึกษา 

 
 
78.7 

 
 
1 

 
 

89.4 

 
 

85.1 

 
 

87.2 

 
 
87.2 

 
 
2 

2. การรวบรวมประเดน็ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ  กฎเกณฑข์อง
สถานศึกษา 

76.6 2 88.7 88.7 87.2 88.2 1 

3. การประชุมกบัสมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหา
แนวทางในการแกปั้ญหา 

67.4 4 86.5 85.1 85.1 85.6 4 

4การเสนอปัญหาใหผู้ท่ี้มีอาํนาจทราบและพิจารณาแกไ้ข 70.9 3 87.9 85.8 85.1 86.3 3 
                                   ค่าเฉล่ีย 73.4 5 - - - 86.8 5 
กลยุทธ์ 5 สร้างความมัน่ใจและความปลอดภัยในการ
ปฏิบตัิงาน 
ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การจดัสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

 
 

 
     74.5 

 
 
 
7 

 
 
 

89.4 

 
 
 
90.8 

 
 
 

85.8 

 
 
 
88.7 

 
 
6 

2. การจดัระบบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของแต่
ละบุคคล 

73.0 8 88.7 87.2 84.4 86.8 9 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

 
รายการทีป่ระเมนิ 

ความ
เป็นไปได้ 

ลาํ 
ดบั 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
ถูกต้อง 

ค่า 
เฉลีย่ 

 
ลาํ 
ดบั เห็นด้วย

ร้อยละ 
 เห็นด้วย

ร้อยละ 
เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็น
ด้วย
ร้อยละ 

3. การส่งเสริมใหค้รูมีความรู้สึกรักและเป็นเจา้ของ
โครงการต่าง ๆ ท่ีดาํเนินงานในสถานศึกษา รวมไปถึง
ความผกูพนัต่อสถานศึกษา 

78.7 4 90.8 90.1 87.2 89.4 5 

4. การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูรั้บบริการในทุกดา้น 79.4 3 86.5 85.1 85.8 85.8 10 

5. การสาํรวจปัจจยัเส่ียงในสถานศึกษาในทุกดา้น 71.6 9 85.1 82.3 86.5 84.6 11 

6. การจดัทาํแผนป้องกนัความเส่ียง 68.1 12 80.9 83.0 85.1 83.0 12 

7. การดาํเนินการตามแผนและโครงการต่างๆ พร้อมทั้ง
กาํกบัและติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

70.2 10 90.1 89.4 90.1 89.9 4 

8.การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและ
ต่อเน่ือง 

75.9 5 90.1 89.4 90.8 90.1 3 

9. การวางระบบการจราจรในสถานศึกษาใหค้ล่องตวั
และปลอดภยั 

73.0 8 93.6 90.8 90.1 91.5 1 

10. การจดัเจา้หนา้ท่ีดูและใหบ้ริการเส้นทางจราจรบน
ถนนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

69.5 11 85.8 87.2 88.7 87.2 8 

11. การจดับุคลากรรอรับส่งนกัเรียนหนา้สถานศึกษาทั้ง
เชา้และเยน็หลงัเลิกเรียน 

80.1 2 90.1 88.7 89.4 89.4 5 

12. การตรวจตรา/สาํรวจภายในสถานศึกษาหลงัเลิกเรียน 75.2 6 88.7 86.5 87.9 87.7 7 
13. การจดับริเวณอาคารสถานท่ีใหส้วยงาม สงบ ร่มเยน็ 
เป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

 
85.1 

 
1 

 
91.5 

 
88.7 

 
91.5 

 
90.6 

 
2 

                                      ค่าเฉล่ีย 74.9 4 - - - 88.1 8 
กลยุทธ์ 6 ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความสําคญัของ
การศึกษา และระดมสรรพกาํลงัมาพฒันาการศึกษา 
ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การปฐมนิเทศผูป้กครองใหท้ราบถึงบทบาทต่อการ
พฒันาผูเ้รียน และตระหนกัถึงการพฒันาการศึกษา 

 
 
 
 

80.1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
92.2 

 
 
 
 
90.1 

 
 
 
 

89.4 

 
 
 
 

90.6 

 
 
 
 
1 

2. การจดัทาํวารสารท่ีจดัทาํประชาสมัพนัธ์ ระบุบทบาท
หนา้ท่ีของผูป้กครองในการจดัการศึกษาใหช้ดัเจน 

75.2 3 85.8 87.2 87.2 86.7 3 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

 
รายการทีป่ระเมนิ 

ความ
เป็นไปได้ 

ลาํ 
ดบั 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
ถูกต้อง 

ค่า 
เฉลีย่ 

 
ลาํ 
ดบั เห็นด้วย

ร้อยละ 
 เห็นด้วย

ร้อยละ 
เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็นด้วย
ร้อยละ 

เห็น
ด้วย
ร้อยละ 

3. การสาํรวจความตอ้งการของชุมชน และผูป้กครองใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 

75.2 3 88.7 87.2 87.2 87.7 2 

4. การสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบถึง
การเขา้ร่วมกิจกรรมและป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษามี
หนา้ท่ีช่วยพฒันาการศึกษา และดูแลช่วยเหลือ 

 
76.6 

 
2 

 
86.5 

 
85.8 

 
85.8 

 
86.0 

 
4 

                                  ค่าเฉล่ีย 76.8 3 - - - 87.8 3 

กลยุทธ์ 7 ยกเคร่ืองด้านอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม
และบุคลากรขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การพฒันาและส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมเก่ียวการ
ประชาสมัพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ ์ท่ีดีกบัชุมชน 

 
 

     81.6 

 
 
    2 

 
 

     89.4 

 
 

     87.9 

 
 

     88.7 

 
 
88.7 

 
 
  4 

2. การพิจารณาจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนเพื่อวาง
แผนการขยายเพ่ือรองรับจาํนวนนกัเรียนในอนาคต 

79.4 4 90.1 87.9 90.8 89.6 2 

3. การจดัทาํแผนพฒันาระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบั
แนวโนม้การเพ่ิม/ลด จาํนวนนกัเรียน 

80.1 3 89.4 89.4 88.7 89.2 3 

4. การเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาดูงานในสถานศึกษาท่ี
เป็น Best Practice 

78.7 5 85.8 88.7 90.1 88.2 5 

5. การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา
ใหร่้มร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

85.8 1 91.5 92.2 92.2 92.0 1 

                               ค่าเฉล่ีย 81.1 2 - - - 89.5 2 

กลยุทธ์ 8 สร้างวฒันธรรมทีด่ใีนการประกนัคุณภาพ
ภายในองค์กรขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
สาํหรับเดก็ 

 
 

81.6 

 
 
2 

 
 

87.2 

 
 

89.4 

 
 
92.2 

 
 
89.6 

 
 
2 

2. การปรับระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบ
และกลไกในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

80.1 3 88.7 90.1 90.1 89.6 2 

3. การปรับเปล่ียนระบบงานธุรการและการเงินให้
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพและเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั 

 
83.7 

 
1 

 
90.1 

 
90.1 

 
89.4 

 
89.9 

 
1 

                                 ค่าเฉล่ีย 81.8 1 - - - 89.7 1 
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จากตารางท่ี 4.16แสดงผลการประเมินกลยุทธ์โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัใน
จงัหวดัปทุมธานี  เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานความเป็นไปได ้กบัมาตรฐานความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง  พบวา่ กลยทุธ์ 8 สร้างวฒันธรรมท่ีดีในการประกนัคุณภาพภายใน
องคก์ร มีความเป็นไปไดสู้งสุด มีค่าเฉล่ีย 81.8  รองลงมาคือกลยทุธ์ 7 ยกเคร่ืองดา้นอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดลอ้มและบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 81.1  และกลยุทธ์ 2 พฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั 
และจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ มีความเป็นไปไดต้ ํ่าสุดค่าเฉล่ีย 70.3  และเม่ือพิจารณาตาม
มาตรฐานความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง พบว่า กลยทุธ์ 8 สร้างวฒันธรรมท่ี
ดีในการประกนัคุณภาพภายในองค์กร มีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง
สูงสุด มีค่าเฉล่ีย 89.7 และ รองลงมาคือกลยุทธ์ 7 ยกเคร่ืองดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มและ
บุคลากร   มีค่าเฉล่ีย 89.5 เช่นเดียวกบัความเป็นไปได ้โดย  กลยทุธ์ 5 สร้างความมัน่ใจและความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้งตํ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 
81.1 

เม่ือพิจารณาในแต่ละกลยทุธ์  พบวา่ 
กลยทุธ์ 1 ปลูกจิตสาํนึกในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริม

ความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มีขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุดไดแ้ก่การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติั

ตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถานศึกษา (หลกันิติธรรม) มีค่าเฉล่ีย 84.4   รองลงมาไดแ้ก่
ผูบ้ริหารยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองไปพร้อมกบัความซ่ือสัตย ์จริงใจ และ
อดทน (หลกัคุณธรรม)  มีค่าเฉล่ีย 77.3   และ. การ เปิดโอกาสใหบุ้คลากร/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในเร่ือง
การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมต่างๆ หรือการเขา้มาเป็นคณะกรรมการ/คณะทาํงานโดยใชข้อ้มูล 
ความคิดเห็นแนะนํา ปรึกษา ร่วมกันวางแผนและร่วมกันปฏิบัติมีค่าเฉล่ีย 68.1   กับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนครบถว้นทุกดา้น มีค่าเฉล่ีย 68.1  มีความเป็นไปไดต้ ํ่าสุด 

และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุดไดแ้ก่การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถานศึกษา (หลกั
นิติธรรม)  มีค่าเฉล่ีย   91.0 เช่นกนั   รองลงมาไดแ้ก่การประชุมช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจและตระหนกั ถึง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย  89.4  และ. การ เปิดโอกาสให้บุคลากร/ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องทั้ งในเร่ืองการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมต่างๆ หรือการเข้ามาเป็นคณะกรรมการ/
คณะทาํงานโดยใชข้อ้มูล ความคิดเห็นแนะนาํ ปรึกษา ร่วมกนัวางแผนและร่วมกนัปฏิบติั มีค่าตํ่าสุด  
85.1 
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กลยุทธ์ 2 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  และจัดกระบวนการเรียนรู้เชิง             
บูรณาการขอบข่ายการดาํเนินงาน 

มีขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุดไดแ้ก่ การพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชน.และ การทบทวนการ
จดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย  75.9  รองลงมาไดแ้ก่หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร จะตอ้งกาํหนดสาระ ทกัษะ กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึง
การวัดและประเมินผล   มี ค่า เฉ ล่ีย   75.2   และ  การจัดทํา ร่างและพัฒนาหลักสูตรตาม
กระบวนการวิจยัท่ีถูกตอ้ง มีความเป็นไปไดต้ ํ่าสุด  มีค่าเฉล่ีย 65.2 

และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุด ไดแ้ก่หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร จะตอ้งกาํหนดสาระ 
ทกัษะ กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการวดัและประเมินผล  มีค่าเฉล่ีย  87.5  รองลงมาไดแ้ก่
การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและความตอ้งการของ
ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 87.2. และการจดัทาํร่างและพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการวิจยัท่ีถูกตอ้ง มีมีค่า
ตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 82.8 

กลยทุธ์ 3 ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกใหค้รอบคลุม ทนัสมยัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
มีขอบข่ายการดําเนินงานท่ีมีความเป็นไปได้สูงสุดได้แก่การพัฒนาระบบการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือสถานศึกษาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ มีค่าเฉล่ีย 75.9  
รองลงมาไดแ้ก่การสนับสนุนวสัดุครุภณัฑ์ท่ีสามารถใชก้บัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย  75.2 
และการจดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก มีความเป็นไปไดต้ ํ่าสุดมีค่าเฉล่ีย 66.7 

และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุด ได้แก่การสนับสนุนวสัดุครุภณัฑ์ท่ีสามารถใช้กับเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย 88.2 
รองลงมาได้แก่การพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือสถานศึกษาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกับ
เทคโนโลยีสมยัใหม่  มีค่าเฉล่ีย 87.5  และ การจดักิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและมี
ความสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง มีค่าตํ่าสุด  มีค่าตํ่าเฉล่ีย 84.4 

กลยทุธ์ 4 ปรับระเบียบกฎเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการ 
มีขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุด ไดแ้ก่ การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์

ท่ีสถานศึกษาต้องปฏิบัติและมีผลกระทบต่อสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 78.7  รองลงมาได้แก่การ
รวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ  กฎเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 76.6  และการประชุมกบัสมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางใน
การแกปั้ญหา  มีความเป็นไปไดต้ ํ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 67.4 
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และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุด ไดแ้ก่การรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ  
กฎเกณฑ์ของสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 88.2    รองลงมาได้แก่ การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาตอ้งปฏิบติัและมีผลกระทบต่อสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 87.2 และการประชุมกบัสมาคม
หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา มีค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 85.6 

กลยทุธ์ 5 สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
มีขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุด ไดแ้ก่การจดับริเวณอาคารสถานท่ี

ให้สวยงาม สงบ ร่มเยน็ เป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบันักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 85.1   รองลงมาได้แก่การจดับุคลากรรอรับส่งนักเรียนหน้า
สถานศึกษาทั้งเชา้และเยน็หลงัเลิกเรียน มีค่าเฉล่ีย 80.1 และการจดัทาํแผนป้องกนัความเส่ียง มี
ความเป็นไปไดต้ ํ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 68.1 

และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุดได้แก่การวางระบบการจราจรในสถานศึกษาให้คล่องตัวและปลอดภัย มีค่าเฉล่ีย 91.5 
รองลงมาไดแ้ก่การจดับริเวณอาคารสถานท่ีให้สวยงาม สงบ ร่มเยน็ เป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบันกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย90.6  และ การจดัทาํแผน
ป้องกนัความเส่ียง มีค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 83.0 

กลยทุธ์ 6 ปลุกเร้าใหผู้ป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษา และระดมสรรพกาํลงัมา
พฒันาการศึกษา 

มีขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุด ไดแ้ก่การปฐมนิเทศผูป้กครองให้
ทราบถึงบทบาทต่อการพฒันาผูเ้รียน และตระหนกัถึงการพฒันาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย80.1  รองลงมา
ไดแ้ก่ การสร้างความเขา้ใจให้ผูป้กครองและชุมชนทราบถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหน่ึง
ของสถานศึกษามีหน้าท่ีช่วยพฒันาการศึกษา และดูแลช่วยเหลือ มีค่าเฉล่ีย 76.6  และการจดัทาํ
วารสารท่ีจดัทาํประชาสัมพนัธ์ ระบุบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองในการจดัการศึกษาใหช้ดัเจน กบั
การสาํรวจความตอ้งการของชุมชน และผูป้กครองในการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังอย่างต่อเน่ือง มี
ความเป็นไปไดต้ ํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 75.2 

และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุด ไดแ้ก่การปฐมนิเทศผูป้กครองใหท้ราบถึงบทบาทต่อการพฒันาผูเ้รียน และตระหนกัถึงการ
พฒันาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย90.6   รองลงมาไดแ้ก่ การสาํรวจความตอ้งการของชุมชน และผูป้กครอง
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 87.7  และการสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้กครอง
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และชุมชนทราบถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา มีหน้าท่ีช่วยพฒันา
การศึกษา และดูแลช่วยเหลือ มีค่าตํ่าสุด ค่า เฉล่ีย 86.0 

กลยทุธ์ 7 ยกเคร่ืองดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มและบุคลากร 
มีขอบข่ายการดําเนินงานท่ีมีความเป็นไปได้สูงสุด ได้แก่การจัดบรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้ร่มร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 85.8 
รองลงมาได้แก่การพฒันาและส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมเก่ียวการประชาสัมพนัธ์และสร้าง
ความสัมพนัธ์ ท่ีดีกบัชุมชน มีค่าเฉล่ีย 81.6  และการเปิดโอกาสให้ครูไดศึ้กษาดูงานในสถานศึกษาท่ี
เป็น Best Practice มีความเป็นไปไดต้ ํ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 78.7 

และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุด ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาใหร่้มร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 92.0  รองลงมาไดแ้ก่การพิจารณาจาํนวนนกัเรียนต่อห้องเรียนเพื่อวาง
แผนการขยายเพื่อรองรับจาํนวนนักเรียนในอนาคต มีค่าเฉล่ีย  89.6 และการเปิดโอกาสให้ครูได้
ศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ีเป็น Best Practice มีค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 88.2 

กลยทุธ์ 8 สร้างวฒันธรรมท่ีดีในการประกนัคุณภาพภายในองคก์ร 
มีขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุด ไดแ้ก่การปรับเปล่ียนระบบงาน

ธุรการและการเงินใหส้อดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย 83.7  
รองลงมาไดแ้ก่ การปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับเด็ก  มีค่าเฉล่ีย  81.6  และ
การปรับระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและกลไกในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  มีความ
เป็นไปไดต้ ํ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 80.1 

และขอบข่ายการดาํเนินงานท่ีมีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง 
สูงสุด ไดแ้ก่การปรับเปล่ียนระบบงานธุรการและการเงินให้สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย 89.9  รองลงมาไดแ้ก่ การปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสาํหรับเด็ก  และการปรับระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและกลไกในการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  มีค่าเฉล่ีย  89.6 

สรุปกลยุทธ์การดําเนินงานสู่ความเป็นเลศิของสถานศึกษาปฐมวยั ในจังหวดัปทุมธานี 
จากผลการประเมินโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามตารางท่ี 4.16 เม่ือพิจารณาดา้นความ

เป็นไปได ้(Feasibility Standards)  ประกอบกบัดา้นความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)  ดา้น
ความเหมาะสม (Propriety Standards) และดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards)  แลว้ 
สามารถปรับกลยทุธ์และขอบข่ายการดาํเนินงานใหม่ ไดก้ลยทุธ์  ดงัต่อไปน้ี 
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กลยุทธ์ ที ่1 ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในหน้าทีต่ามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริม
ความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 

1. การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
(หลกันิติธรรม) 

2. การท่ีผูบ้ริหารยึดมัน่ในความถูกตอ้ง คาํนึงถึงความเป็นธรรม ความยุติธรรมในการ
บริหารงาน และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถานศึกษา และ
พฒันาตนเองไปพร้อมกบัความซ่ือสตัย ์จริงใจ และอดทน (หลกัคุณธรรมและนิติธรรม) 

3 . การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดั คุม้ค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม(หลกัความ
คุม้ค่า) 

4. การประชุมช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจและตระหนกั ถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
5. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรอย่างถูกตอ้งในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
6. การเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง ขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก เขา้ใจง่ายและมี 

ระบบการตรวจสอบท่ีชดัเจน (หลกัโปร่งใส) 
7. การส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัในหนา้ท่ี สาํนึกในความรับผดิชอบต่อสังคม ใส่ใจใน

การแกไ้ขปัญหา ยอมรับในผลดีและผลเสียจากการปฏิบติัของตนเอง(หลกัความรับผดิชอบ) 
8. การสํารวจความตอ้งการใช้งบประมาณ  กาํกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้

งบประมาณครอบคลุมทุกประเดน็ตามการจดัสรรในการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
9. การจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพอย่างเป็นระบบและสร้างความตระหนกัให้กบั

บุคลากรอยา่งถูกตอ้งในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนรู้              

เชิงบูรณาการ ด้านปฐมวยั  มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. มีหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการพฒันา  หลกัสูตร จะตอ้งกาํหนด

สาระ ทกัษะ กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการวดัและประเมินผล 
2. การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและความ

ตอ้งการของชุมชน 
3. การทบทวนการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา 
4. การจดัทาํสาระแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
5. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
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6. มีโครงสร้างหลักสูตรครบถ้วน สะท้อนให้เห็นภาพรวมและมาตรฐานแต่ละ
หลกัสูตร 

กลยุทธ์ที่ 3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุม ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  มี
ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

1 การพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือต่อสถานศึกษาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบั
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

2 การสนบัสนุนวสัดุครุภณัฑท่ี์สามารถใชก้บัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
3 การจดักิจกรรมส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมและมีความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง.
4. การกาํกบั ติดตาม การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นไปตามแผน 
5 การจดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก 
กลยุทธ์ ที่4 ปรับระเบียบกฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ  มีขอบข่ายการ

ดาํเนินงาน 
1. การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาต้องปฏิบัติและมีผลกระทบต่อ

สถานศึกษา 
2. การรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ  

กฎเกณฑข์องสถานศึกษา 
3. การเสนอปัญหาใหผู้ท่ี้มีอาํนาจทราบและพิจารณาแกไ้ข 
4. การประชุมกบัสมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
กลยุทธ์ ที่5 สร้างความม่ันใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง มี

ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การจดับริเวณอาคารสถานท่ีให้สวยงาม สงบ ร่มเยน็ เป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. การจดับุคลากรรอรับส่งนักเรียนหน้าสถานศึกษาทั้งเช้าเยน็และมีการตรวจตรา/

สาํรวจภายในสถานศึกษาหลงัเลิกเรียน 
3. การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูรั้บบริการในทุกดา้น 
4. การส่งเสริมให้ครูมีความรู้สึกรักและเป็นเจา้ของโครงการต่าง ๆ ท่ีดาํเนินงานใน

สถานศึกษา รวมไปถึงความผกูพนัต่อสถานศึกษา 
5. การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
6. การจดัสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
7. การจดัระบบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของแต่ละบุคคล 
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8. การวางระบบการจราจรในสถานศึกษาใหค้ล่องตวัและปลอดภยั 
9. การสาํรวจปัจจยัเส่ียงในสถานศึกษาในทุกดา้น 
10. การดาํเนินการตามแผนและโครงการต่างๆ พร้อมทั้ งกาํกับและติดตามอย่าง

ต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ที ่6 ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความสําคญัของการศึกษาระดับปฐมวยั และระดม

สรรพกาํลงัมาพฒันาการศึกษา  มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การปฐมนิเทศผูป้กครองให้ทราบถึงบทบาทต่อการพฒันาผูเ้รียน และตระหนักถึง

การพฒันาการศึกษา 
2. การสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมและถือว่า

ตนเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา  มีหนา้ท่ีช่วยกนั ในการพฒันาการศึกษา และดูแลช่วยเหลือ 
3. การสํารวจความตอ้งการของชุมชน และผูป้กครองในการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง

อยา่งต่อเน่ือง 
4. การจดัทาํวารสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์   ระบุบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองในการ

จดัการศึกษาใหช้ดัเจน 
กลยุทธ์ ที7่ ยกเคร่ืองด้านอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อมสําหรับเด็กปฐมวัยและบุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้อง มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้ร่มร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาและส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมเก่ียวการประชาสัมพนัธ์และสร้าง

ความสมัพนัธ์ ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอกและชุมชน 
3. การจดัทาํแผนพฒันาระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การเพ่ิม/ลด จาํนวนนกัเรียน 
4. การพิจารณาจาํนวนนักเรียนต่อห้องเรียนเพ่ือวางแผนการขยายเพ่ือรองรับจาํนวน

นกัเรียนในอนาคต 
5. การเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาดูงานในสถานศึกษาท่ีเป็น Best Practice 
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประกันคุณภาพภายในองค์กร  มีขอบข่ายการ

ดาํเนินงาน 
1. การปรับเปล่ียนระบบงานธุรการและการเงินใหส้อดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพ

และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
2. การปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับเดก็ 
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3. การปรับระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและกลไกในการปฏิบติังานอยา่ง
ชดัเจน 

3.5 ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้
จากการส่งกลยุทธ์ให้อ่านและไปสัมภาษณ์เชิงลึกผูค้วบคุมดูแลสถานศึกษาปฐมวยั  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั และครูปฐมวยัทั้ง 3 สังกดั  ในประเด็น  เก่ียวกบัปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้ วิธีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํกลยทุธ์ไปใช ้ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การนํากลยุทธ์ไปใช้  และเง่ือนไขในการนํากลยุทธ์ไปใช้ให้ประสบผลสําเร็จ  ปรากฎผลตาม
รายละเอียดในตารางท่ี 4.17-4.19 

3.5.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในการนํากลยุทธ์ไปใช้ในสถานศึกษาปฐมวยั สังกัด 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (อปท) 
และสังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)    มีรายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกบัการนาํกลยทุธ์ไปใช ้ สงักดั  สพฐ อปท  และสช 
 

ประเดน็สัมภาษณ์ สพฐ อปท สช 
 1. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการนาํกล
ยทุธ์ไปใช ้
1.1  สภาพโดยรวม 
 

1.ผูบ้ริหารและผูเ้กี่ยวขอ้งใหค้วามสาํคญั
นอ้ยและมีส่วนร่วมไม่เตม็ที่  เพราะ ถือวา่
การทาํงานประจาํมากพอแลว้ 
2.งบประมาณและบุคลากรค่อนขา้งนอ้ย 
เพราะงบประมาณและจาํนวนบุคลากร
เป็นไปตามเกณฑ ์และนโยบายจาํกดั
จาํนวนขา้ราชการ 

1.ปัญหาเรื่องงบประมาณ   เพราะ
งบประมาณมากนอ้ยอยูท่ี่ตน้สังกดั 
2.ครูไม่ตั้งใจปฏิบตัิงานเพราะครูไม่มี
ขวญั กาํลงัใจ 

1.งบประมาณไม่เพียงพอ   เพราะตอ้ง
รักษาสมดุลรายรับ รายจ่าย 
2. ขาดแคลนบุคลากร  เพราะอตัราค่าจา้ง 
และทางราชการบรรจุครูไม่แน่นอน 

1.2  สภาพแต่ละกลยทุธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบตัิงานใน
หนา้ที่ตามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริมความ
เป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    

ครูบางส่วนคิดเพียงประกอบอาชีพครู
มากกวา่การเป็นครูมืออาชีพ  เพราะการ
ปลกูฝังมาจากการศึกษา 
 

1.การปฺฏิบตัิตามระเบียบราชการ  เพราะ
บุคลากรไม่เห็นความจาํเป็น 
2.การตั้งใจทาํงาน เพราะบุคลากรขาด
ความอดทน ไม่คั้งใจทาํงาน 

ครูบางส่วนยงัไม่มีความตระหนกัใน
หนา้ที่  เพราะ การขาดจิตสาํนึก ในการ
เป็นครูมืออาชีพ 
 

กลยทุธ์ที่ 2  พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยั และจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การ   
 

1.โรงเรียนส่วนหนึ่งไม่มีการพฒันา
หลกัสูตร เพราะครูส่วนใหญ่ใชห้ลกัสูตร
สาํเร็จ  
2.การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
เป็นไปอยา่งล่าชา้ 
เพราะครูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

1.หลกัสูตรยงัไม่สมบูรณ์และคงที่ เพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2.ศนูยบ์างแห่งมี แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นอ้ย เพราะสถานที่ตั้งไม่มีแหล่งเรียนรู้
เท่าที่ควร 

1.หลกัสูตรไม่แน่นอน เพราะ หลกัสูตรยงั
ไม่สมบูรณ์ 
2.การประเมินหลกัสูตร เพราะครูเห็นเป็น
เรื่องยุง่ยาก 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

ประเดน็สัมภาษณ์ สพฐ อปท สช 
กลยทุธ์ที่ 3 ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกใหค้รอบคลุม 
ทนัสมยัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย   
 

1.การประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิภาพนอ้ย 
เพราะครูขาดทกัษะการประชาสัมพนัธ์ 
2.ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสาํคญัการ
ประชาสัมพนัธ์เท่าที่ควร 
เพราะผูบ้ริหารขาดทกัษะการ
ประชาสัมพนัธ์ 

1.ขาดวสัดุ ครุภณัฑ ์เพราะวสัดุ ครุภณัฑ์
ไม่เพียงพอ  ไม่มีงบประมาณ 
2.ขาดการทาํแผนประชาสัมพนัธ์ เพราะ
ขาดการปรับปรุงพฒันาขอ้มูลสารสนเทศ 

1.การใชว้สัดุจาํนวนมาก เพราะเป็นวสัดุ
สิ้นเปลือง 
2.ชุมชนมาร่วมนอ้ย เพราะชุมชนไม่มีเวลา 

กลยทุธที่4 ปรับระเบียบกฎเกณฑท์ี่ไม่เอื้อต่อ
การบริหารจดัการ   

ขั้นตอน กฏระเบียบมากเกินไป ทาํใหง้าน
ล่าชา้ เพราะการปรับกฏระเบียบเป็นอาํนาจ
ของส่วนกลาง 

มีระเบียบ กฎเกณฑท์ี่ไม่สอคลอ้งกบัการ
ปฏิบตัิ 
เพราะระเบียบมาจากหน่วยตน้สังกดั 

การจดัระบบ ระเบียบการทาํงานไม่ชดัเจน 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงระบบและ
ระเบียบบ่อย 

กลยทุธ์ที่ 5 สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยั
ในการปฏิบตัิงานแก่บุคลากรและผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1.บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกบัระบบการรักษา
ความปลอดภยัไม่เพียงพอ เพราะครูเห็น
ความสาํคญัของการรักษาความปลอดภยั
นอ้ย 
2.ระบบป้องกนัมีประสิทธิภาพนอ้ย เพราะ
การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํกบัชุมชนไม่มาก
พอ 

1.การจดัภมูิทศัน์โดยทัว่ไป เพราะปัญหา
สถานที่ไม่อาํนวย 
2.การเอาใจใส่และพฒันางาน เพราะ
ภาระงานในหนา้ที่มากเกินไป 

1.บุคลากรไม่เพียงพอเพราะบุคลากรมี
จาํนวนจาํกดั 
2.ครูตั้งใจทาํงานไม่เตม็ที่ เพราะครูเอกชน
ไม่มีความมัน่คงในอนาคตเท่าที่ควร 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

ประเดน็สัมภาษณ์ สพฐ อปท สช 
กลยทุธ์ที่ 6 ปลุกเร้าใหผู้ป้กครองเห็น
ความสาํคญัของการศึกษา และระดมสรรพ
กาํลงัมาพฒันาการศึกษา 

1.ยงัมีผูป้กครองบางส่วนมีแนวคิดวา่การจดั
การศึกษาเป็นหนา้ที่ของรัฐฝ่ายเดียว เพราะ
ผูป้กครองมีภาระในการประกอบอาชีพ 
2.ผูป้กครองส่วนใหญ่ยากจนและไม่มีความรู้
เกี่ยวกบัการศึกษา  ไม่สามารถระดม
ทรัพยากรได ้เพราะ สภาวะทางเศรษฐกิจ
ถดถอย รายไดน้อ้ย 

1.การประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองไม่
ทัว่ถึง เพราะจดัประชาสัมพนัธ์ไดน้อ้ย 
ไม่คล่องตวั 
2.ขาดการสนบัสนุนจากผูป้กครอง 
เพราะผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจการจดั
การศึกษาดีพอ 

การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้กบั
ผูป้กครอง เพราะผูป้กครองไม่เขา้ใจการ
จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

กลยทุธ์ที่7 ยกเครื่องดา้นอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอ้มและบุคลากร 

1.งบประมาณมีจาํกดั  เพราะตอ้งใชใ้นการ
จดักิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
2.อาคารเก่า ไม่สามารถซ่อมแซมได ้เพราะ
ก่อสร้างมานาน 

1.การจดับรรยากาศภายในสถานศึกษา 
เพราะ สถานที่จาํกดั 
2.ความร่มรื่นภายในสถานศึกษา เพราะ
การปลกูตน้ไมท้าํไดย้าก 

1.ครูไม่รักองคก์รเท่าที่ควร เพราะครูไม่มี
ส่วนไดเ้สีย 
2.ครูเขา้ออกตลอด เพราะทางราชการเรียก
บรรจุ 

กลยทุธ์ที่ 8 สร้างวฒันธรรมที่ดีในการประกนั
คุณภาพภายในองคก์ร   

1.การนิเทศภายในยงัไม่เป็นระบบและ
ต่อเนื่องที่ถกูตอ้ง 
เพราะผูบ้ริหารและครูมีความรู้เรื่องการนิเทศ
ภายในไม่เพียงพอ 
2.การจดัทาํเอกสาร หลกัฐานต่างๆยงัไม่ค่อย
เป็นเพราะขาดการบนัทึกที่ต่อเนื่องและเป็น
ระบบที่ถกูตอ้ง 

1.ดา้นเทคโนโลยยีงัมีไม่มากพอเพราะ
วสัดุ ครุภณัฑม์ีไม่เพียงพอ 
2.บุคลากรยงัเขา้ใจเรื่องการประกนั
คุณภาพไม่มากพอ 
เพราะการอบรมใหค้วามรู้เรื่องการ
ประกนัคุณภาพและการติดตามผลนอ้ย
ไป 

1.ครูบางส่วนไม่ค่อยปฏิบตัิตามระเบีบ
วนิยัของครู 
เพราะครูเอกชนไม่งอ้สถานศึกษา 
2.ยงัมีครูบางส่วนคิดวา่การประกนั
คุณภาพเป็นหนา้ที่เพิ่มเติม 
เพราะงานไม่เป็นปัจจุบนั 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

ประเดน็สมัภาษณ์ สพฐ อปท สช 
2.  วธิีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํกลยทุธ์
ไปใช ้
 
 

1.จดัอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากร 
2.กาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานใหช้ดัเจน 
3.กาํหนดผูร้ับผดิชอบและเครือข่ายใหค้วาม
ช่วยเหลือ 
4.กาํหนดแบบการกาํกบั ติดตามประเมินผล 

1.ประชุมชี้แจงใหบุ้คลากรทราบร่วมกนั 
2.ติดตาม กาํกบั ดูแล และประเมินอยา่งต่อเนื่อง 
3.ปรุงปรุงและพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

1.ใหก้ารอบรมบุคลากรใหเ้ขา้ใจแนวทางการ
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปไปตามกลยทุธ์ 
2.นาํกลยทุธ์แปลงสู่การปฏิบตัิ 
3.มีการประเมินผลการนาํแผนกลยทุธ์ไปใช ้

3.  ขอ้เสนอแนะในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้
 
 

1.จดัประชุมอบรม ชี้แจง ทาํความเขา้ใจก่อนนาํ
กลยทุธ์ไปใช ้
2.ใหผู้บ้ริหารตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
นาํกลยทุธ์ไปใช ้
3.ผูบ้ริหารควรเป็นผูน้าํในการปฏิบตัิ 

1.เสนอกลยทุธ์ใหห้น่วยเหนือเห็นความสาํคญั 
2.ผูบ้ริหารควรเป็นผูน้าํ ในการปฏิบตัิ 

1.กลยทุธ์ตอ้งสามารถปรับตวัได ้มีความยดืหยุน่
ตามสถานการณ์ 
2.ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการปฏิบตัิ  
3.กาํหนดขอบเขตใหค้รูปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

4.  เงื่อนไขในการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้ห้
ประสบผลสาํเร็จ 
 
 
 

1.หน่วยเหนือตอ้งจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอ 
2.ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ที่ชดัแจง้และให้
ความสาํคญัอยา่งจริงจงั 
3.ทุกฝ่ายตอ้งมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ  ทาํงานเป็น
ทีม 
4.ตอ้งมีการประเมินเพื่อพฒันาอยา่งต่อเนื่อง
และขจดัปัจจยัที่เป็นปัญหากระทบต่อการนาํ
กลยทุธ์ไปใช ้

1.หน่วยเหนือตอ้งจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ 
2.ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งใหค้วามสาํคญัในการ
พฒันา 
3.กาํหนดวธิีการ จดับุคลากรใหต้รงกบังานที่ปฏิบตัิ 
และระดมสรรพกาํลงัในการพฒันา 
4.ตอ้งมีการประเมินเพื่อพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

1.ผูร้ับใบอนุญาตตอ้งจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอ 
2.ผูบ้ริหารตอ้งเห็นความสาํคญัและกาํหนดการ
ทาํงานที่ชดัเจน 
3.บุคลากรตอ้งมีความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจใน
การพฒันาองคก์รและทาํงานเป็นทีม 
4.ตอ้งมีการประเมินเพื่อพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
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จากตารางท่ี  4.17  แสดงถึงการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้นสถานศึกษาปฐมวยั  
 1. ประเดน็ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้ มีสภาพโดยรวม สังกดั 

สพฐ ได้แก่ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งให้ความสําคญัและมีส่วนร่วมน้อย  งบประมาณไม่พียงพอ  
บุคลากรมีจาํนวนจาํกดั   สังกดั อปทไดแ้ก่ ปํญหางบประมาณไม่เพียงพอ  บุคลากรมีภาระงานมาก
และมีจาํนวนบุคลากรจาํกดั  ผูบ้ริหารและครูให้ความสาํคญัในการพฒันาไม่มากเท่าท่ีควร  สังกดั 
สช ไดแ้ก่ปํญหาเร่ืองงบประมาณ ตอ้งใชง้บประมาณมากข้ึน  ปัญหาบุคลากรมีงานเพ่ิมข้ึน   
                     2. วิธีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํกลยทุธ์ไปใช ้ทุกสังกดัเหมือนกนั คือการจดัอบรม
ใหค้วามรู้เร่ืองกลยทุธ์และการดาํเนินงานตามกลยทุธ์   กาํหนดเป็นนโยบายและมีการกาํกบัติดตาม
อยา่งต่อเน่ือง    

 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํกลยทุธ์ไปใช ้ สงักดั สพฐ เสนอวา่ นอกจากอบรมช้ีแจง
ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบแลว้ควรให้หน่วยเหนือเห็นความสาํคญัและเป็นผูน้าํในการปฏิบติั สังกดั อปท 
เสนอว่าควรให้หน่วยเหนือเห็นความสาํคญัและเป็นผูน้าํในการปฏิบติั สังกดั สช เสนอว่า ควรจดั
อบรมช้ีแจงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและเห็นความสาํคญัและร่วมมือกนัในการปฏิบติั   

4. เง่ือนไขในการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้หป้ระสบผลสาํเร็จ ทุกสงักดั มีเง่ือนไขสอดคลอ้งกนั
คือ ตอ้งจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ  ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งใหค้วามสาํคญัในการพฒันา  กาํหนด
วิธีการ จดับุคลากรให้ตรงกบังานท่ีปฏิบติั  ระดมสรรพกาํลงัในการพฒันาและตอ้งมีการประเมิน
เพื่อพฒันาอยา่ง  
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั

ปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดั

ปทุมธานี  เพื่อศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดัปทุมธานี  

และเพื่อพฒันากลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   

เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย  (Descriptive Research)  โดยการสาํรวจ  สัมภาษณ์  สังเกต  และการพฒันาหา

กลยทุธ์  มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ผลการวิจยั สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   

สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  จากการศึกษาเอกสาร 

รายงานประจาํปี ผลการประเมินของหน่วยงานตน้สังกดั  สัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร

การศึกษาตน้สงักดั และศึกษานิเทศกด์า้นปฐมวยั ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

1) ด้านวิชาการ ส่วนใหญ่ใช้หลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

รองลงมาใชเ้กณฑม์าตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีบางแห่งใชก้ารบูรณา

การหลกัสูตรแกนกลางกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และแนวต่างประเทศ เช่น Montessori เป็นตน้  การจดั

ตารางสอนเป็นการจดัตารางกิจกรรมพฒันาเด็กทั้ง 4 ดา้น   การจดัครูเขา้สอนส่วนมากครู 1 คน ต่อ  

1 ห้อง มีบางแห่งจดัครู 1 คนและพ่ีเล้ียงหรือครูพิเศษอีก 1 คน ต่อ 1 ห้อง  การวดัและประเมินผล

เป็นการประเมินความพร้อมใน 4 ดา้น 

2) ดา้นกิจการนกัเรียน  การดูแลความปลอดภยัเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุด  มีกิจกรรมฝึกเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรมโดยใชกิ้จกรรมทางศาสนา  มีการส่งเสริมสนบัสนุนเดก็เป็นรายบุคคลตามความ
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ถนดัและความสามารถพิเศษของแต่ละคน   มีชุมนุม  มีการสอนเสริม และส่งเขา้ประกวดแข่งขนั   

มีระบบการดูแลช่วยเหลือเดก็   มีการศึกษาสภาพปัญหาและแกไ้ขร่วมกบัผูป้กครอง 

3) ด้านบริหารงานบุคคล   มีการกาํหนดจาํนวนและคุณสมบัติของครูตามปริมาณ

นักเรียน เน้นคุณวุฒิด้านปฐมวยั  สรรหาโดยตน้สังกัดและสถานศึกษา  กาํหนดเงินเดือนตาม

หลกัเกณฑ์ของราชการ มีการส่งเสริมความรู้และความสามารถของบุคลากร  บุคลากรทุกคนตอ้ง

ปฏิบติัตามวินยัและจรรยาบรรณของทางราชการ 

4) ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ  มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  จัด

ระบบงานตามระเบียบราชการ    รายไดส่้วนใหญ่จากงบอุดหนุนรายหัวและเงินจากตน้สังกดั  การ

จดัทาํงบประมาณ และการบริหารทรัพยสิ์น  จดัทาํตามระเบียบราชการ 

5) ดา้นอาคารสถานท่ี เกือบทั้งหมดมีอาคารสถานท่ีเพียงพอ มีครู นกัเรียนและคนงาน

ภารโรงเป็นผูดู้แล  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืนและ

ปลอดภยั  เคร่ืองเล่นสนามค่อนขา้งจะไม่เพียงพอ 

6) ดา้นประสานสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน  มีการส่งเสริมใหผู้ป้กครองช่วยเหลือ

โรงเรียนในเร่ืองการพฒันาเดก็   มีการประชุมร่วมกนั เพื่อความเขา้ใจ  มีโครงการผูป้กครองอาสา มี

การออกไปร่วมกิกรรมและร่วมเป็นกรรมการต่างๆของชุมชนและของวดั  และใหเ้ด็กไปกบัพ่อแม่

เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆกบัทางชุมชน 

7) ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดก้าํหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา แต่มีการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปีโดยมี ครู ผูป้กครองและกรรมการ

สถานศึกษาร่วมดาํเนินการ  มีระบบสารสนเทศ และดาํเนินการตามแผนครบทุกแผนงาน  มีการ

ตรวจสอบ  มีการประเมินคุณภาพ  มีการนาํผลไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ผลการประเมินภายนอกรอบ

ท่ีสองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก. 

5.1.2 ผลการวิจยั การดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดัปทุมธานี  

การดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดัปทุมธานี  จากการ

สัมภาษณ์บุคลากรในสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีความเป็นเลิศ  รวมทั้งสังเกตการ

ดาํเนินงานเพ่ือทราบขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามประเด็นท่ีสัมภาษณ์และบริบทอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
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บริหารจดัการของสถานศึกษาไดป้ระเด็นการดาํเนินงานท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศและสภาพการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

1) ขอบข่ายการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ  พบวา่ 

การบริหารงานวิชาการ   มีการนาํหลกัสูตรปฐมวยัของกระทรงศึกษาธิการปรับปรุงให้

เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  พฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น  เนน้พฒันาทกัษะกระบวนการคิด

และพฒันาตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน  มีส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอนท่ีหลากหลายและมีอย่าง

ครบถว้น  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีระบบการวดัและ ประเมิน

พฒันาการของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการ

ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  มีการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาจากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

การบริหารงานกิจการนกัเรียน  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย เนน้กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นพิเศษ  มีกิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ท่ีดี 

อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่  กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของสังคม  

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักสถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคล  มีระบบการคดัเลือกครูท่ีมีประสิทธิภาพไดค้รูท่ีดีมีความถนดั / 
ความเช่ียวชาญตรงกบังานท่ีปฏิบติั  ส่งเสริมให้ครูไดศึ้กษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานและทศันศึกษาเป็น
ประจาํ  มีการบาํรุงขวญัท่ีดี ให้ครูมีความพอใจในการปฏิบติังาน  ให้ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนด
กฎเกณฑก์ารทาํงาน เพ่ือความโปร่งใสและความเป็นธรรม ส่งเสริมใหค้รูมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยี
และสามารถนาํใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้

การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ  มีการประชาสมัพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ   
มีระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียนอยา่งรัดกุม  จดัระบบงานสารบรรณท่ีทนัสมยั สะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการ  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นการเงินทั้งจากรัฐ หน่วยงาน และเอกชนอย่าง
เพียงพอ  มีการบริหารงานการเงินท่ีรัดกุม โปร่งใส ชดัเจน  มีพสัดุอย่างเพียงพอ และมีการรักษา
บาํรุง ซ่อมแซม พร้อมใชต้ลอดเวลา 

การบริหารงานอาคารสถานท่ี   มีจาํนวน อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี เพียงพอกบัจาํนวน
นกัเรียน  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มีความสะอาด ร่มร่ืนและสวยงาม เอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้  มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ อาคาร สถานท่ี   มีการ
รักษาซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม ห้องเรียนอาคารสถานท่ีให้พร้อมใชป้ระโยชน์ไดต้ลอด   
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ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี  มีการ อบรมช้ีแจง นักเรียน
เก่ียวกบัการใชอ้าคารสถานท่ีและของเล่นอยูต่ลอดเวลา 

การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน  ผูบ้ริหาร
และครูมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  มีกระบวนการเขา้ถึงชุมชนหลายรูปแบบ
จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน   มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ  ชุมชนให้การยอมรับ
ในศกัยภาพของสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา   มีโครงสร้างการบริหารงานและสาย
การบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน   มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนปฏิบติั
การและดาํเนินการตามแผน มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั  คณะกรรมการ
สามารถ กาํกบั ติดตาม ดูแลควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผน ครูและบุคลากรมีความตระหนกั
และเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานและกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการประเมินคุณภาพ
ภายในและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน มีการประกนัชีวิตใหค้รูและนกัเรียน 

ประกอบกบัท่ีสถานศึกษาอยู่ในแหล่งท่ีชุมชนให้ความสนใจกบัการศึกษา หน่วยงาน

ทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเก้ือหนุนต่อการพฒันาการเรียน

การสอนอยู่ใกลส้ถานศึกษา  มีระบบ การคมนาคม และการส่ือสารท่ี สะดวกและรวดเร็ว ชุมชน

มัน่ใจต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

2) การวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) รายละเอียดของขอ้มูลท่ีเป็นผลจากการ

วิเคราะห์สภาพสถานศึกษา  มีดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัภายใน (Internal Environmental) 

ข้อมูลทีเ่ป็นจุดแข็ง (Strengths)  ไดแ้ก่ 

การบริหารงานวิชาการ 
1. สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 เป็นหลกั 

2. มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

3. มุ่งพฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 4 ดา้น 

4. เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 

5. ส่งเสริมและพฒันาตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 

6.  มีส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอนท่ีหลากหลายและมีอยา่งครบถว้น 

7. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
1. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 
2. เนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นพิเศษ 
3. เนน้กิจกรรมเสริมสร้างกิริยา มารยาท ท่ีดี อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพผูใ้หญ่ 
4. มีการจดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
การบริหารงานบุคคล 
1. มีระบบการคดัเลือกครูท่ีมีประสิทธิภาพไดค้รูท่ีดีมีความถนดั / ความเช่ียวชาญตรง   

กบังานท่ีปฏิบติั 
2. ส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานและทศันศึกษาเป็นประจาํ 
3. มีการบาํรุงขวญัท่ีดี ใหค้รูมีความพอใจในการปฏิบติังาน 
4. ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎเกณฑ์การทาํงาน เพื่อความโปร่งใสและความเป็น

ธรรม 

การบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ 
1. มีการประชาสมัพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ 
2. มีระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียนอยา่งรัดกมุ 
3. จดัระบบงานสารบรรณท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ 
4. สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินทั้งจากรัฐ หน่วยงาน และเอกชนอย่าง

เพียงพอ 
5. มีการบริหารงานการเงินท่ีรัดกมุ โปร่งใส ชดัเจน 
การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
1. มีจาํนวน อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 
2. บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา มีความสะอาด ร่มร่ืนและสวยงาม เอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนรู้ 
3. มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ อาคาร สถานท่ี 
การบริหารงานความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน 
1. ผูบ้ริหารและครูมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. มีกระบวนการเขา้ถึงชุมชนหลายรูปแบบจนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
3. มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน ตลอดเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 
4. ชุมชนใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1. มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 
2. มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. มีแผนปฏิบติัการและดาํเนินการตามแผน 
4. มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั. 
5. คณะกรรมการสามารถ กาํกบั ติดตาม ดูแลควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผน 
6. ครูและบุคลากรมีความตระหนักและเขา้ใจเก่ียวกับมาตรฐานและกระบวนการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
ข้อมูลทีเ่ป็นจุดอ่อน (Weaknesses)  ไดแ้ก่ 

การบริหารงานวิชาการ 
1. ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 
2. ผูป้กครองบางส่วนตอ้งการใหเ้ดก็อ่านออกเขียนได ้มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
3. ผูป้กครองไม่เห็นความสาํคญัและไม่ให้ความร่วมมือในการ ติดตาม วดั ประเมินผล 

และการรายงานผลเก่ียวกบัตวัเดก็ 

การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
1. ผูป้กครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ 

สถานศึกษา 
2. นกัเรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมน้อยเน่ืองจากผูป้กครองบางส่วนมีเวลาจาํกดัในการมา 

รับส่งเดก็ เน่ืองจากภาระการทาํงาน 
การบริหารงานบุคคล 
1. ครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และผา่นการทาํงานมาดีแลว้ ลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน 
2. ครูบางส่วนไม่อุทิศเวลาไดเ้ต็มท่ี ตอ้งใชเ้วลาประกอบอาชีพเสริม เน่ืองจากรายได้

นอ้ย 
การบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ 
1. การอุดหนุนเงินจากภาครัฐไม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายจริง 
2. สถานศึกษาไม่มีเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานโดยเฉพาะ 
3. ครูและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัมีความรู้ดา้นธุรการและการเงินไม่เพียงพอ 

การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
1. บริเวณของสถานท่ีมีนอ้ย ไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 
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2. เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบมีนอ้ย  ดูแลไม่เพียงพอและทัว่ถึง 
การบริหารงานความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน 
1. ครูไม่มีเวลาวา่งในการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษายงัมีความสามารถในการเขา้ถึงประชาชนไม่ดีพอ 
การบริหารงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1. การประกนัคุณภาพมีงานเอกสารมากเกินไป 
2. ครูมีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาทาํเร่ืองการประกนัคุณภาพไดเ้ท่าท่ีควร 
ปัจจยัภายนอก (External Environmental) 

ข้อมูลทีเ่ป็นโอกาส (Opportunities)  ไดแ้ก่ 

1. สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งท่ีชุมชนใหค้วามสนใจกบัการศึกษา 
2. หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้ใกลส้ถานศึกษาท่ีเก้ือหนุนต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
4. มีระบบ การคมนาคม และการส่ือสารท่ี สะดวกและรวดเร็ว 
5. ความมัน่ใจของขมุชนต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

ข้อมูลทีเ่ป็น อุปสรรค (Threats)  ไดแ้ก่ 

1. สถานศึกษาตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข 

2. การเบิกจ่ายเงินของทางราชการล่าชา้ 

3. นโยบายของหน่วยราชการในการรับบรรจุครูจากผูป้ฏิบติังานอยูแ่ลว้ในสถานศึกษา 

5.1.3 ผลการพฒันาและตรวจสอบกลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี     

1) จากการนาํขอ้มูลประเด็นการดาํเนินงานท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทดสอบความเป็นไป

ไดด้ว้ยสถิติ Binomial Test  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม( SWOT Analysis ) ทาํ TOWS MATRIX  

วิเคราะห์เน้ือหาในแต่ละกลุ่มเพื่อจดัทาํเป็น (ร่าง) กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ จดัสนทนา

กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ (Focus Group)  พิจารณาวิเคราะห์  (ร่าง) กลยทุธ์  ปรับปรุงแกไ้ขตามผูท้รงคุณวฒิุ    

และประเมินกลยุทธ์ โดยการนาํเสนอกลยุทธ์ท่ีได ้ สอบถามความคิดเห็นในการนาํกลยุทธ์การ

ดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศไปใชใ้นสถานศึกษา จากผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   

ใน ดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) ดา้นความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)  ดา้น

ความเหมาะสม (Propriety Standards) และดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards) นาํ
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ผลท่ีไดม้าพิจารณาปรับปรุงอีกคร้ังเพื่อใหไ้ดก้ลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ปฐมวยั ในจงัหวดัปทุมธานีฉบบัสมบูรณ์ ไดก้ลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

กลยุทธ์ ที ่1 ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในหน้าทีต่ามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริม

ความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 

1. การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถานศึกษา 

(หลกันิติธรรม) 

2. การท่ีผูบ้ริหารยึดมัน่ในความถูกตอ้ง คาํนึงถึงความเป็นธรรม ความยุติธรรมในการ

บริหารงาน และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถานศึกษา และ

พฒันาตนเองไปพร้อมกบัความซ่ือสตัย ์จริงใจ และอดทน (หลกัคุณธรรมและนิติธรรม) 

3. การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดั คุม้ค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม (หลกัความ

คุม้ค่า) 

4. การประชุมช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจและตระหนกั ถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรอย่างถูกตอ้งในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

6. การเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง ขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก เขา้ใจง่ายและมี 
ระบบการตรวจสอบท่ีชดัเจน (หลกัโปร่งใส) 

7. การส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัในหนา้ท่ี สาํนึกในความรับผดิชอบต่อสังคม ใส่ใจใน

การแกไ้ขปัญหา ยอมรับในผลดีและผลเสียจากการปฏิบติัของตนเอง(หลกัความรับผดิชอบ) 

8. การสํารวจความต้องการใช้งบประมาณ  กาํกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้

งบประมาณครอบคลุมทุกประเดน็ตามการจดัสรรในการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

9. การจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพอย่างเป็นระบบและสร้างความตระหนกัให้กบั

บุคลากรอยา่งถูกตอ้งในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนรู้             

เชิงบูรณาการ ด้านปฐมวยั  มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 

1. มีหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการพฒันา  หลกัสูตร จะตอ้งกาํหนด

สาระ ทกัษะ กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการวดัและประเมินผล 
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2. การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและความ

ตอ้งการของชุมชน 

3. การทบทวนการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา 

4. การจดัทาํสาระแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 

5. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

6. มีโครงสร้างหลักสูตรครบถ้วน สะท้อนให้เห็นภาพรวมและมาตรฐานแต่ละ

หลกัสูตร 

กลยุทธ์ที่ 3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุม ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  มี

ขอบข่ายการดาํเนินงาน 

1 การพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือต่อสถานศึกษาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบั

เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

2 การสนบัสนุนวสัดุครุภณัฑท่ี์สามารถใชก้บัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

3 การจดักิจกรรมส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมและมีความสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

4 การกาํกบั ติดตาม การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นไปตามแผน 

5 การจดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 4  ปรับระเบียบกฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ  มีขอบข่ายการ

ดาํเนินงาน 

1. การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาต้องปฏิบัติและมีผลกระทบต่อ

สถานศึกษา 

2. การรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ  

กฎเกณฑข์องสถานศึกษา 

3. การเสนอปัญหาใหผู้ท่ี้มีอาํนาจทราบและพิจารณาแกไ้ข 

4. การประชุมกบัสมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความม่ันใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง มี

ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
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1. การจดับริเวณอาคารสถานท่ีให้สวยงาม สงบ ร่มเยน็ เป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

2. การจดับุคลากรรอรับส่งนักเรียนหน้าสถานศึกษาทั้งเช้าเยน็และมีการตรวจตรา/

สาํรวจภายในสถานศึกษาหลงัเลิกเรียน 

3. การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูรั้บบริการในทุกดา้น 

4. การส่งเสริมให้ครูมีความรู้สึกรักและเป็นเจา้ของโครงการต่าง ๆ ท่ีดาํเนินงานใน

สถานศึกษา รวมไปถึงความผกูพนัต่อสถานศึกษา 

5. การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

6. การจดัสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

7. การจดัระบบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของแต่ละบุคคล 

8  การวางระบบการจราจรในสถานศึกษาใหค้ล่องตวัและปลอดภยั 

9  การสาํรวจปัจจยัเส่ียงในสถานศึกษาในทุกดา้น 

10. การดาํเนินการตามแผนและโครงการต่างๆ พร้อมทั้ งกาํกับและติดตามอย่าง

ต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที ่6 ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความสําคญัของการศึกษาระดับปฐมวยั และระดม

สรรพกาํลงัมาพฒันาการศึกษา  มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 

1. การปฐมนิเทศผูป้กครองให้ทราบถึงบทบาทต่อการพฒันาผูเ้รียน และตระหนักถึง

การพฒันาการศึกษา 

2. การสร้างความเขา้ใจให้ผูป้กครองและชุมชนทราบถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมและถือว่า

ตนเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา  มีหนา้ท่ีช่วยกนั ในการพฒันาการศึกษา และดูแลช่วยเหลือ 

3. การสํารวจความตอ้งการของชุมชน และผูป้กครองในการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง

อยา่งต่อเน่ือง 

4. การจดัทาํวารสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์   ระบุบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองในการ

จดัการศึกษาใหช้ดัเจน 
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กลยุทธ์ที ่7 ยกเคร่ืองด้านอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อมสําหรับเด็กปฐมวัยและบุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้อง มีขอบข่ายการดาํเนินงาน 

1. การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้ร่มร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนรู้ 

2. การพฒันาและส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และสร้าง

ความสมัพนัธ์ ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอกและชุมชน 

3. การจดัทาํแผนพฒันาระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การเพ่ิม/ลด จาํนวนนกัเรียน 

4. การพิจารณาจาํนวนนักเรียนต่อห้องเรียนเพื่อวางแผนการขยายเพ่ือรองรับจาํนวน

นกัเรียนในอนาคต 

5. การเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาดูงานในสถานศึกษาท่ีเป็น Best Practice 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประกันคุณภาพภายในองค์กร  มีขอบข่ายการ

ดาํเนินงาน 

1. การปรับเปล่ียนระบบงานธุรการและการเงินให้สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพ

และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

2. การปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับเดก็ 

3. การปรับระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและกลไกในการปฏิบติังานอยา่ง

ชดัเจน 

2) ความเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้

จากการนํากลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั

ปทุมธานีให้ศึกษาและทาํการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูค้วบคุมดูแลสถานศึกษาปฐมวัย   ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาปฐมวยั และครูสอนชั้นปฐมวยั ทั้ง 3 สังกดั เก่ียวกบัประเด็น ปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหาในการนํากลยุทธ์ไปใช้   วิธีการส่งเสริมให้สถานศึกษานํากลยุทธ์ไปใช้  ขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัการนาํกลยทุธ์ไปใชแ้ละ เง่ือนไขในการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้หป้ระสบผลสาํเร็จ  พบวา่ 

ในการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้นสถานศึกษาปฐมวยัสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาเอกชนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

สาํนกับริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   ปรากฎว่าปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการนาํ
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กลยทุธ์ไปใช ้มีปัญหาและสาเหตุของปัญหาคือ ปํญหาเร่ืองงบประมาณไม่เพียงพอ  บุคลากรมีภาระ

งานมากและมีจาํนวนบุคลากรจาํกดั  ผูบ้ริหารและครูให้ความสาํคญัในการพฒันาไม่มากเท่าท่ีควร  

วิธีการส่งเสริมให้สถานศึกษานํากลยุทธ์ไปใช้ โดยจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองกลยุทธ์และการ

ดาํเนินงานตามกลยุทธ์   กาํหนดเป็นนโยบายและมีการกาํกบัติดตามอย่างต่อเน่ือง   ขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัการนาํกลยุทธ์ไปใช ้ นอกจากอบรมช้ีแจงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบแลว้ควรให้หน่วยเหนือเห็น

ความสาํคญัและเป็นผูน้าํในการปฏิบติั  และเง่ือนไขในการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้หป้ระสบผลสาํเร็จตอ้ง

จดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ  ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งให้ความสาํคญัในการพฒันา  กาํหนดวิธีการ 

จดับุคลากรใหต้รงกบังานท่ีปฏิบติั  ระดมสรรพกาํลงัในการพฒันาและตอ้งมีการประเมินเพื่อพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

การวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจงัหวดั

ปทุมธานี  สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัในแต่ละประเดน็ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.2.1 สภาพปัจจุบนัการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  

1) จากการศึกษาเอกสารรายงานการจดัการศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี พบขอ้มูล

เด็กปฐมวยัอาย ุ 3-5 ปี  40,030 คน  แบ่งเป็น  เด็กชาย  20,629 คน  เด็กหญิง  19,401 คน  (สาํนกั

บริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง,2554 ขอ้มูล ณ มกราคม 2554)  เขา้เรียนในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  166 โรง  12,302 คน  โรงเรียนภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 78โรง  14,516 คน โรงเรียน/ศูนย ์

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 109  โรง/ศูนย ์ 7,088  คน  (สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 ขอ้มูลสารสนเทศ, สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี : แบบ

สาํรวจขอ้มูลศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัปทุมธานี ,ขอ้มูล  ณ วนัท่ี 10 มิ.ย.2554)  รวมไดเ้ขา้เรียน

ทั้งหมด  33,906 คน  ไม่ไดเ้ขา้เรียน  6,124 คน  คิดเป็น จาํนวนเด็กไดเ้ขา้เรียน  84.70 %  ไม่ไดเ้ขา้

เรียน  15.30  %    

เด็กวยั 3-5 ขวบท่ีไม่ได้เขา้เรียนในจังหวดัปทุมธานี จาํนวน 15.30%เป็นจาํนวนท่ี

ค่อนขา้งมาก  จากการสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้งถึงสาเหตุท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนปรากฏว่าสาเหตุจากฐานะของ
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ผูป้กครองไม่พร้อมท่ีจะส่งเด็กเขา้เรียน  เน่ืองจากตอ้งประกอบอาชีพเป็นคนงานในโรงงานและทาํ

การเกษตรมีรายได้น้อย  และส่วนหน่ึงไปเรียนในกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบุรี จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา  จงัหวดันครปฐม จงัหวดันครนายก จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสระบุรี เป็น

ตน้  

ผูว้ิจยัเห็นว่า  กรณียจ์าํนวนเด็กท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนสมควรท่ีไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีย์

พิเศษเช่นกนั  เพราะการจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กเขา้รับการศึกษาต่อไป 

สมควรหากลยทุธ์ใหผู้ป้กครองเห็นความสาํคญัของการใหก้ารศึกษาระดบัน้ีแก่บุตรหลาน 

2) หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั สาํหรับเด็กอาย ุ3-5 ขวบ ในจงัหวดัปทุมธานี   

มี  3  ประเภท ไดแ้ก่ 

1. โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดั ชั้น

อนุบาล 1-2  รับเดก็อาย ุ4-5  ขวบเขา้เรียน 

2. โรงเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัชั้น อนุบาล 1-3 รับเด็กอาย ุ3-5  ขวบ

เขา้เรียน และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จดั 1 ชั้น รับเดก็อาย ุ 3 ขวบเขา้เรียน 

3. โรงเรียนของเอกชนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน  จดัชั้นอนุบาล 1-3 รับเดก็อาย ุ3-5  ขวบเขา้เรียน 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมและการให้ความสําคญัต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั

เน่ืองจากการศึกษาระดบัปฐมวยัไม่เป็นการศึกษาภาคบงัคบั 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  การจดัการศึกษาสําหรับเด็ก 3-5 ขวบ มีเพียง 3 สังกดัดงักล่าวเป็นการ

เพียงพอแลว้   ไม่สมควรใหห้น่วยงานอ่ืนจดัอีก 

3) ช่วงอายขุองเดก็ท่ีทุกสงักดัรับเดก็อาย ุ3-5 ขวบ ซ่ึงเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อม

เด็กท่ีจะเรียนต่อในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  แต่จดัแตกต่างกนั โดย จดั 1 ปีรับเด็กอายุ 3 

ขวบ เพื่อเตรียมเขา้เรียนอนุบาล 1-2 ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

หรือจดั 3 ปี รับเดก็อาย3ุ-5 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้เรียนชั้นประถมปีท่ี1  หรือจดั 2 ปี รับเด็ก

อายุ 4-5 ขวบ  เพื่อเตรียมเด็กเขา้เรียนชั้นประถมปีท่ี 1  ซ่ึงสถานศึกษาปฐมวยัทุกสังกดัรับเด็กท่ีอยู่

ในวยัก่อนเรียน  ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีควรพฒันา ซ่ึงเป็นไป ตามความสําคญัในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) การจดัการศึกษาปฐมวยั 1 ปี 2ปี หรือ 3ปี ข้ึนอยูก่บัความ
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พร้อมแต่ละสังกดั ส่วนเด็กนกัเรียนจะเขา้เรียนจาํนวนก่ีปีและเร่ิมตน้ในระดบัไหนข้ึนอยูก่บัความ

พร้อมของตวัเด็กเอง  เช่นถา้เด็กท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถจะเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้

และถึงเกณฑเ์ขา้เรียนตามกฏหมาย  เดก็อาจเรียนในสถานศึกษาปฐมวยัท่ีจดัระดบัอนุบาล 3 ปี เพียง 

1 ปีก็ได ้  การเล่ือนชั้นในระดบัอนุบาลไม่มีการสอบ แต่จะพิจารณาจากพฒันาการทางร่างกาย 

สงัคม อารมณ์จิตใจ และสติปัญญาไปตามวยัของแต่ละบุคคล เพื่อเล่ือนไปเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของหน่วยงาน 3 สังกดัดงักล่าว  การจดัการ

ศึกษาของเอกชนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานกับริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีจดัชั้นอนุบาล 1-3 รับเด็กอายุ 3-5  ขวบเขา้เรียน  เป็นการจดัท่ี

เหมาะสมถูกตอ้งกวา่การจดัของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจดั ชั้น อนุบาล 1-2  

รับเด็กอายุ 4-5  ขวบเขา้เรียน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจดัชั้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดั 1 

ชั้น รับเด็กอาย ุ 3 ขวบเขา้เรียน  ซ่ึงแต่ละสังกดัมีการจดัการอาจจะไม่สอดคลอ้งกนั  ประเด็นน้ีควร

จะไดมี้การทบทวนนโยบายการจดัการศึกษาปฐมวยั  สมควรใหห้น่วยใดหน่วยหน่ึงจดัจะเหมาะสม

กวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

4) การดาํเนินงานท่ีแบ่งเป็น 7 ดา้น คือ  ดา้นวิชาการ ดา้นกิจการนักเรียน ดา้น

บริหารงานบุคคล  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ  ดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นประสานสัมพนัธ์กบั

ผูป้กครองและชุมชน และดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีตน้

สังกัดกําหนด   สอดคล้องกับปรัชญา  หลักการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ท่ีให้ยึดหลกัการ

การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม  สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก จัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก สร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเดก็ 

กล่าวโดยสรุป  การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานีจาก

การศึกษาเอกสารรายงานต่างๆและการไปสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั 3สงักดั เห็นวา่ 

ประการท่ี 1 สถานศึกษาปฐมวยัของเอกชนและสถานศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีจดัการศึกษา 3 ชั้น รับเดก็อาย ุ3-5 ขวบ เขา้เรียนจะเป็นการจดัเพ่ือพฒันาเด็กครบทั้ง 
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4 ดา้นคือ  ดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา เป็นการจดัท่ีเหมาะและถูกตอ้งตามปรัชญา

และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัแลว้ 

ประการท่ี 2 สถานศึกษาปฐมวยัของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท่ี

จดั2 ชั้นเรียนและส่วนมากในการจดัการมีการเนน้การอ่านออกเขียนไดเ้ป็นส่วนมากโดยละเลย ดา้น

ร่างกาย   อารมณ์แลดา้นสงัคม ไม่ครบตามหลกัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ควรมีการทบทวน 

ประการท่ี 3  ศูนยเ์ดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เกือบทั้งหมดเนน้การเล้ียงดู

เด็กโดยใหค้วามสาํคญัการพฒันาดา้นร่างกาย  ละเลยดา้น อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงสมควร

มีการทบทวนเช่นกนั 

ผูว้ิจยัเห็นวา่ กรณียป์ระการท่ี 2 และประการท่ี 3 สมควรมีการอภิปราย หาขอ้เสนอแนะ

ใหมี้การจดัการใหเ้หมาะสมถูกตอ้งต่อไป 

5.2.2 การดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดัปทุมธานี   

จากการศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ   พบวา่ 

1) ในการดําเนินงานด้านวิชาการ  มีการนําหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมา

ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษาและสภาพของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ินและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผูป้กครองจึงพอใจและใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็น

อย่างดี   มีการส่งเด็กเขา้เรียน ให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาสถานศึกษาและการ

พฒันาเด็ก   สถานศึกษาจึงมีความเป็นเลิศจากการร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กมลวรรณ รอดจ่าย (2552)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนคือการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน   และเป็นไป ตามหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั และการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

(สํานักทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ท่ีกาํหนดกระบวนการในการสร้าง

หลักสูตรให้เหมาะสม  การพฒันาหลักสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น

หลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยูบ่น

พื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยูแ่ละประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะไดรั้บ  ตอ้งมีความหมายกบั

ตวัเด็ก   เป็นหลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กพิเศษ ได้พฒันา รวมทั้ง

ยอมรับในวฒันธรรมและภาษาของเด็ก   พฒันาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบนั มิใช่เพียงเพื่อเตรียม
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เดก็สาํหรับอนาคตขา้งหนา้เท่านั้น โดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก เด็ก

แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเด็กเจริญเติบโต  ผูส้อน พ่อแม่ และ

ผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ทาํความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

ตอ้งยอมรับ  และร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนท่ีจะตอ้งช่วยกันพฒันาเด็กให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั    

ดงันั้น  สถานศึกษาและผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปล่ียนความรู้ กบัชุมชน  พ่อแม่ ผูป้กครอง

เก่ียวกบัการพฒันาเด็กเท่านั้น แต่จะตอ้งใหชุ้มชน พ่อแม่ ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย ทั้งน้ี

เพ่ือให้ ชุมชน พ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูก้าํหนดเน้ือหาหลกัสูตรตามความตอ้งการของสถานศึกษาและ

ทอ้งถ่ินเป็นสาํคญัและเหมาะสมกบัวยัของเดก็ดว้ย 

ผูว้ิจยัเห็นว่า   งานดา้นวิชาการเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของสถานศึกษา  การท่ี

สถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศให้ความสําคญังานดา้นน้ีจึงถูกตอ้งและเหมาะสม  และในงานดา้น

วิชาการ เร่ืองหลกัสูตรเป็นตวักาํหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา   ดงันั้น การสร้างหลกัสูตร

จึงมีความจาํเป็นตอ้งให้สอดคลอ้งกับสภาพของสถานศึกษาและสภาพของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเรียกว่า

หลกัสูตรสถานศึกษาใหไ้ด ้

จุดเด่นท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาปฐมวยัทัว่ไป  ไดแ้ก่การท่ีสถานท่ีมีความเป็นเลิศทุก

แห่ง ใชห้ลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษาและ

สภาพของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผูป้กครองจึง

พอใจและให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอย่างดี  มีการส่งเด็กเขา้เรียน ให้ความร่วมมือกับ

สถานศึกษาในการพฒันาสถานศึกษาและการพฒันาเด็ก  สถานศึกษาจึงมีความเป็นเลิศจากการ

ร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 

ส่วนจุดอ่อนซ่ึงไดแ้ก่  การท่ีผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจปรัชญาการศึกษาปฐมวยั

จึงไม่เห็นความสําคญัและไม่ให้ความร่วมมือในการ ติดตาม วดั ประเมินผล และการรายงานผล

เก่ียวกบัตวัเด็ก และยงัมีผูป้กครองบางส่วนตอ้งการใหเ้ด็กอ่านออกเขียนได ้มากกว่าดา้นอ่ืนๆ ซ่ึง

สาเหตุมาจาก การขาดความรู้ความเขา้ใจของผูป้กครองเร่ืองปฐมวยั  สถานศึกษาและตน้สังกดั

จะตอ้งมีกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขต่อไป 
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2) การดาํเนินงานดา้นกิจการนกัเรียน  มีการจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้มีการส่งเสริมสุขนิสัย  

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตเป็นพิเศษ  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับเด็ก

ปฐมวยัให้มีมาตรฐานท่ีจะเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา  อนัเป็นการศึกษาภาคบงัคบัต่อไปได้

อย่างมีคุณภาพ  เพราะการเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาให้มีคุณภาพนั้น เด็กจะตอ้งมีมาตรฐาน

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั อนัไดแ้ก่ พฒันาการดา้นร่างกาย  พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

พฒันาการดา้นสังคม  และพฒันาการดา้นสติปัญญา  ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (2554) ไดก้าํหนดไว ้ และตามท่ี เลขา  ปิยะอจัฉริยะ (2546) กล่าวว่า หัวใจของการปฏิรูป

การศึกษาปฐมวยัคือการปฏิรูปการเรียนรู้ และการบริหารจดัการศึกษาท่ีนาํไปสู่คุณภาพสถานศึกษา

และคุณภาพของผูเ้รียนท่ีสามารถประกนัไดว้า่ ผูรั้บการบริการจะไดรั้บการศึกษาตามมาตรฐาน 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศทุกแห่ง  โดยเฉพาะ

สถานศึกษาเอกชนจะใหค้วามสาํคญัต่องานดา้นกิจการนกัเรียนเป็นพิเศษ  เพราะงานกิจการนกัเรียน

เป็นปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนโดยกิจการนักเรียนส่งผลต่อคุณภาพเด็กทั้ง

ดา้นร่างกายและดา้นจิตใจท่ีอาจเห็นผลไดท้นัที  เช่น กิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกของเด็กดา้น

กิริยามารยาท  การเคล่ือนไหว การพูดจา  การแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตน  การเคารพผูใ้หญ่ อนั

เป็นการสดงออกถึง กิริยามารยาทท่ีดีงามทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงสถานศึกษาปฐมวยัของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ให้ความสาํคญั

เร่ืองกิจการนกัเรียนดว้ยเช่นกนั 

ผูว้ิจัยเห็นว่า  เร่ืองกิจการนักเรียนมีความจาํเป็นสําหรับการจัดการศึกษาในระดับ

ปฐมวยั  เน่ืองจากกิจกรรมเหล่าน้ีมีส่วนช่วยพฒันาเดก็ปฐมวยัใหค้รบทั้ง 4 ดา้นไดเ้ป็นอยา่งมาก 

จุดเด่นท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาปฐมวยัทัว่ไป   ไดแ้ก่การจดักิจกรรมของสถานศึกษา

ปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศจะเน้นกิจกรรมท่ีมีการส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตเป็น

พิเศษ  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวยัให้มีมาตรฐานท่ีจะเขา้

เรียนในระดบัประถมศึกษา  อนัเป็นการศึกษาภาคบงัคบัต่อไปได ้

ส่วนจุดอ่อนซ่ึงได้แก่ การท่ียงัมีผูป้กครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรของสถานศึกษา  และการท่ีนักเรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมน้อยเน่ืองจาก
ผูป้กครองบางส่วนมีเวลาจาํกดัในการมา รับส่งเด็ก เน่ืองจากภาระการทาํงาน จุดอ่อนดงักล่าวน้ีเกิด
จากผูป้กครองมีภาระในการประกอบอาชีพไม่มีเวลามากพอในการมารับส่งเด็ก  เป็นจุดอ่อนท่ี
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สถานศึกษาและผูป้กครองตอ้งร่วมกันแก้ไข  จะอยู่ในเร่ืองกลยุทธ์ท่ีสถานศึกษาจะตอ้งเขา้ถึง
ผูป้กครอง 

3) การดาํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคล   มีการคดัเลือกครูเป็นกรณียพ์ิเศษต่างจาก

สถานศึกษาทัว่ๆไป  คือนอกจากมีคุณวุฒิปริญญาตรีดา้นปฐมวยัแลว้ ยงัเน้นความเช่ียวชาญและ

ลกัษณะเฉพาะสาํหรับสอนชั้นปฐมวยัโดยเฉพาะ เช่น บุคลิกดี สวยงาม ใจเยน็ รักเด็ก พดูจาไพเราะ

อ่อนหวาน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาติ พนาเกษม (2552) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันากล

ยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ซ่ึงพบวา่กลยทุธ์หลกัของการบริหารสู่ความเป็น

เลิศประการแรก คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการกาํหนดวิธีการ แนวทางในการสรรหา

คดัเลือกบุคลากร 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนปฐมวัยมีความสําคัญเพราะภารกิจหลักของ

สถานศึกษาปฐมวยั คือการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ใหเ้ด็กพร้อมท่ีจะเรียนใน

ระดบัต่อไป    ภารกิจเหล่าน้ีจะลุล่วงไปไดต้อ้งอาศยั ความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นสาํคญั    

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  อนัแสดงได้ว่าการท่ีสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศเหล่าน้ี  

บุคลากรของสถานศึกษามีความสาํคญัท่ีทาํใหส้ถานศึกษาเป็นเลิศ 

ผูว้ิจยัเห็นวา่  ทุกองคก์รไม่ว่าหน่วยงานใด  บุคลากรขององคก์รมีบทบาทสาํคญัท่ีจะทาํ

ใหห้น่วยงานมีความเจริญกา้วหนา้  หรือไม่เจริญกา้วหนา้ข้ึนอยูก่บับุคลากรนั้นๆ  ดงันั้นการสรรหา

บุคลากรของหน่วยงานยอ่มมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ 

จุดเด่นท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาปฐมวยัทัว่ไป  อยู่ท่ีมีการคดัเลือกครูเป็นกรณียพ์ิเศษ

ต่างจากสถานศึกษาทัว่ๆ ไป  คือนอกจากมีคุณวฒิุปริญญาตรีดา้นปฐมวยัแลว้ ยงัเนน้ความเช่ียวชาญ

และลกัษณะเฉพาะสําหรับสอนชั้นปฐมวยัโดยเฉพาะ เช่น บุคลิกดี สวยงาม ใจเยน็ รักเด็ก พูดจา

ไพเราะอ่อนหวาน เป็นตน้ 

ส่วนจุดอ่อนซ่ึงไดแ้ก่  การท่ีครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และผา่นการทาํงานมาดีแลว้ 
ลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน ซ่ึงเกิดจากการท่ีครูไปสอบบรรจุเป็นขา้ราชการไดแ้ละไดรั้บการบรรจุใน
ระหว่างปีการศึกษา ซ่ึงกรณียน้ี์เกิดจากทางราชการปฏิบติัตามระเบียบ เช่นการบรรจุครูในตน้
ปีงบประมาณคือ  เดือนตุลาคมของทุกปีปฏิทินแต่เป็นเวลากลางปีการศึกษาเป็นตน้ จุดอ่อนน้ีทาง
สถานศึกษาจะตอ้งมีกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา ส่วนกรณียมี์ ครูบางส่วนไม่อุทิศเวลาไดเ้ตม็ท่ี ตอ้งใช้
เวลาประกอบอาชีพเสริม เน่ืองจากรายไดน้อ้ยกเ็ช่นเดียวกนัท่ีสถานศึกษาจะตอ้งมีกลยทุธ์แกไ้ข 
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4) การดาํเนินงานดา้นงานธุรการ  การเงิน และพสัดุ  มีการเน้นการประชาสัมพนัธ์

สถานศึกษาหลายรูปแบบ  เน้นการดูแลความปลอดภยัเด็กเป็นพิเศษ  ได้รับการสนับสนุนดา้น

การเงินจากหลายๆแหล่ง  การเงินรัดกุม ถูกตอ้ง โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้   พสัดุเพียงพอ

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  ในการดาํเนินงาน ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542  ว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี   (สาํนกันายกรัฐมนตรี,  2542)  ท่ียดึ

หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความรับผดิชอบ และหลกั

ความคุม้ค่า  และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ พิธาน พื้นทอง  (2548)  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ขอ้เสนอเชิง

นโยบายเพื่อพฒันาศกัยภาพโรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท่ีไดเ้สนอแนะการพฒันา

ศกัยภาพโรงเรียนไวว้า่การรูปแบบการบริหารจดัการจะตอ้งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการ

ประชาสมัพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดท้ราบเพ่ือใหเ้กิดศรัทธาในองคก์ร 

งานดา้นธุรการ  โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาและการจดัการศึกษาปฐมวยั 

เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมีผูป้กครองส่วนหน่ึง ไม่เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของการศึกษาระดบั

ปฐมวยั และตามกฎหมายการศึกษาภาคบงัคบัก็ยงัไม่บงัคบัใหผู้ป้กครองตอ้งส่งบุตรหลานเขา้เรียน 

(พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั, 2545) การท่ีสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศเน้นการ

ประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาหลายรูปแบบ  จึงเกิดผลทาํให้ผูป้กครองเห็นความสําคญัและความ

จาํเป็นของการศึกษาระดบัน้ีและรู้จกัสถานศึกษาท่ีจะส่งเดก็เขา้รับการศึกษา 

สาํหรับงานดา้นการเงินและพสัดุนั้น นอกจากการเงินรัดกุม ถูกตอ้ง โปร่งใส ชดัเจน 

ตรวจสอบได ้ และมีพสัดุอย่างเพียงพอแลว้นั้นยงัพบว่า  สถานศึกษาของเอกชนทั้งหมดปรากฎว่า

สถานศึกษาปฐมวยัเหล่าน้ีเป็นของผูรั้บใบอนุญาตท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี   สถานศึกษาปฐมวยัของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็จะเป็นสถานศึกษาขององค์กรส่วนท้องถ่ินท่ีมีรายได้สูง  ส่วน

สถานศึกษาปฐมวัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นั้ นนอกจากได้รับ

งบประมาณจากตน้สังกัดแลว้  ยงัไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน  องค์กร และ

ประชาชนอีกดว้ย 

ผูว้ิจัยจึงมีความเห็นว่าในการท่ีจะพฒันาสถานศึกษาปฐมวยัสู่ความเป็นเลิศได้นั้ น  

จาํเป็นจะตอ้งมีงบประมาณมากว่างบประมาณปกติ  และมีการบริหารงานการเงินท่ีรัดกุม  โปร่งใส 

และตรวจสอบได ้จึงจะไดรั้บการสนบัสนุนใหง้บประมาณเพียงพอท่ีจะพฒันาสู่ความเป็นเลิศได ้
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จุดเด่นท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาปฐมวยัทัว่ไป  ไดแ้ก่การเนน้การประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาหลาย

รูปแบบ   เน้นการดูแลความปลอดภัยเด็กเป็นพิเศษ  การเงินรัดกุม ถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน 

ตรวจสอบได ้  มีพสัดุเพียงพอ และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจากหลายๆแหล่ง 

ส่วนจุดอ่อน ซ่ึงไดแ้ก่การอุดหนุนเงินจากภาครัฐไม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายจริง  
เป็นภาระท่ีสถานศึกษาจะตอ้งมีกลยทุธ์ท่ีจะหาเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนๆให้ได ้และการท่ีสถานศึกษา
ไม่มีเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานโดยเฉพาะ  และการท่ีครูและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัมีความรู้ดา้น
ธุรการและการเงินไม่เพียงพอ ก็เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสถานศึกษาจะตอ้งหากลยทุธ์ในการแกไ้ขใหไ้ด้
เช่นเดียวกนั 

5) การดาํเนินงานดา้นอาคารสถานท่ี  พบว่าสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศทุกโรง  

มีอุปกรณ์  อาคาร สถานท่ีเพียงพอกับจาํนวนเด็ก  นอกจากนั้น บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มใน

สถานศึกษา มีความสะอาด สวยงาม และร่มร่ืน เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั  

ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาทั้ง 3 สงักดัมีความพร้อมเร่ืองเงินงบประมาณ เห็นไดจ้าก สถานศึกษาของ

องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะได้รับงบประมาณจากตน้สังกัดอย่างเพียงพอ  สถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากไดรั้บงบประมาณจากตน้สังกดัแลว้ ยงัไดรั้บ

การอุดหนุนจากองค์อ่ืนๆอีก  เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และโรงงานเป็นต้น  ส่วน

สถานศึกษาเอกชนปรากฏว่าผูรั้บใบอนุญาตมีฐานะทางการเงินสูงและยงัไดรั้บการอุดหนุนจาก

องคก์รการกศุลอีกดว้ย  ซ่ึงจากการศึกษายงัพบว่าสถานศึกษาเหล่าน้ี มีผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถใน

การบริหารงาน โดยเฉพาะมีความสามารถสูงในด้านการประสานสัมพนัธ์ขอความร่วมมือกับ 

บุคคล หน่วยงาน และองคก์รต่างๆ อนัแสดงถึงการมีภาวะผูน้าํสูง  สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหลกั

ในการตรวจสอบความเป็นเลิศในการดาํเนินงานดา้นการศึกษาของ Malcolm Baldrige  National  

Quality  Program (2002  อา้งถึงใน สมนึก  ทองเอ่ียม และคณะ) ท่ีใหค้วามสาํคญัเร่ืองภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารองคก์รท่ีมีผลต่อความเป็นเลิศขององคก์รต่างๆ  และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารยงัมีผลถึงการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รอีกดว้ย  สถานศึกษาเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครองและ

ชุมชน จึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ผูว้ิจยัเห็นว่า  จาก ผลการศึกษาการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ 

ในแต่ละด้านท่ีเป็นไปในลกัษณะดังกล่าวขา้งตน้ ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการศึกษาในระดับ

ปฐมวยัมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในแต่ละสังกดั ท่ีมีการส่งเสริมช้ีแนะให้สถานศึกษา
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ในสังกัดให้ตระหนักถึงความสําคญัของสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ และพฒันาให้บรรลุถึง

ลกัษณะท่ีมีความเป็นเลิศตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด  เพราะหากสถานศึกษาในสังกัดได้รับการ

คดัเลือกหรือไดรั้บการประเมินจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าทาํไดดี้ มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ ์ก็

เป็นช่ือเสียงของตน้สังกดัดว้ย  นอกจากนั้นในสถานศึกษาเอกชนยงัมีการแข่งขนักนัเองเพื่อใหเ้ป็น

ท่ีพอใจแก่ผูรั้บบริการ เพื่อความอยูร่อดและความเป็นปึกแผน่มัน่คงยิง่ๆข้ึนไปอีกดว้ย 

จุดเด่นท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาปฐมวยัทัว่ไป  ไดแ้ก่สถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศจะมี

อุปกรณ์  อาคาร สถานท่ีเพียงพอกบัจาํนวนเด็ก   บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา มีความ

สะอาด สวยงาม และร่มร่ืน เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐมวยั 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาสภาพของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ  เกือบทุกแห่งมีจุดเด่น

และโอกาสแตกต่างจากสถานศึกษาปฐมวยัโดยทัว่ไป   ส่วนจุดอ่อนและอุปสรรคมีน้อยมากและ

สถานศึกษาเหล่าน้ีไดแ้กปั้ญหาไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้  จึงไม่ไดน้าํมาอภิปราย 

5.2.3  กลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจงัหวดัปทุมธานี 
จากการพฒันากลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจงัหวดั

ปทุมธานี   ไดป้ระเดน็กลยทุธ์และขอบข่ายการดาํเนินงาน ท่ีจะนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
กลยุทธ์ ท่ี 1  ปลูกจิตสาํนึกในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล และ

ส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  กลยุทธ์น้ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  (Good 
Governance)  ในการดาํเนินงาน ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542  ว่าดว้ยการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี   (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542)  ท่ียึดหลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  
หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ พิธาน 
พื้นทอง  (2548)  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือพฒันาศกัยภาพโรงเรียนขนาดเลก็ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท่ีไดเ้สนอแนะการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนไวว้่าการรูปแบบการบริหารจดัการ
จะตอ้งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ส่งเสริมพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการทาํงานร่วมกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกมลวรรณ รอดจ่าย (2552)   ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  ซ่ึงพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กคือ  ปัจจยัด้านสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงสุด  
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ประกอบกบัใบปัจจุบนัสภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัตามสภาพ
ของสังกดั  สถานท่ีตั้ง และสภาพชุมชนแต่ละแห่ง  สถานศึกษาต่างๆจึงตอ้งสร้างเอกลกัษณ์ของ
ตนเองเพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ลือกและส่งบุตรหลานเขา้รับการศึกษา 

ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า  การปลูกจิตสาํนึกให้บุคลากรของสถานศึกษาและส่งเสริมการสร้างอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษา  เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นเร่งด่วน  ท่ีจะตอ้งกระทาํเป็นอนัดบั
แรก ในการท่ีจะพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป  ประกอบกบัในปัจจุบนัการทาํงานตอ้ง
อาศยัหลกัธรรมาภิบาลตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบแบบแผนดงักล่าวแลว้  งานจึงจะบรรลุเป้าหมาย 
เป็นท่ียอมรับและไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

สาํหรับขอบข่ายการดาํเนินงาน จากผลการประเมินดา้นความเป็นไปได ้กบัผลรวมดา้น
ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง พบว่า  การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถานศึกษา  มีความสําคญัสูงสุดสอดคลอ้งกนั และการ เปิด
โอกาสใหบุ้คลากร/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในเร่ืองการบริหารจดัการ การจดักิจกรรมต่างๆ หรือการเขา้มา
เป็นคณะกรรมการ/คณะทาํงานโดยใชข้อ้มูล ความคิดเห็นแนะนาํ ปรึกษา ร่วมกนัวางแผนและร่วมกนั
ปฏิบติั มีความสาํคญัตํ่าสุดสอดคลอ้งกนั 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั และจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การดา้นปฐมวยั  จดัทาํหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร กาํหนด
สาระ ทกัษะ กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการวดัและประเมินผล การพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชน กลยทุธ์น้ีสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ วชิราพร อจัฉริยโกศล (2549 )  ท่ีไดศึ้กษาแนวทางการจดัการศึกษาในโรงเรียน
ปฏิบติัการดีเลิศ ท่ีพบว่า การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะพึงประสงคใ์นโรงเรียน
ปฏิบติัดีเลิศ  หลกัสูตร เป็นส่ิงสาํคญัอนัดบัแรก และพบว่าโดยภาพรวม ลกัษณะเด่นของหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติดีเลิศ  นอกจากเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะท่ีตรงกับ
คุณลกัษณะพึงประสงค ์สาํหรับสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ แลว้   หลกัสูตรสถานศึกษายงัมีลกัษณะ
ท่ีเนน้การพฒันานกัเรียนทั้งตวับุคคล (Whole child development) 

สําหรับขอบข่ายการดาํเนินงาน  จากผลการประเมินดา้นความเป็นไปได ้กบั ผลรวม
ดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง พบว่า  การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร
ให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชน และการทบทวนการจดัทาํ
หลกัสูตรของสถานศึกษามีความสาํคญัลาํดบั 1 แต่ผลรวมดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม 
และความถูกตอ้ง อยู่อนัดบั 2 และ5   และผลรวมดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และ
ความถูกตอ้ง หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร จะตอ้งกาํหนด
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สาระ ทกัษะ กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการวดัและประเมินผล อยู่ลาํดับ 1แต่ ความ
เป็นไปได ้อยูล่าํดบั 2  แต่ปรากฏวา่การจดัทาํร่างและพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการวิจยัท่ีถูกตอ้ง 
มีความสาํคญัตํ่าสุดสอดคลอ้งกนั 

กลยุทธ์ท่ี 3 การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ครอบคลุม ทนัสมยัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและ 
กลยทุธ์ท่ี 6 การปลุกเร้าใหผู้ป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาปฐมวยั และระดมสรรพกาํลงัมา
พฒันาการศึกษา  กลยุทธ์ดงักล่าวน้ีเป็นความจาํเป็นและมีความสําคญัในการจดัการศึกษาปฐมวยั  
เน่ืองจากการศึกษาปฐมวยัเป็นการเตรียมความพร้อมใหเ้ดก็เขา้รับการศึกษาต่อไป 

ปัจจุบนัผูป้กครองยงัไม่เห็นความสาํคญัเท่าท่ีควร และภาครัฐยงัไม่สามารถจดัใหเ้ด็กวยั
น้ี (3-5 ขวบ)  เขา้เรียนได ้100 %  แมแ้ต่จงัหวดัปทุมธานีซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีความพร้อมยงัจดัไดเ้พียง 
84.70 % จากขอ้มูลจงัหวดัปทุมธานี มีประชากรวยัเรียนชั้นปฐมวยั  จาํนวน   40,030 คน   (สาํนกั
บริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  (2554) ขอ้มูล ณ มกราคม 2554  เขา้เรียน  จาํนวน  33,906 
คน  ไม่ไดเ้ขา้เรียน   จาํนวน 6,124 คน  คิดเป็น จาํนวนเด็กไดเ้ขา้เรียน   84.70 %    ไม่ไดเ้ขา้เรียน  
15.30  % (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 ขอ้มูลสารสนเทศ, 
สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี : แบบสาํรวจขอ้มูลศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัปทุมธานี ,ขอ้มูล  
ณ วนัท่ี 10 มิ.ย.2554)  และถึงแมว้่าจากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งว่าส่วนท่ีไดไ้ดเ้ขา้เรียนไปเรียนใน
จงัหวดัใกลเ้คียง กไ็ม่สามารถยนืยนัไดว้า่เดก็ไดเ้ขา้เรียนทุกคน 

กลยทุธ์ดงักล่าวน้ีจึงมีความจาํเป็นและสาํคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิทยา  เชียงกูล (2551) ท่ี
ไดเ้สนอกลยทุธ์การศึกษาปฐมวยัใน การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวยั ทุกคนไดรั้บการพฒันา
ตามวยัอย่างเหมาะสม  โดยมีมาตรการ ให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน องคก์ร
ชุมชน โดยเฉพาะผูป้กครอง  ตอ้งร่วมกนัส่งเสริมสนับสนุนการจดับริการเตรียมความพร้อมท่ีมี
คุณภาพใหแ้ก่เด็กทุกคน และ สมชาติ พนาเกษม  (2552)  ท่ีไดศึ้กษาการพฒันากลยทุธ์การบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน  พบว่า กลยทุธ์หลกัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนตอ้ง มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน   และสุชาดา  องัศุจินดา  (2553)  ได้
ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของโรงเรียนเอกชน  
องคป์ระกอบความสาํเร็จของโรงเรียนเอกชน  พบว่า การประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนเป็นกลยทุธ์ท่ี
มีความสาํคญั 

สําหรับขอบข่ายการดาํเนินงาน  จากผลการประเมินดา้นความเป็นไปได ้กบั ผลรวม
ดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง พบวา่ 

ใน กลยทุธ์ท่ี 3 การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกใหค้รอบคลุม ทนัสมยัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย   มี
ขอบข่ายการดาํเนินงานเร่ืองการพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือสถานศึกษาให้ทนัสมยั
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สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ มีความเป็นไปได ้อยูล่าํดบั 1  แต่ผลรวมดา้นความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง อยูล่าํดบั 2  และผลรวมดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม 
และความถูกตอ้ง  ปรากฏว่าการสนับสนุนวสัดุครุภณัฑ์ท่ีสามารถใชก้บัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อยู่
ลาํดับ 1 แต่มีความเป็นไปได้ อยู่ลาํดบั 2 ใกลเ้คียงกนั  ขณะท่ีการจดัทาํแผนประชาสัมพนัธ์ทั้ง
ภายในและภายนอก มีความเป็นไปไปไดอ้ยูล่าํดบัสุดทา้ย  แต่ผลรวมดา้นความเป็นประโยชน์ ความ
เหมาะสม และความถูกตอ้ง ปรากฏว่า การจดักิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและมี
ความสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง อยูล่าํดบัสุดทา้ย  ไม่สอดคลอ้งกนั 

ในกลยุทธ์ท่ี 6 การปลุกเร้าให้ผูป้กครองเห็นความสําคญัของการศึกษาปฐมวยั และ
ระดมสรรพกาํลงัมาพฒันาการศึกษา  จากผลการประเมินดา้นความเป็นไปได ้กบั ผลรวมดา้นความ
เป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง ปรากฏว่า  การปฐมนิเทศผูป้กครองให้ทราบถึง
บทบาทต่อการพฒันาผูเ้รียน และตระหนกัถึงการพฒันาการศึกษา อยูใ่นลาํดบั 1 สอดคลอ้งกนั  ซ่ึง
ปัจจุบนัความไม่เขา้ใจเร่ืองการศึกษาปฐมวยัของผูป้กครองเป็นปัญหา  อนัเป็นจุดอ่อนในการจัด
การศึกษาปฐมวยั 

กลยทุธ์ท่ี 4 ปรับระเบียบกฎเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการ  เน่ืองจากการบริหาร
จดัการศึกษาปฐมวยัส่วนมากจะจดัรวมกบัการจดัการระดบัอ่ืนๆ เช่นระดบัประถมศึกษา  หรือศูนย์
เด็กเลก็ท่ีจดัรวมในโรงเรียนประถมศึกษา หรือรวมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดั ทาํให้
การจดัการเพ่ือพฒันาเดก็ตามวยัไม่ไดผ้ลเตม็ท่ี 

จึงสมควรมีการปรับระเบียบกฎเกณฑ์ให้มีความคล่องตัวท่ีจะพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิธาน  พื้นทอง (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้เสนอแนะให้จัดโครงสร้างระบบ
บริหารงานของโรงเรียนท่ีมีขนาดเลก็ใหมี้โครงสร้างท่ียืดหยุน่มากข้ึน แตกต่างจากโครงสร้างแบบ
ระบบราชการ (Bureaucracy) ในโรงเรียนทัว่ไป 

สําหรับขอบข่ายการดาํเนินงาน  จากผลการประเมินดา้นความเป็นไปได ้กบั ผลรวม
ดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง พบว่า  การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑท่ี์
สถานศึกษาตอ้งปฏิบติัและมีผลกระทบต่อสถานศึกษา  ความเป็นไปได ้อยู่ในลาํดบั 1 แต่ ผลรวม
ดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้งปรากฏว่า การรวบรวมประเด็นปัญหา
และอุปสรรคต่อการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ  กฎเกณฑข์องสถานศึกษา อยูล่าํดบั 1 ซ่ึง
ใกลเ้คียงกนั และการประชุมกบัสมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา อยู่
ลาํดบัสุดทา้ยสอดคลอ้งกนั 
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กลยุทธ์ท่ี5 สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน และ กลยุทธ์ ท่ี7 ยก

เคร่ืองดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม และบุคลากร  ในการท่ีจะพฒันาหน่วยงานให้ไปสู่ความ

เป็นเลิศไดน้ั้น ทรัพยากรบุคคลมีความสาํคญัท่ีสุด ในสถานศึกษาปฐมวยั ทรัพยากรบุคคลหมายถึง

ครู บุคลากร และเด็ก  สาํหรับครูและบุคลากร ความมัน่ใจและความปลอดภยัในหนา้ท่ีการงานและ

สถานท่ีทาํงานมีผลต่อการทาํงานมากท่ีสุด 

ดังนั้ นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความสําคญั 

สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ความเป็นเลิศหรือองค์ประกอบหลกัในการตรวจสอบความเป็นเลิศในการ

ดาํเนินงานดา้นการศึกษาของ Baldrige  National  Quality  Program, 2002  (สมนึก ทองเอ่ียม และ

คณะ, 2551) ท่ีกาํหนดใหก้ารใหค้วามสาํคญัแก่บุคคลและหน่วยงานยอ่ย (Faculty  and  Staff  Focus) 

เป็นองคป์ระกอบหลกั 

ส่วนเร่ืองอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอ้มมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาเด็ก

ปฐมวัย เป็นไปตาม ปรัชญา หลักการศึกษา และมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

กระทรวงศึกษาธิการ (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของเยาวพา  เตชะคุปต ์(2542)  ท่ีกล่าวถึงการจดัสภาพแวดลอ้มไวว้่า  สภาพแวดลอ้มอาจ

เป็นไดท้ั้งคน สถานท่ี ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็ก จะตอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยู่

ตลอดเวลา  หากสภาพแวดลอ้มดีเดก็กจ็ะอยูอ่ยา่งเป็นสุข 

สําหรับขอบข่ายการดาํเนินงาน  จากผลการประเมินดา้นความเป็นไปได ้กบั ผลรวม

ดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง พบว่า  การจดับริเวณอาคารสถานท่ีให้

สวยงาม สงบ ร่มเย็น เป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและ

บุคลากรในสถานศึกษา มีความเป็นไปได ้อยูล่าํดบั 1 และดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม 

และความถูกตอ้ง อยูล่าํดบั 2 ใกลเ้คียงกนั  และ การจดัทาํแผนป้องกนัความเส่ียง อยูล่าํดบัสุดทา้ย

สอดคลอ้งกนั  การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสําคญักบัการป้องกนัความเส่ียงน้อยมาก  อาจ

เน่ืองจาก เร่ืองความเส่ียงยงัเป็นเร่ืองใหม่สาํหรับการจดัการศึกษาในปัจจุบนั 

สาํหรับการยกเคร่ืองดา้นอาคารสถานท่ีปรากฏว่า การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม

ภายในสถานศึกษาใหร่้มร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยูล่าํดบั 1 สอดคลอ้งกนั 
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กลยุทธ์ ท่ี 8 สร้างวฒันธรรมท่ีดีในการประกันคุณภาพภายในองค์กร  ปัจจุบนัการ
ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นงานท่ีครูทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปฎิบติั ดังนั้น การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการจดัการศึกษาซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
ดงันั้นในการกาํหนดกลยุทธ์จึงตอ้งสร้างจิตสํานึกท่ีดีเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา  และกล
ยทุธ์น้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามกฏ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2554) ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีกาํหนดไวว้่า  
การทาํให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาอย่างต่อเน่ืองนั้น  สถานศึกษาควรคาํนึงถึงการ
สร้างจิตสาํนึก การพฒันาให้เกิดข้ึนกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  โดยถือว่าการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นวฒันธรรมการทาํงานปกติของสถานศึกษา 

สําหรับขอบข่ายการดาํเนินงาน  จากผลการประเมินดา้นความเป็นไปได ้กบั ผลรวม
ดา้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง พบว่า  การปรับเปล่ียนระบบงานธุรการ
และการเงินให้สอดคลอ้งกับระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อยู่ลาํดับท่ี 1 
สอดคลอ้งกนั 

อน่ึง การพฒันากลยทุธ์ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยทาํการศึกษาจากสถานศึกษาปฐมวยั

ท่ีมีความเป็นเลิศ  ดงันั้นขอบข่ายการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ อาจจะทาํไดย้าก  สถานศึกษาปฐมวยั

บางแห่งอาจทาํไม่ได ้เพราะยงัไม่พร้อม  แต่ก็ถือว่า เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะทาํให้สถานศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศได ้ดงัเช่นสถานศึกษาปฐมวยัท่ีทาํสาํเร็จแลว้  ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ี

ตอ้งการใหส้ถานศึกษาเป็นเลิศ สามารถดาํเนินงานตามกลยทุธ์น้ีได ้ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้

กาํกบัดูแลสถานศึกษาปฐมวยั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัและครูปฐมวยัทั้ง 3 สังกดั เก่ียวกับ

ประเด็นปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการนํากลยุทธ์ไปใช้ มีปัญหาและสาเหตุของปัญหา

คลา้ยๆกนัคือ ปํญหาเร่ืองงบประมาณไม่เพียงพอ  บุคลากรมีภาระงานมากและมีจาํนวนบุคลากร

จาํกดั  ผูบ้ริหารและครูใหค้วามสาํคญัในการพฒันาไม่มากเท่าท่ีควร  วิธีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษา

นาํกลยุทธ์ไปใช ้โดยจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองกลยุทธ์และการดาํเนินงานตามกลยุทธ์  กาํหนดเป็น

นโยบายและมีการกาํกบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํกลยทุธ์ไปใช ้ นอกจาก

อบรมช้ีแจงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบแลว้ควรให้หน่วยเหนือเห็นความสาํคญัและเป็นผูน้าํในการปฏิบติั  

และเง่ือนไขในการนํากลยุทธ์ไปใช้ให้ประสบผลสําเร็จ  ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
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ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งให้ความสําคญัในการพฒันา  กาํหนดวิธีการ จดับุคลากรให้ตรงกบังานท่ี

ปฏิบติั  ระดมสรรพกาํลงัในการพฒันาและตอ้งมีการประเมินเพื่อพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท่ีเป็นดงัน้ี

เน่ืองจากในการสร้างกลยทุธ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเกบ็ขอ้มูลการดาํเนินงานจากสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมี

ความเป็นเลิศเท่านั้น  การนาํกลยุทธ์น้ีไปใชจึ้งมีปํญหา  วิธีการ ขอ้เสนอแนะและเง่ือนไขดงักล่าว 

แต่สรุปไดว้่า  กลยทุธ์น้ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นสถานศึกษาปฐมวยัทุกสังกดั   ดงันั้นสถานศึกษา

ปฐมวยัทัว่ๆไปทุกสังกดัท่ีจะนาํกลยทุธ์น้ีไปใชน่้าจะปรับกลยทุธ์และขอบข่ายการดาํเนินงานในแต่

ละกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษาปฐมวยัในแต่ละสงักดัก่อนนาํไปใชต่้อไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้คน้พบในผลการวิจยั  มีขอ้เสนอแนะสําหรับการนาํผลจากการวิจยัไปใช ้และ

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลจากการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

1) รัฐบาล ผูก้าํหนดนโยบายในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวยั  ควรกาํหนดให้ชัดเจนว่าควรให้หน่วยงานใดเป็นผูจ้ดัเพื่อแกปั้ญหาการพฒันาเด็กท่ีไม่

ต่อเน่ืองของรัฐ   ท่ีให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดั  1 ปี แลว้ไปต่อปีท่ี 2-3 ในโรงเรียนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือโรงเรียนของเอกชน และการท่ีโรงเรียนของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจดัปีท่ี 2-3 โดยรับเด็กปีท่ี 1 จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงไม่สามารถประกนัไดว้่าเด็กจะไดรั้บการพฒันาเพ่ือเตรียม

ความพร้อมท่ีสมบูรณ์ได้  ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัขอเสนอว่าการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัควรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูจ้ ัด     กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่สมควรจดั 

สําหรับเอกชนสมควรจดั 3 ปี  แต่ทุกสังกดัทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน หรือเอกชน ไม่ควรจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัรวมกบัระดบัอ่ืนๆ เน่ืองจากสภาพเด็ก

ปฐมวยัแตกต่างจากวยัอ่ืนๆ   การบริหารจดัการและ สภาพแวดลอ้ม ท่ีเหมาะสมย่อมแตกต่างกนั  

แต่ในสภาพปัจจุบนัทุกสงักดัยงัจดัรวมกบัระดบัอ่ืนๆอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อเดก็วยัน้ี 
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2) ต้นสังกัดของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้ ง  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือเอกชน ควรใชผ้ลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูล

ในการกาํหนดนโยบาย แผน และแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัและสร้างกลยทุธ์ข้ึน

จากวิธีการและขั้นตอน  โดยการศึกษาสภาพท่ีเป็นอยู ่ ศึกษาสภาพของสถานศึกษาท่ีดีท่ีสุดในสงักดั

ซ่ึงแต่ละสงักดัมีความแตกต่างกนั  หาจุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค  (SWOT)  และสาเหตุ

ของปัจจยัเหล่านั้น  แลว้ดาํเนินการสร้างกลยทุธ์ ตามวิธีการ TOWS Matrix  ก็จะไดก้ลยทุธ์สาํหรับ

จัดการศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสมสําหรับสถานศึกษาตามความพร้อมของท้องท่ีและสังกัด   

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะแบ่งเป็นแต่ละเขตการศึกษา  องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินแบ่งเป็น แต่ละจงัหวดั เป็นตน้ 

3) สถานศึกษาปฐมวยัควรศึกษากลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ปฐมวยั ในจงัหวดัปทุมธานี   และพิจารณาขอบข่ายการดาํเนินงานในแต่ละกลยทุธ์ เพื่อนาํมาใชใ้ห้

เหมาะสมกบัสภาพและบริบทของสถานศึกษา 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1)  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ในการดาํเนินงานของแต่ละกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 

ท่ี ส่งผลต่อการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

2) ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบักลยุทธ์การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ของ  กลยุทธ์  

ด้านการเงิน งบประมาณ    กลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล   กลยุทธ์ด้านการบริหารกิจการ

นกัเรียน   กลยทุธ์ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน  เป็นตน้ 
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ตอนที ่ 1  ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการ

ดงัน้ี 

จากการศึกษาเอกสาร   และรายงานการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัของตน้

สงักดัแต่ละสงักดั และสมัภาษณ์สถานศึกษากลุ่มต่างๆ แยกตามสังกดั สถานท่ีตั้งและขนาด จาํนวน 

18 โรง/ ศูนย ์รวมทั้งการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

แต่ละสังกดั ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 

เทศบาล และศึกษานิเทศกด์า้นปฐมวยั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  แลว้สรุปนาํเสนอ

สภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   ผลท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 1-7 DPU



 

ตารางที ่1  สภาพการดาํเนินงานดา้นวิชาการของสถานศึกษาปฐมวยั แต่ละสงักดั ในจงัหวดัปทุมธานี  

 

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

 

1.1 การใช้หลกัสูตรของสถานศึกษา 

                  

1) ใชห้ลกัสูตร พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ                   

2) ใชเ้กณฑม์าตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น                   

3)  ใชห้ลกัสูตร Montessori                   

4) ใชห้ลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

1.2  การจัดตารางสอน                   

1) ภาคเชา้จดักิจกรรมพฒันา 4 ดา้น  ภาคบ่ายกิจกรรมการเล่น                   

2) ตารางจดัเตรียมความพร้อมดา้น กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา                   

3) จดัตารางพฒันาวิชาการและกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสมของ

อายเุดก็   
                  

4) จดัเป็นตารางกิจกรรม เขา้จงัหวะ เสริมประสบการณ์  ดูซีดี                         

5) จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ 6 กิจกรรมและสอดคลอ้งการ

พฒันา 4 ดา้น  
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

1.3  การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอน                     

1)  มีสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนประจาํหอ้งใหเ้ดก็ไดฝ้ึกดว้ย

ตนเอง   
                  

2) ใชส้ื่อเพื่อฝึกเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ดา้น                    

3)  มีหอ้งเรียนอจัฉริยะ  ใชส้ื่ออีเลคโทรนิค                   

4) มีเครื่องเล่นต่างๆสาํหรับเดก็                   

5) สื่อ 4 หมวด ชีวติประจาํวนั ประสาทรับรู้ ภาษา คณิตศาสตร์                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

1.4 การจัดครูเข้าสอน                   

1) ครูประจาํ  1 คน ต่อ 1หอ้ง                   

2)    ครู 1 คน พี่เลี้ยง 1 คน  ต่อ 1หอ้ง                   

3)    ครู 1 คน และครูพิเศษสอนกิจกรรม                   

1.5  การวัดและประเมินผล                     

1) วดัและประเมินการพฒันาเดก็ทั้ง 4 ดา้นเป็นรายบุคคลตามแบบ

การวดั 
                  

2)  วดัและประเมินทุกกิจกรรมเมื่อวนัสิ้นสัปดาห์                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

3)  วดัการอ่านออกเขียนได ้ดูจากแบบฝึกหดัที่ใหเ้ดก็ทาํ และ

ทดสอบรายบุคคล 
                  

4)  ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก                   

1.6  การรายงานผลการเรียน ทาํแบบไหน มคีวามถี่มากน้อยเพยีงใด                   

1) สมุดรายงานนกัเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง                   

2) รายงานตามแบบการรายงานต่อ ผูอ้าํนวยการและผูป้กครองทุก

ภาคเรียน  
                  

3) รายงานตามแบบการรายงานต่อ ผูอ้าํนวยการและผูป้กครองทุก

สัปดาห์  
                  

4) รายงานผูป้กครองทุกสัปดาห์ ทุกภาคเรียน และรายงานผูบ้ริหาร                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5) ประเมินผลรายงานทุก 3 เดือน                   

6) รายงาน อบต ทุกภาคการศึกษา                     

7) รายงานผลเป็นรายบุคคล ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ตามแบบประเมิน

พฒันาการ 
                  

 

ตารางที่ 1 เป็นสภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  ดา้นวิชาการ ส่วนใหญ่ใช้หลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ. 2546 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  รองลงมาใชเ้กณฑม์าตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น และมีบางแห่งใชก้ารบูรณาการหลกัสูตรแกนกลางกบัหลกัสูตร

ทอ้งถิ่น และแนวต่างประเทศ เช่น Montessori เป็นตน้   การจดัตารางสอนเป็นการจดัตารางกิจกรรมพฒันาเด็กทั้ง 4 ดา้น ในภาคเชา้ ส่วนภาคบ่ายเป็น

กิจกรรมการเล่น  การจดัครูเขา้สอนส่วนมากครู 1 คน ต่อ  1 หอ้ง มีบางแห่งจดัครู 1 คนและพี่เลี้ยงหรือครูพิเศษอีก 1 คน ต่อ 1 หอ้ง  การวดัและประเมินผลเป็น

การประเมินความพร้อมใน 4 ดา้นเป็นรายบุคคล  มีการรายงานผลต่อหน่วยเหนือและผูป้กครอง ทุกภาคการศึกษา 
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ตารางที ่ 2  สภาพการดาํเนินงาน ดา้นกิจการนกัเรียน ของสถานศึกษาปฐมวยัแต่ละสงักดัในจงัหวดัปทุมธานี  

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

2.1  การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน                   

1) ครูประจาํชั้น   ครูเวร และใหรุ้่นพี่ร่วมดูแล                     

2) ครูและพี่เลี้ยงดูแล                   

3) ครู 1 คนดูแลเดก็ 12 คน ดูแลทุกเรื่อง                     

4)  มีสมุดรับส่งนกัเรียน  ผูป้กครองลงชื่อรับส่งทุกวนั                     

5)   มีเวรยาม  และมีครูเวรประจาํวนั                             

6) จดัครูเวรดูแล รับส่งผูป้กครอง จดัหอ้งรอผปูกครองโดยเฉพาะ                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

7) มี รปภ. มีการบนัทึกการรับส่งเดก็   มีกลอ้งวงจรปิดในหอ้งเรียน                   

8) ติดตั้งวงจรปิดตามจุดเสี่ยง มีบตัรรับส่ง มีครูเวร ครูประจาํรถ

รับส่ง 
                  

2.2  มกีารฝึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนหรือไม่อย่างไร                   

1) ฝึกเขา้แถวรับบริการ หดัทาํความเคารพ ฝึกการออม  นิมนตพ์ระ

มาเทศน์   
                  

2)  ใหเ้ดก็เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา วฒันาธรรมและประเพณี

ต่าง  ๆ  
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

3) ฝึกใหรู้้จกัทาํความเคารพ กล่าวขอโทษ ขอบคุณ ฟังธรรมในวนั

สาํคญั 
                  

4) เล่านิทานที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกนัง่สมาธิ และสวด

มนตก์่อนนอน 
                  

5) อบรมหนา้แถว จดั Home room ทุกวนั สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมตลอด เนน้ไม่แกลง้กนั ไม่ทะเลาะ มีนํ้ าใจ 
                  

6) ฝึกนัง่สมาธิ มีโครงการ bomb to bell  ทุกวนัพธุ                   

7) มีโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ กิจกรรมทาํบุญตกับาตร เรียนพทุธ

ศาสนา ค่ายธรรมะ กิจกรรมพาลูกเขา้วดั 
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

2.3  มวีธิีการส่งเสริมนักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษ                     

1)  ส่งเสริมสนบัสนุนเป็นรายบุคคลตามความถนดัและ

ความสามารถของแต่ละคน   
                  

2) มีชุมนุม มีการสอนเสริม ส่งเขา้ประกวดแข่งขนัทั้งภายในและ

ภายนอก  
                  

3) ฝึกนกัเรียนตามความสนใจเป็นการเสริมทกัษะและส่งไปแข่งขนั

ในแต่ละดา้น 
                  

4) ใหแ้สดงออกใหเ้พื่อนไดท้ราบ เช่น พดูเก่งใหเ้ล่านิทาน  ร้อง

เพลงใหเ้พื่อนฟัง 
                  

5)  ส่งเขา้แข่งขนัตามความสามารถของแต่ละคนใหแ้สดงหนา้ชั้น                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

และหนา้เสาธง 

2.4  การช่วยเหลอืเพือ่แก้ปัญหาของนักเรียน                   

1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือทุกดา้น เรื่องทุนการศึกษา  อาหาร

กลางวนั ฝึกการออม 
                  

2) ศึกษาสภาพปัญญาและร่วมกบัผูป้กครองแกไ้ข                   

3) มีการสอนพิเศษ มีการเยีย่มบา้น พบปะผูป้กครองเพื่อแกป้ัญหา                   

4) มีครูพี่เลี้ยงและแม่บา้นคอยดูแลช่วยเหลือ                   

5) ทาํวจิยัในชั้นเรียน โครงการเยีย่มบา้น ข่าวสารถึงผูป้กครอง บกั

ทึกพฤติกรรม 
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

6) เดก็เรียนชา้มีการสอนเสริมเป็นรายบุคคลมากกวา่คนอื่น  ๆ                   

7)กิจกรรมนดัพบผูป้กครองรายบุคคล ภาคเรียนละครั้ง บนัทึก

พฤติกรรมการเรียน การรับประทานอาหาร กิจวตัรประจาํวนั

ผา่นสมุดสื่อสารทุกวนั 

                  

8) จากการสังเกตุและแกเ้ป็นรายบุคคล                   

2.5  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร                              

1) จดัทศันศึกษา จดับา้นวทิยน์อ้ย                    

2)  มีการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์ใหค้รู ผูป้กครอง และนกัเรียนทาํ

กิจกรรมร่วมกนั 
                  

3) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แข่งขนักีฬา กิจกรรม                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

วนัสาํคญั 

4) จดัโครงการปฐมวยั โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้                   

5) จดักิจกรรมเพิ่มเติมใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และครูไดม้ีส่วนร่วมอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
                  

6) นาํเดก็เขา้หอ้งอจัฉริยะ เรียน comp   นาฎศิลป์                   

7) พาเดก็ออกนอกหอ้งเรียนดูสิ่งแวดลอ้ม  ดูกิจกรรมของชุมชนละ 

อบต  พาไปดูสถานที่ต่าง  ๆ
                  

8) สอนภาษาจีน องักฤษ  ญี่ปุ่นอยา่งง่าย  ๆ วา่ยนํ้า คอมพิวเตอร์                   
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ตารางที ่3 สภาพการดาํเนินงานดา้นบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาปฐมวยัแต่ละสงักดัในจงัหวดัปทุมธานี  

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

  3.1  การกาํหนดจํานวนและคุณสมบัตบิุคลากร                        

1) จาํนวนตามปริมาณนกัเรียน  คุณสมบตัิจบวิชาเอกปฐมวยั                    

2) จาํนวนตามปริมาณนกัเรียน  คุณสมบตัิมีประสบการณ์และมี

จิตวิทยาเดก็ 
                  

3)  จาํนวนตามปริมาณนกัเรียน  มีวฒุิปฐมวยั และมีใบประกอบ

วชิาชีพ 
                  

4)  ครู1คนต่อ1หอ้ง วฒุิดา้นปฐมวยัหรือดา้นอื่นแต่มีประสบการณ์ 

ใจเยน็รักเดก็ 
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5)  ครู:นกัรียน=1:10 คน  จบ ป ตรีดา้นปฐมวยั หรือมีประสบการณ์

สอนปฐมวยัและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
                  

6) ไม่กาํหนดคอนรับเขา้  แต่ส่งไปเรียนต่อดา้นปฐมวยั                   

3.2  การสรรหาบุคลากร                   

1) ตน้สังกดัหรือผูร้ับใบอนุญาตดาํเนินการ                     

2) เปิดรับสมคัรและคดัเลือกผูม้ีความสามารถดา้นปฐมวยัโดยตรง                   

3) ประกาศรับสมคัร สอบสัมภาษณ์                   

4) มีการประกาศ รับสมคัร  ทาํการคดัเลือก ( สอบขอ้เขียนและ

สัมภาษณ์ ) 
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5) รับบุคลากรตรงตามวฒุิ                   

6) ประกาศรับสมคัร สอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบตัิ

เฉพาะดา้น 
                  

3.3  วธิีการกาํหนดเงนิเดอืน และสวสัดกิาร                   

1) ตามหลกัเกณฑข์องทางราชการ                     

2) ทดลองงาน 3 เดือน จ่ายเงินเดือนตามวฒุิ สวดัิการอาหาร 2 มื้อ                   

3) จ่ายตามวฒุิ   ใหชุ้ดทาํงาน อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง ใหกู้ย้มื

เงินไม่มีดอกเบี้ย 
                  

4) ตามหลกัเกณฑข์องทางราชการ เพิ่มค่าครองชีพและค่า

ประสบการณ์ สวสัดิการอาหาร   ประกนัอุบตัิเหตุ ตรวจสุขภาพ เงิน
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

ทาํการนอกเวลา เงินเกษียณ 

3.4  วธิีการส่งเสริมความรู้และความสามารถของบุคลากร                   

1) ส่งฝึกอบรม                   

2) ส่งอบรม สัมมนา  สนบัสนุนใหท้าํผลงานเพื่อเลื่อน วทิยฐานะ                   

3) ส่งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสริมใหศ้ึกษาต่อ                     

4) อบรม สัมมนา ตามหลกัสูตรที่ อปท.จดั และหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวขอ้งจดั 
                  

5) ส่งเสริมใหศ้ึกษาต่อ                   

6) ส่งอบรม และมีโครงการพฒันาบุคลากร                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

7) ส่งเสริมใหศ้ึกษาต่อ และอบรมทั้งภายในและภายนอก  ศึกษาดู

งาน ทาํการวจิยั 
                  

3.5  มวีธิีการให้บุคลากรปฎบิัตติามวนิัยและจรรยาบรรณ                                   

1) สร้างความตระหนกั ส่งอบรทครูแบบอยา่งที่ดี                   

2) ประชุมชี้แจง บริหารแบบมีส่วนร่วม                   

3) ใหป้ฏิบตัิตามวนิยัและจรรยาบรรณของทางราชการ                   

4) ส่งเขา้อบรมและใหป้ฏิบตัิโดยเคร่งครัด                   

5) ใหป้ฏิบตัิตามนโยบายของผูบ้ริหาร                         

 6) ปิดประกาศใหค้รูทุกคนปฏิบตัิตามวนิยัและจรรยาบรรณของครู                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

 7) มีการประชุมชี้แจง ทาํคู่มือการปฏิบตัิงาน อบรมคุณธรรม 

จริยธรรม   
                  

8) ตั้งเป็นกฎ ระเบียบ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่ง                   

9) ยกยอ่งความดีมีเกียรติบตัร  มีเบี้ยขยนั โบนสั มีการอบรม ทาํ

คู่มือครู มีการพิจารณาความผิดเป็นขั้นตอน 
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ตารางที ่4   สภาพการดาํเนินงาน ดา้นการบริหารดา้นธุรการ  การเงิน ทรัพยส์ินและพสัดุของสถานศึกษาปฐมวยัแต่ละสงักดัในจงัหวดัปทุมธานี 

 

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

 4.1  สถานศึกษามวีธิีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์                   

1)  เ อกสารแผน่พบั ป้ายประกาศ ลงเวบ็ไซต ์                    

2) ประชุมชี้แจง   ทาํหนงัสือชี้แจง                   

3) โรงเรียนประกาศรับ และแจง้ผูป้กครองทราบเพื่อเตรียมอุปกรณ์

เครื่องใช ้
                  

4) จดัประชุมครู ผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษา                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5) มีเสียงตามสาย  เอกสารเผยแพร่ ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์                   

6) มีป้ายประชาสัมพนัธ์  ผา่นนกัเรียนถึงผูป้กครอง                   

7) มีป้ายประชาสัมพนัธ์  เวบ็ไซตข์องเทศบาล หนงัสือและรถ

ประชาสัมพนัธ์ 
                  

8) มีเสียงตามสาย  เอกสารเผยแพร่ ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์                   

9) ทาํป้ายหนา้ศูนยแ์ละที่ อบต.                   

10) มีป้ายประชาสัมพนัธ์  เสียงตามสาย หนงัสือ แผนพบั และรถ

ประชาสัมพนัธ์ 
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

4.2  มกีารกาํหนดตวับุคคลและคุณลกัษณะเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์                      

1) ไม่มีการกาํหนด                   

2)  กาํหนด ผูม้ีทกัษะ มีความรู้เหมาะสมกบังาน                    

3)  ใหเ้จา้หนา้ที่ธุรการทาํหนา้ที่ประชาสัมพนัธ์                   

4) ใหค้รูและเจา้หนา้ที่ธุรการดาํเนินการ                    

5  มีเจา้หนา้ที่ประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะ                   

6)  ผา่นฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล                     

4.3  สถานศึกษามรีะบบงานสารบรรณ                         
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

1)  มีระบบตามระเบียบราชการ                   

2) มีเจา้หนา้ที่ธุรการ จดัทาํตามระเบียบราชการ                   

3) ยงัไม่มี                   

4) อบต.เป็นผูจ้ดั                   

4.4  มรีะบบการรักษาความปลอดภัย                         

1) มีครูเวรประจาํวนั และครูเวรรักษาการณ์                   

2) มีเวรยาม ผูต้รวจเวรยาม ใหร้ายงานเป็นประจาํ                    

3) ใหค้ณะครูและชุมชนช่วยกนัดูแล                   

4) มีครูเวรและจา้งยามรักษาความปลอดภยั                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5) มีครูเวร นกัเรียนรุ่นพี่ดูแลนอ้ง มีตาํรวจจราจรเชา้เยน็                   

6) เทศบาลจดัดูแล และจา้งบริษทัดูแลดว้ย                   

7) มีรถรับส่งนกัเรียน  มีเวรประจาํวนั  มีกลอ้งวงจรปิด                   

8) มีกลอ้งวงจรปิดทุกอาคาร  มี รปภ  มีครูเวร                   

4.5  รายได้ส่วนใหญ่ของสถานศึกษามาจากไหน เพยีงพอต่อการ

ดาํเนินงานหรือไม่ 
                  

1) เงินอุดหนุนรายหวัจากทางราชการ  งบจาก อปท  เพียงพอ                   

2) เงินอุดหนุนรายหวัจากทางราชการ  ไม่เพียงพอ                   

3) เงินอุดหนุนจากทางราชการ  และเงินบริจาค ไม่เพียงพอ                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

4) จาก สพฐ.และองคก์รส่วนทอ้งถิ่น ไม่เพียงพอ                   

5) จาก อปท ไม่เพียงพอ                   

6) จาก อปท เพียงพอ                   

7) จากเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมการเรียน เพียงพอ                    

8) จากค่าเทอม ไม่เพียงพอ                   

9) เงินอุดหนุนจากทางราชการ  จดัทาํโครงการ ไม่เพียงพอ                   

4.6  การจัดทาํงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน                        

1) จดัตามความตอ้งการของบุคลากร และตามงบประมาณที่ไดร้ับ                   

2) จดัสรรตามความเหมาะสม เนน้พฒันาศกัยภาพนกัเรียน                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

3) แบ่งจ่ายตามเกณฑข์อง สพฐ  โดยขอความเห็นชอบจากกรรมการ

สถานศึกษา 
                  

4) จดัทาํขอ้บญัญตัิ ตามรายไดเ้ทศบาลและจาก อปท.                           

5) อบต.จดัใหต้ามจาํนวนเดก็ และของบพิเศษเพิ่มเติมได ้                   

6) จดัทาํโครงการและจ่ายเงินตามโครงการ                   

7) ใชท้รัพยส์ินที่มีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์มากที่สุด                   

4.7  สถานศึกษามวีธิีแก้ปัญหาเกีย่วกบัการเงนิ                       

1) ขอรับบริจาคและระดมทรัพยากร                       

2) ปรึกษาเจา้หนา้ที่การเงินและกรรมการสถานศึกษา                    
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

3) ใชต้ามงบประมาณที่มี  ไม่เกิดปัญหา                   

4) โรงเรียนจดัธนาคารขยะ  มีสหกรณ์ร้านคา้  ผูป้กครองช่วยเหลือ

บริจาควสัดุ 
                  

5) รายงานหน่วยเหนือ                   

6) กูจ้ากสถาบนัการเงิน                   

7) มีการทาํแผนงบประมาณ รายรับรายจ่าย                   

8) ใหค้รูตรวจสอบบญัชี                   

9) จดัตามความจาํเป็นโดยมีกรรมการแต่ละกลุ่ม                   

4.8  การจัดหาพสัดุ หาตามแผน  หาตามความจําเป็น หรือแบบ                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

ฉุกเฉิน     

1) หาตามแผน ตามความจาํเป็น                    

2) หาตามแผนการใชง้บประมาณ มีโครงการรองรับการใชเ้งิน                   

3) หาตามแผน ตามความจาํเป็นและแบบฉุกเฉิน                   

4) จดัตามแผน จ่ายตามรายไดท้ี่มี                   

5) จดัหาตามลาํดบัความสาํคญั                   

6) มีแผนแต่ส่วนมากหาตามความจาํเป็นและฉุกเฉิน                   

7) มีเจา้หนา้ที่พสัดุวางแผนและสาํรวจความตอ้งการก่อน 

เปิดเรียนไวล้่วงหนา้และจดัหาเพิ่มเติมกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

4.9  มเีจ้าหน้าทีเ่ฉพาะงานพสัดุหรือไม่                                                     

1) ไม่มี                   

2) มี                    

3)มีเจา้หนา้ที่ของ อบต                   
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ตารางที ่5 สภาพการดาํเนินงาน ดา้นการบริหารอาคารสถานที่  ของสถานศึกษาปฐมวยัแต่ละสงักดัในจงัหวดัปทุมธานี    

 

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

  5.1  มอีาคารสถานทีพ่อเพยีงกบัจํานวนนักเรียนหรือไม่                        

1) มีเพียงพอ                   

2) ไม่เพียงพอ  โรงเรียนใชก้ารเพิ่มเดก็ต่อหอ้ง                    

3) ปัจจุบนัอาศยัอาคารเรียน สพฐ.  กาํลงัจดัสร้าง                   

5.2  การดูแลความสะอาด ความสวยงาม และความร่มรื่น และความ

ปลอดภัย   
                  

1) ครูและนกัเรียนช่วยกนั                     
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

2) มีหน่วยงานรับผดิชอบ  มีโครงการกิจกรรมรองรับ                   

3) มีแม่บา้น นกัการภารโรง เวรยาม ดูแลรับผิดชอบ                   

4) จดับุคคลใหดู้แลส่วนต่าง  ๆ                   

5) จา้งผูร้ับเหมาดูแลภายนอก  ภายในครูดูแลเอง                   

6) มีนกัการภารโรงดูแลเป็นจุด ครูควบคุม นกัเรียนดูแลตามสายชั้น                    

7) ครูและแม่บา้นดูแล                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

8) มีแม่บา้นดูแล นกัเรียนมีส่วนร่วม                    

9) มีภารโรง และเจา้หนา้ที่ขบัรถร่วมดว้ย                   

5.3 การมสี่วนร่วมของนักเรียนในการดูแลรักษาความสะอาด ความ

สวยงามและความปลอดภัย 
                  

1) มี โดยแบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ                    

2) มี โดยจดัเป็นเวรประจาํวนั                   

3) มีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็นกลุ่มสี                   

4) มี โดยร่วมกิจกรรม  5 ส. กบัเทศบาล  และสอนใหเ้ดก็นาํไปใชท้ี่

บา้นดว้ย 
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5) ไม่มีส่วนร่วม ผูป้กครองไม่ตอ้งการใหเ้ดก็ทาํ                   

6) จดัโครงการต่างๆโดยใหน้กัเรียนร่วมตามโครงการ                   

5.4  มเีครื่องเล่นสนามสําหรับนักเรียนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ

หรือไม่   
                  

1) ไม่มี                   

2) มี ไม่เพียงพอ                   

3) มีและเหมาะสมแต่ยงัไม่เพียงพอ                   

4) มี เพียงพอ                     

5) มีเหมาะสมและเพียงพอ                   
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ตารางที ่6  สภาพการดาํเนินงานดา้นการประสานสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน  ของสถานศึกษาปฐมวยัแต่ละสงักดัในจงัหวดัปทุมธานี    

 

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

6.1  มกีารส่งเสริมให้ผู้ปกครองช่วยเหลอืโรงเรียนในเรื่องการพฒันา

เดก็อย่างไร           
                  

1) มี โดยจดัตั้งผูป้กครองเครือข่ายแต่ละชั้นเรียน                    

2) รายงานผลใหผู้ป้กครองทราบทุกภาคเรียนและนดัพบผูป้กครอง                   

3) ประชุมร่วมกนั เพื่อแสดงความเขา้ใจและช่วยเหลือกนั                   

4) มีการพบปะผูป้กครอง และสื่อสารทางจดหมายฝากไปกบัเดก็                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5) มี  มีโครงการผูป้กครองอาสา                   

6) มีกิจกรรมผูป้กครองช่วยสอน  นดัพบผูป้กครอง                   

6.2 สถานศึกษามกีารออกไปร่วมมอืกบัชุมชนอย่างไรบ้าง                        

1) มี  ออกไปร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัต่าง  ๆ                   

2) ออกไปร่วมกิกรรมและร่วมเป็นกรรมการต่าง  ๆ                   

3) ออกไปร่วมกิจกรรมของชุมชนและของวดัทุกกิจกรรม                   

4) ใหเ้ดก็ไปกบัพอ่แม่เพื่อร่วมกิจกรรมกบัทางเทศบาล                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

5) ทาํกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก  และผูป้กครองมาช่วยสอน                   

6.3 ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองในการ

พฒันาสถานศึกษา สร้างความเข้าใจระหว่างกนั เพือ่ช่วยกนัทุกด้านตาม

ความจําเป็น    

                  

1) จดักิจกรรมวนัสาํคญัต่าง  ๆ                   

2) ประชุมหารือกนัในทุกเรื่อง                   

3) จดัประชุมผูป้กครอง   ร่วมทาํกิจกรรมกบัชุมชน                    

4) มีสารสัมพนัธ์ถึงผูป้กครอง  ประชุมผูป้กครองและคณะกรรมการ                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

สถานศึกษา 

5) มีกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นตวัแทนชุมชน ผูป้กครอง และศิษยเ์ก่า                   

6) ช่วยกนัจดักิจกรรมพฒันาและอาสาสอนในโรงเรียน                   

7) มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการโรงเรียน                   

8) จดัความรู้ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ผูป้กครองมาเป็นวทิยากร                   
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ตารางที ่ 7   สภาพการดาํเนินงาน ดา้นการบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษาปฐมวยัแต่ละสงักดัในจงัหวดัปทุมธานี    

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

7.1  มกีารกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร                                   

1) มี                   

2) มี และมีผูร้ับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน                   

3) ยงัไม่ไดก้าํหนด                   

7.2  มกีารจัดทาํแผนเพือ่มุ่งสร้างคุณภาพตามาตรฐานหรือไม่  

อย่างไร          
                  

1) มี จดัทาํแผนปฏิบตัิงานประจาํปี                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

2) มีแผนพฒันา แผนกลยทุธ์ แผน 5 ปี และแผนประจาํปี                   

         3) มี ครู ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาร่วมดาํเนินการ                   

4) ยงัไม่ไดจ้ดัทาํ                   

5) มีการทาํแผนพฒันา 3 ปี                   

6) จดัทาํแบบประเมินโรงเรียน                   

7.3  มรีะบบสารสนเทศหรือไม่ อย่างไร                            

1) มี                   

2) มี เพื่อแจง้ข่าวสารใหผู้ป้กครองทราบ                   

3) มี จดัเกบ็เป็นแฟ้มและคอมพิวเตอร์                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

4) มี โดยจดัเกบ็ขอ้มูลทุกอยา่งในอินเตอรเนต                   

5) มีเป็นระบบ สะดวกในการคน้หา                   

6) มี  จดัทาํเป็นรูปเล่ม                   

7) มีโปรแกรมฐานขอ้มูล ใชง้านต่างๆของโรงเรียน                   

8) ยงัไม่มี                   

7.4  มกีารดาํเนินงานตามแผนมากน้อยเพยีงใด                   

1) มี ดาํเนินการตามแผนงานมากพอสมควร                   

2) ดาํเนินการตามแผนครบทุกแผนงาน                    

3) ดาํเนินการตามแผนสรุปปลายภาคและประจาํปี                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

4) เริ่มดาํเนินการในปีนี้                   

5) ทาํเป็นครั้งคราว                   

6) ยงัไม่มี                   

7.5  มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพบ่อยครั้งเพยีงใด                               

1) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง                    

2) สรุปและตรวจเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ รายงานใหอ้งคก์ร

ภายนอกทราบ 
                  

3) ภาคเรียนละ 4-5 ครั้ง                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

4) นาน  ๆ ครั้ง                   

5) ตรวจเป็นประจาํก่อนดาํเนินงาน ระหวา่งดาํเนินงานและหลงั

ดาํเนินงาน  
                  

6) ปีละ 2ครั้ง                   

7) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง                   

8) มีการคิดตามคุณภาพการทาํงานทุกสัปดาห์                   

7.6  มกีารประเมินคุณภาพภายในอย่างไร                                

1) จดัทาํโครงการประกนัคุณภาพภายใน                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

2) จดัทาํตามแบบติดตามการดาํเนินงานแลว้สรุปเป็นรายงาน                   

3) ถามปัญหาในแต่ละดา้นเพื่อปรับปรุงเพื่อปรับปรุงแกไ้ข                   

4) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง                   

5) ทาํตามแบบการประเมินภายใน                    

6) มีการประเมินภายในปีละ 1 ครั้ง โดยตั้งกรรมการประเมิน                   

7) มีการประเมินภายในจากผูบ้ริหาร เขตพื้นที่และสชเป็นประจาํ                   

8) กาํกบัติดตามตามกระบวนการ PDCA จดัทาํ SAR  ประเมินโดย

ตน้สังกดั 
                  

9) จดัผูต้รวจสอบภายในตามมาตรฐาน                   
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สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

10) ยงัไม่มีการประเมิน                   

7.7  มกีารจัดทาํรายงานประจําปีหรือไม่อย่างไร                                

1) มี จดัทาํSAR                   

2) มี ตามแบบ สพฐ และสมศ                    

3) มี ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกปี                   

4) มีการทาํรายงานประจาํปี                   

5) มี  ตามแบบ สช                   

6) ยงัไม่มี                   

7.8  มกีารนําผลการประเมนิไปพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องหรือไม่                       

DPU



275 

สถานภาพการดําเนินงาน 

สพฐ อปท สช 

ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ ล ก ญ 

1) มีและนาํไปพฒันาอยา่งต่อเนื่อง                   

2) มี เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สมศ.                   

3) มี  นาํไปปรับปรุงแผนพฒันาทุกปี                   

7.9  ผลการประเมนิในรอบทีส่องอยู่ในระดบัใด                                

1) ระดบัดี                   

2) ระดบัดีมาก                   

 3) ยงัไม่ไดร้ับการประเมิน                   
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แบบสัมภาษณ์ตอนที ่ 1 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวยั 

               สัมภาษณ์เร่ือง การดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจังหวดัปทุมธานี 

 

วนัท่ีสมัภาษณ์.................................................................................เวลา........................................ 

โรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเดก็.......................................... สงักดั       สพฐ .     สช.       อปท. 

จาํนวนนกัเรียน  ................คน        ท่ีตั้ง            ในเขตเทศบาล       นอกเขตเทศบาล      

ตอนที ่1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ-สกลุ  ...................................................................... 

ตาํแหน่ง              ผูรั้บใบอนุญาต         ผูจ้ดัการ              ผูอ้าํนวยการ    หวัหนา้ศูนย ์                 

โทรศพัท.์.......................................โทรสาร..........................Email................................................ 

ตอนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยั  หมายถึง   กระบวนการบริหาร

เกีย่วกบังานด้านวชิาการ ด้านกจิการนักเรียน  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านธุรการ การเงิน และพสัดุ    

ด้านอาคารสถานที ่  ด้านประสานสัมพนัธ์กบัชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   และด้าน

บริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ส่วนที ่1 กระบวนการบริหาร ด้านวิชาการ  

              1.1   สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรของใคร   

……………………………………………………………………………………………………… 

              1.2   การจดัตารางสอนจดัแบบใด 

……………………………………………………………………………………………………… 
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1.3  มีการใชส่ื้อ อุปกรณ์ประกอบการสอนอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………. 

1.4  จดัครูเขา้สอนอยา่งไร      

……………………………………………………………………………………………………… 

1.5  มีการวดัและประเมินผลอยา่งไร     

……………………………………………………………………………………………………… 

1.6  การรายงานผลการเรียน ทาํแบบไหน มีความถ่ีมากนอ้ยพียงใด 

 …………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่2 กระบวนการบริหารด้านกจิการนักเรียน    

2.1  การดูแลความปลอดภยัของนกัเรียนทาํอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.2  มีการฝึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนหรือไม่อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.3  มีวิธีการส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษอยา่งไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.4  การช่วยเหลือเพ่ือแกปั้ญหาขอนกัเรียนทาํอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.5  มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรอะไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                             

ส่วนที ่ 3 กระบวนการบริหารด้านบริหารงานบุคคล   

3.1  มีการกาํหนดจาํนวนและคุณสมบติับุคลากรไวอ้ยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.2  การสรรหาบุคลากรทาํอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.3  วิธีการกาํหนดเงินเดือน และสวสัดิการอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3.4  วิธีการส่งเสริมความรู้และความสามารถของบุคลากรเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.5  มีวิธีการใหบุ้คลากรปฎิบติัตามวินยัและจรรยาบรรณอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่4 กระบวนการบริหารด้านธุรการ  การเงิน ทรัพย์สินและพสัดุ  

4.1  สถานศึกษามีวิธีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.2  มีการกาํหนดตวับุคคลและคุณลกัษณะเจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.3  สถานศึกษามีระบบงานสารบรรณอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.4  มีระบบการรักษาความปลอดภยัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.5  รายไดส่้วนใหญ่ของสถานศึกษามาจากไหน เพียงพอต่อการดาํเนินงานหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.6  การจดัทาํงบประมาณ การบริหารทรัพส์สินทาํอยา่งไร จดัสรรอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.7  สถานศึกษามีวิธีแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเงินอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.8  การจดัหาพสัดุ หาตามแผน  หาตามความจาํเป็น หรือแบบฉุกเฉิน อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

4.9  มีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะงานพสัดุหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนที ่ 5 กระบวนการบริหารด้านอาคารสถานที ่  

5.1  มีอาคารสถานท่ีพอเพียงกบัจาํนวนนกัเรียนหรือไม่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 

5.2  มีการดูแลความสะอาด ความสวยงาม และความร่มร่ืน และความปลอดภยัอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
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5.3  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความสวยงามและความปลอดภยั หรือไม่
อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

5.4  มีเคร่ืองเล่นสนามสาํหรับนกัเรียนท่ีเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่ 6 กระบวนการบริหารด้านประสานสัมพนัธ์กบัชุมชนและผู้ปกครอง 

6.1  มีการส่งเสริมใหผู้ป้กครองช่วยเหลือโรงเรียนในเร่ืองการพฒันาเดก็อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………… 

6.2 สถานศึกษามีการออกไปร่วมมือกบัชุมชนอยา่งไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….. 

6.3 ความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา ชุมชน และผูป้กครองในการพฒันาสถานศึกษามีอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่ 7 กระบวนการบริหารด้านบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
7.1  มีการกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 

7.2  มีการจดัทาํแผนเพื่อมุ่งสร้างคุณภาพตามาตรฐานหรือไม่  อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………. 

7.3  มีระบบสารสนเทศหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………… 

7.4  มีการดาํเนินงานตามแผนมากนอ้ยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………. 

7.5  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพบ่อยคร้ังเพียงใด 
……………………………………………………………………………………………… 

7.6  มีการประเมินคุณภาพภายในอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………….. 

7.7  มีการจดัทาํรายงานประจาํปีหรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
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7.8  มีการนาํผลการประเมินไปพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………. 

7.9  ผลการประเมินในรอบท่ีสองอยูใ่นระดบัใด 
…….………………………………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี   8  ความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
8.1 สงักดัของสถานศึกษามีผลต่อคุณภาพหรือไม่   มากนอ้ยเพยีงใด                                                                              
......................................................................................................................................................                       
8.2 สถานท่ีตั้งของสถานศึกษามีผลต่อคุณภาพหรือไม     มากนอ้ยเพียงใด  
.............................................................................................................................................................  
8.3 ขนาดของสถานศึกษามีผลต่อคุณภาพหรือไม่      มากนอ้ยเพียงใด 
.........................................................................................................................................................    
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คาํช้ีแจงแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
                เร่ือง   การดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัทีเ่ป็นเลศิในจังหวดัปทุมธานี 

ขอ้ 1 แบบสมัภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาสภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากลยทุธ์ของสถานศึกษาปฐมวยั           

ขอ้ 2 แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นกรอบการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยั  7 ดา้น  เพื่อใหผู้ถู้กสัมภาษณ์

พิจารณา ประกอบการใหส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีกาํหนดประเด็นคาํถาม และมีช่องว่างสําหรับบันทึก

ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ 
ขอ้ 3 ในการสมัภาษณ์  ผูส้มัภาษณ์จะใหผู้ถู้กสมัภาษณ์พจิารณากรอบการดาํเนินงานของสถานศึกษา
ปฐมวยั  7 ดา้น  ก่อนการสมัภาษณ์   

ผูส้มัภาษณ์จะบนัทึกประเดน็ท่ีไดจ้ากการสนทนากบัผูใ้หส้มัภาษณ์ในช่องวา่งท่ีตรงกบั
ประเดน็นั้นๆ  
ขอ้ 4 ผูใ้หส้มัภาษณ์อาจเพิ่มเติมส่ิงท่ีสถานศึกษาปฏิบติัแต่ละดา้นนอกเหนือจากกรอบท่ีกาํหนด  และ
ผูส้มัภาษณ์จะบนัทึกประเดน็ดงักล่าว เพื่อนาํผลมาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ย 
 
 
                                                                                        โชติ  แย้มแสง 

                         นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
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ส่วนที ่ 1 กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยั 
ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ 
1) การพฒันาหลกัสูตร    หลกัสูตรสอดคลอ้งกบั ปรัชญา หลกัการและ เป้าหมายการศึกษาปฐมวยั 
เหมาะสมกบัเดก็และทอ้งถ่ิน 
2) การจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอน  มีแผนการสอนและการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรสถานศึกษา ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกบัวยั 
3) การนิเทศ ติดตาม การวดัแลประเมินผล  มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
และนาํผลไปใชป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตร  มีการประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นตาม
สภาพจริงโดยวิธีท่ีหลากหลาย 
4) การรายงานผลการศึกษา   มีการบนัทึกขอ้มูลผลการประเมินพฒันาการของเด็กและรายงานให้
ผูป้กครองทราบอยา่งเป็นระบบ 
 
ด้านที ่2 การบริหารกจิการนักเรียน 
1) การพฒันาบุคลิกภาพและอุปนิสัย   จดักิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพผูเ้รียนตามความสนใจ และ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2) การพฒันาความรู้ตามศกัยภาพ   จดักิจกรรมเสริมความรู้โดยบูรณการผ่านการเล่นให้เด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และเนน้ใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการสังเกต สาํรวจ คน้ควา้ 
ทดลองและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
3) การส่งเสริมความประพฤติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินยั  นาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัประสบการณ์ และพฒันาการเรียนรู้ของเด็กโดยใชก้ระบวนการวิจยั  จดั
กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  สร้างเสริมวินัยและรู้จกัรับผิดชอบต่อส่วนรวม   
ส่งเสริมวฒันธรรมไทย และวนัสําคญัทางศาสนา รวมทั้งเทศกาลและประเพณีทอ้งถ่ิน   จดั
บรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นกนัเอง ส่งผลใหเ้ดก็รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชั้นเรียน 
4) การใหค้าํปรึกษาและ บริการแนะแนว   ใชก้ลยทุธ์ในการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการยอมรับนบั
ถือและเคารพซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูกบัครู ครูกบัเด็ก และเด็กกบัเด็ก   ใหค้วามช่วยเหลือเด็กใน
รูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของเดก็เป็นรายบุคคล 
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ด้านที ่3 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
1) การจดัองคก์ร   มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรไวช้ดัเจน มีการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลและพฒันางานของบุคลากรอยา่งเป็นระบบ    มีการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ
และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสม 
2) การพฒันาบุคลากร   มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
 
ด้านที ่4 งานธุรการ การเงิน และพสัดุ 
1) งานสารบรรณ   จดัระบบงานสารบรรณท่ีมีความคล่องตวัสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนั 
2) งานการเงิน วสัดุครุภณัฑ ์   มีการติดตามสรุปผลการใชง้บประมาณเป็นระบบ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้   ใหบ้ริการดา้นพสัดุ ครุภณัฑแ์ละส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  มีการจดัระบบซ่อม
บาํรุงเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์    ระบบสาธารณูปโภคอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ ปลอดภยัและมี
ระบบป้องกนัอนัตราย 
3) งานการใหบ้ริการต่างๆ  มีการบริการอาหารและนํ้ าด่ืมจดัให้ถูกสุขลกัษณะถูกหลกัโภชนาการ
และเพียงพอกบัจาํนวนเด็ก   มีการตรวจและส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้การ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม 
4) งานรักษาความปลอดภยั   มีการดูแลรักษาความปลอดภยัแก่เดก็จดัไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทัว่ถึง 
และตลอดเวลา 
 
ด้านที ่5 งานอาคารสถานที ่
1) การดูแลรักษาอาคารต่างๆ   อาคารสถานท่ีทุกแห่งมีความสะอาด ร่มร่ืนปลอดภยัมัง่คงแขง็แรง
เหมาะสมแก่การทาํกิจกรรม   มีอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกประจาํอาคาร   รอบบริเวณอยู่
ในสภาพดี ปลอดภยัและมีปริมาณเพียงพอ 
2) การจดัอุปกรณ์และสถานท่ีในการเรียนการสอน   มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้และส่ือภายนอก
ห้องเรียนมีความหลากหลายและตุ้มค่า   ใช้พื้นท่ีและมุมประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
หอ้งเรียน ตอบสนองความสนใจ ความตอ้งการของเดก็เป็นรายบุคคล 
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ด้านที ่6 ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน 
1) การออกไปให้บริการชุมชน    ให้บริการความรู้ และเป็นแหล่งบริการทางวิชาการและเผยแพร่
ข่าวสารแก่ผูป้กครองและชุมชน เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็ก    มีการแนะแนวให้ความช่วยเหลือ
ผูป้กครองเก่ียวกบัการส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็อยา่งทัว่ถึง 
2) การร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการศึกษา   มีบริการให้ยมืหนงัสือ ส่ือการเรียนรู้หรือของเล่น
นาํไปใช้กบัเด็กท่ีบา้นตามโอกาส   มีการประชุม และทาํงานร่วมกนัระหว่างครู ผูป้กครองและ
ชุมชน 
3) การขอให้ชุมชนเขา้มาร่วมจดั    สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง  
ชุมชน และทอ้งถ่ิน    ร่วมกบัชุมชนจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น 
 
ด้านที ่7 การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1) งานขอ้มูลสารสนเทศ  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  จดัทาํและดาํเนินการ
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ 
2) งานประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
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ส่วนที ่2  แบบสัมภาษณ์ 
วนัท่ีสมัภาษณ์ ............................................................................ เวลา ....................................................... 

โรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเดก็ ..................................................................สงักดั ................................................ 

ตอนที ่1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ-สกลุ....................................................................................................................................................... 

ตาํแหน่ง             ผูรั้บใบอนุญาต                  ผูจ้ดัการ                           ผูอ้าํนวยการ 

                           หวัหนา้ศูนย ์                      ครูปฐมวยั                        กรรมการสถานศึกษา 

สถานท่ีติดต่อ ..................................................................โทรศพัท.์............................................................ 
โทรสาร ..............................................................Email................................................................................ 
ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงาน 
 

ประเดน็คาํถาม ประเดน็คาํตอบ 

ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ  

1.1  การพฒันาหลกัสูตร  
-แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร  
-จุดเด่นในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน  
-ปัญหาอุปสรรคในการพฒันาหลกัสูตร  
-การบูรณาการหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัหลกัสูตรแกนกลาง  

1.2 การจัดการเรียนการสอน   ส่ือการสอน  
-หลกัการในการจดัตารางกิจกรรมประจาํวนั  
-คุณสมบติัของครูผูส้อน  
-ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอน  
-แหล่งเรียนรู้ภายนอก  
-ปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอน  

1. 3 การนิเทศ ตดิตาม การวดัผล  
-ระบบการนิเทศของโรงเรียน  
-บทบาทของผูบ้ริหารในการนิเทศ  
-การเตรียมบุคลากรเพื่อการนิเทศ  
-การนาํผลการนิเทศไปพฒันา  
-การประเมินพฒันาการ                                                         
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1.4 การรายงานผลการศึกษา     
-ระบบการรายงาน  
-ผูรั้บผดิชอบในการรายงาน  
-การใชผ้ลจากรายงาน  
-ปัญหาอุปสรรคท่ีพบเก่ียวกบัการรายงานและผล
ยอ้นกลบั 

 

  สรุปการดาํเนินงานโดยรวม    
1  ส่ิงท่ีเก้ือหนุนหรือหน่วงเหน่ียวการดาํเนินงานดา้น
วิชาการของสถานศึกษา 

 

2  ส่ิงท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานจาก
ภายนอก 

 

3  แนวคิดในการพฒันางานวิชาการ  
ด้านที ่2 การบริหารกจิการนักเรียน     
2.1 การพฒันาบุคลกิภาพและอุปนิสัย     

-ระเบียบการของโรงเรียนท่ีวา่ดว้ยคุณลกัษณะผูเ้รียน  
-บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
-การร่วมกิจกรรมของนกัเรียน  
-ความพึงพอใจของนกัเรียน  
-ความพึงพอใจของผูป้กครอง  

2.2 การพฒันาความรู้ตามศักยภาพ     
-การจดัชมรม ชุมนุมของโรงเรียน  
-การจดัวิทยากรใหค้วามรู้ในแต่ละดา้น  
-การเขา้ร่วมกิจกรรม  
-ความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัคุณลกัษณะความสนใจ
ของผูเ้รียน 

 

       -ปัญหาในการจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน  
2. 3 การส่งเสริมความประพฤตทิีด่ ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบยีบวนัิย   

 

-การกาํหนดสาระสาํคญัในตราสาร ระเบียบหรือ
ขอ้กาํหนดของโรงเรียน 

 

-ความสนใจของผูเ้รียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม  
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-วฒันธรรมของโรงเรียนดา้นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 

-ความพึงพอใจของนกัเรียน  
-ความพึงพอใจของผูป้กครอง  

2.4  การให้คาํปรึกษาและ บริการแนะแนว    
-ระบบการจดักิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน/หรือระบบ   
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

-วิธีการการใหค้าํปรึกษา แนะแนว  
-ความสนใจของนกัเรียนต่อการแนะแนว  
-ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการแนะแนว  
-การนาํผลการจดักิจกรรมไปใชใ้นการพฒันางาน  

  สรุปการดาํเนินงานโดยรวม    
1  ส่ิงท่ีเก้ือหนุนหรือหน่วงเหน่ียวการดาํเนินงานดา้น
กิจการนกัเรียน 

 

2  ส่ิงท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานจาก
ภายนอก 

 

3  แนวคิดในการพฒันางานกิจการนกัเรียน  
ด้านที ่3 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล  
3. 1  การจดัองค์กร  

-โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  
-การสรรหาบุคลกากร  
-การสร้างขวญั กาํลงัใจ  
-การใหคุ้ณ ใหโ้ทษบุคลากร  

       -ฐานขอ้มูลบุคลากร  
3.2  การพฒันาบุคลากร   

-ระบบการพฒันาบุคลากร  
-สถิติการพฒันาในแต่ละดา้น  
-ความพึงพอใจของบุคลากร  
-อตัราการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการงานของบุคลากร  

สรุปการดาํเนินงานโดยรวม    
1  ส่ิงท่ีเก้ือหนุนหรือหน่วงเหน่ียวการดาํเนินงานดา้น  
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บุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
2  ส่ิงท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานจาก
ภายนอก 

 

3  แนวคิดในการพฒันางานบุคลากรและการบริหารงาน
บุคคล 

 

ด้านที ่4 งานธุรการ การเงนิ และพสัดุ  
4.1 งานสารบรรณ  

-ระบบงานสารบรรณของโรงเรียน  
-ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล  
-ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติั  
-ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัเป็นใคร  

4.2  งานการเงนิ   
-การลงทุน แหล่งทุน  
-การรับการอุดหนุน  
-ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีคิดวา่เหมาะสมและคุม้ค่า  
-การสนบัสนุนดา้นแรงงานเพื่อทดแทนค่าใชจ่้าย  
-การสนบัสนุนดา้นการเงินเพื่อนาํมาเป็นค่าใชจ่้าย  
-ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย  
-แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข  

4.3 งานพสัดุ   
-ระบบการจดัทาํทะเบียนพสัดุ  
-การเบิกจ่ายพสัดุ  
-การซ่อมบาํรุงพสัดุ  
-การดูแลความปลอดภยัในการใชพ้สัดุ  
-การดูแลส่ิงท่ีเป็นอนัตรายในโรงเรียน  

4.4  งานการให้บริการต่างๆ    
-ระบบการใหบ้ริการ  
-คุณภาพของระบบการใหบ้ริการ  
-การตรวจสอบควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการของ
โรงเรียน 

 

4.5  งานรักษาความปลอดภยั     

DPU



291 

-ระบบการรักษาความปลอดภยั  
-การป้องกนัอุบติัภยั  
-การบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั  

สรุปการดาํเนินงานโดยรวม    
1  ส่ิงท่ีเก้ือหนุนหรือหน่วงเหน่ียวการดาํเนินงานดา้น
งานธุรการ การเงิน และพสัดุ 
2  ส่ิงท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานจาก
ภายนอก 

 

3  แนวคิดในการพฒันางานธุรการ การเงิน และพสัดุ  
ด้านที ่ 5 งานอาคารสถานที ่  
5.1  การดูแลรักษาอาคารต่างๆ     

-การวางแผนเก่ียวกบัการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  
-การรักษาความสะอาด ร่มร่ืนและปลอดภยั  
-การใหค้วามรู้แก่เดก็ในการใชอ้าคาร  
-ปัญหาอุปสรรค  

5.2  การจัดอุปกรณ์และสถานทีใ่นการเรียนการสอน     
-ความเพียงพอของอุปกรณ์และสถานท่ี  
-ความทนัสมยัของอุปกรณ์และสถานท่ี  
-ความปลอดภยัในการใช ้  
-ความตระหนกัของบุคลากรในการนาํอุปกรณ์ไปใช้
อยา่ง เหมาะสมและถูกตอ้ง 

 

-การจดับรรยากาศและมุมประสบการณ์  
สรุปการดาํเนินงานโดยรวม    

1  ส่ิงท่ีเก้ือหนุนหรือหน่วงเหน่ียวการดาํเนินงานดา้น
อาคารสถานท่ี 

 

2  ส่ิงท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานจาก
ภายนอก 

 

3  แนวคิดในการพฒันางานอาคารสถานท่ี  
ด้านที ่6 ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและ
ชุมชน 

 

6.1  การให้บริการชุมชน  
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-นโยบายการใหบ้ริการชุมชน  
-บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการชุมชน  
-ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
-ปัญหาและอุปสรรค  

6.2 การร่วมมือกบัชุมชนในการจัดการศึกษา     
-แนวทางในการใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน  
-การดาํเนินงานท่ีชุมชนมาร่วมเป็นกรรมการ  
-ปัญหาอุปสรรคในการทาํงานในรูปกรรมการร่วมกบั
ชุมชน 

 

-ทศันคติหรือความพึงพอใจ  
6.3  การขอให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา  

-นโยบายในการใหชุ้มชนมาร่วมจดัการศึกษา  
-ผูเ้ก่ียวขอ้งในการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  
-ความพึงพอใจของครูและชุมชนในการร่วมกิจกรรม  
-ปัญหาในการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  

สรุปการดาํเนินงานโดยรวม    
1  ส่ิงท่ีเก้ือหนุนหรือหน่วงเหน่ียวการดาํเนินงานดา้น
อาคารสถานท่ี 

 

2  ส่ิงท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานจาก
ภายนอก 

 

3  แนวคิดในการพฒันางานอาคารสถานท่ี  
ด้านที ่  7 การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  
7.1 งานข้อมูลสารสนเทศ  

-การกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
-การจดัทาํและการดาํเนินการตามแผน  
-การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  
-การติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
แผน 

 

-การประเมินผลการดาํเนินงาน  
7. 2 งานประเมินคุณภาพภายในและภายนอก     

-ความรู้ความเขา้ใจหรือความตระหนกั  
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-การจดัทาํรายงานผลการประเมินระบบการประกนั
คุณภาพภายใน 

 

-การเตรียมรับการประเมินภายในและภายนอก  
-การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  

สรุปการดาํเนินงานโดยรวม    
1  ส่ิงท่ีเก้ือหนุนหรือหน่วงเหน่ียวการดาํเนินงานดา้น
การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

2  ส่ิงท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานจาก
ภายนอก 

 

          3  แนวคิดในการพฒันางานดา้นการบริหารและการ   
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
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  แบบสังเกต 
     โรงเรียน......................................................................สังกดั................................................................... 

 

ประเดน็ทีสั่งเกต ความสอดคล้องกบัการสัมภาษณ์ 

 มาก ปานกลาง น้อย 

    

ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ    

1.1  การพฒันาหลกัสูตร    
1.2 การจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอน    
1. 3 การนิเทศ ติดตาม การวดัผล    
1.4 การรายงานผลการศึกษา       
ด้านที ่2 การบริหารกจิการนักเรียน       
2.1 การพฒันาบุคลิกภาพและอุปนิสยั       
2.2 การพฒันาความรู้ตามศกัยภาพ       
2. 3 การส่งเสริมความประพฤติท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมระเบียบวนิยั   

   

2.4  การใหค้าํปรึกษาและ บริการแนะแนว      
ด้านที ่3 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล    
3. 1  การจดัองคก์ร    
3.2  การพฒันาบุคลากร    

ด้านที ่4 งานธุรการ การเงนิ และพสัดุ    
4.1 งานสารบรรณ    
4.2  งานการเงิน    
4.3 งานพสัดุ    
4.4  งานการใหบ้ริการต่างๆ      
4.5  งานรักษาความปลอดภยั       
ด้านที ่ 5 งานอาคารสถานที ่    
5.1  การดูแลรักษาอาคารต่างๆ       
5.2  การจดัอุปกรณ์และสถานท่ีในการเรียนการ    
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สอน    
ด้านที ่6 ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบั
ผู้ปกครองและชุมชน 

   

6.1  การออกไปใหบ้ริการชุมชน    
6.2 การร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการศึกษา       
6.3  การขอใหชุ้มชนเขา้มาร่วมจดัการศึกษา    
ด้านที ่  7 การบริหารและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

   

7.1 งานขอ้มูลสารสนเทศ    
7. 2 งานประเมินคุณภาพภายในและภายนอก       
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                                                    คาํช้ีแจงเร่ืองการตอบแบบประเมิน 

               ประกอบการวจิัยเร่ือง กลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลศิของสถานศึกษาปฐมวัยใน

จังหวดัปทุมธานี 

 

ขอ้ 1 แบบประเมินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํหนดกลยุทธ์และสภาพการดาํเนินงานแต่

ละกลยทุธ์ในสถานศึกษาปฐมวยัวา่ จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเพียงใด  เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาต่อไป 
ขอ้ 2 แบบประเมินน้ีแบ่งเป็น  3 ตอน แต่ละตอนมีลกัษณะและวธีิการเขียนตอบ ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สภาพของผู้ประเมิน  จะมีรายการดา้นต่างๆ ให้ผูป้ระเมินเติมคาํในช่องวา่ง  หรือทาํ

เคร่ืองหมาย  √   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็น  เก่ียวกบัการนาํกลยุทธ์ไปใช้ในดา้น 1 ความเป็นไปได  ้ 2 

ความเป็นประโยชน์ 3 ความเหมาะสม 4 ความถูกตอ้ง  ของขอบข่ายการดาํเนินงานแต่ละกลยุทธ์ ตามรายการ

ประเมินท่ีกาํหนด โดยให้ท่านเขียนตอบ วิธีการประเมินขอบข่ายในแต่ละกลยุทธ์โดยขีด      ใตต้วัเลขท่ีแทน

ความรู้สึกของท่านในแต่ละเร่ือง ดงัน้ี 
1  ถา้เห็นวา่ตรงกบัความเห็นของท่าน 
0  ถา้เห็นวา่ไม่แน่ใจ 
-1  ถา้เห็นวา่ขดัแยง้กบัความเห็นของท่าน 

ขอ้ 3 ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง และไม่ตอ้งระบุช่ือในแบบประเมิน  เพราะขอ้มูลท่ีไดจ้าก

แบบประเมินคร้ังน้ีจะถือเป็นความลบั และไม่มีการนาํเสนอเป็นรายบุคคล แต่จะนาํไปวิเคราะห์โดยภาพรวม เพ่ือ

ประโยชน์ในการศึกษาวจิยัเท่านั้น 
ขอ้ 4 ผูว้จิยัขอขอบคุณ  ท่ีท่านกรุณาตอบแบบประเมินในแต่ละตอนอยา่งสมบูรณ์ 
                                                                                    

 
    โชติ  แยม้แสง 

นกัศึกษาปริญญาเอก  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
                                                                                                         สาขาการจดัการการศึกษา 
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แบบประเมนิกลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลศิของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวดัปทุมธานี 

ตอนที ่1 สภาพของผู้ประเมิน 
ตาํแหน่ง             ผูรั้บใบอนุญาต             ผูจ้ดัการ                 ผูอ้าํนวยการ                   หวัหนา้ศูนย ์
โรงเรียน/ศนูยพ์ฒันาเดก็...........................................................................สังกดั            สพฐ                สช               อปท         
จาํนวนนกัเรียนชั้นปฐมวยั............คน    ท่ีตั้ง           ในเขตเทศบาล                 นอกเขตเทศบาล    โทรศพัท.์............................ 
ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเห็น 

รายการทีป่ระเมนิ 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

กลยุทธ์ 1 ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบตังิานในหน้าทีต่ามหลกั
ธรรมาภิบาล และส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของสถานศึกษา (หลกันิติธรรม) 

            

2. ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความเป็นธรรมและความยติุธรรมในการ
บริหารงาน (หลกันิติธรรม) 

            

3. ผูบ้ริหารยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันา
ตนเองไปพร้อมกบัความซ่ือสตัย ์จริงใจ และอดทน (หลกั
คุณธรรม) 

            

4. การเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง ขอ้มูลข่าวสาร
ไดส้ะดวก เขา้ใจง่ายและมี ระบบการตรวจสอบท่ีชดัเจน (หลกั
โปร่งใส) 

            

5. การส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัในหนา้ท่ี สาํนึกในความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ใส่ใจในการแกไ้ขปัญหา ยอมรับในผลดี
และผลเสียจากการปฏิบติัของตนเอง(หลกัความรับผดิชอบ) 

            

6. การ เปิดโอกาสใหบุ้คลากร/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในเร่ือง
การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมต่าง  ๆหรือการเขา้มาเป็น
คณะกรรมการ/คณะทาํงานโดยใชข้อ้มูล ความคิดเห็นแนะนาํ 
ปรึกษา ร่วมกนัวางแผนและร่วมกนัปฏิบติั 

            

7. การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดั คุม้ค่าเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม(หลกัความคุม้ค่า) 

            

8. การประชุมช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจและตระหนกั ถึงความ
เป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

            

9. การส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา             

10. การ สาํรวจความตอ้งการใชง้บประมาณในการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษา 

            

11. การจดัสรรงบประมาณเพ่ือมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ครบถว้นทุกดา้น 
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รายการทีป่ระเมนิ 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 
12. การ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการใชง้บประมาณ
ครอบคลุมทุกประเดน็ตามการจดัสรร 

            

13. การจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบ             

14. การส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากร
อยา่งถูกตอ้งในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

            

กลยุทธ์ 2 พฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั และจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบท
ของสถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชน 

            

2. การทบทวนการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา             

3. โครงสร้างหลกัสูตรครบถว้น สะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวม
และมาตรฐานแต่ละหลกัสูตร 

            

4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

            

5. การจดัทาํสาระแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน             

6. หลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการ
พฒันาหลกัสูตร จะตอ้งกาํหนดสาระ ทกัษะ กิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมไปถึงการวดัและประเมินผล 

            

7. การัดทาํร่างและพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการวจิยัท่ี
ถูกตอ้ง 

            

กลยุทธ์ 3 ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ครอบคลุม ทนัสมยักบั
กลุ่มเป้าหมายขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การสนบัสนุนวสัดุครุภณัฑท่ี์สามารถใชก้บัเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั 

            

2. การพฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ท่ีเอ้ือสถานศึกษาให้
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

            

3. การจดักิจกรรมส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมและมี
ความสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

            

4. การจดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก             

5. การกาํกบั ติดตาม การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ให้
เป็นไปตามแผน 

            

กลยุทธ์ 4 ปรับระเบยีบกฎเกณฑ์ทีไ่ม่เอือ้ต่อการบริหาร
จัดการขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การพิจารณาระเบียบกฎเกณฑท่ี์สถานศึกษาตอ้งปฏิบติั
และมีผลกระทบต่อสถานศึกษา 
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รายการทีป่ระเมนิ 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 
2. การรวบรวมประเดน็ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ  กฎเกณฑข์องสถานศึกษา 

            

3. การประชุมกบัสมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหา
แนวทางในการแกปั้ญหา 

            

4. การเสนอปัญหาใหผู้ท่ี้มีอาํนาจทราบและพิจารณาแกไ้ข             

กลยุทธ์ 5 สร้างความมัน่ใจและความปลอดภัยในการ
ปฏิบตัิงาน 
ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การจดัสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

            

2. การจดัระบบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของแต่ละ
บุคคล 

            

3. การส่งเสริมใหค้รูมีความรู้สึกรักและเป็นเจา้ของโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีดาํเนินงานในสถานศึกษา รวมไปถึงความผกูพนัต่อ
สถานศึกษา 

            

4. การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูรั้บบริการในทุกดา้น             

5. การสาํรวจปัจจยัเส่ียงในสถานศึกษาในทุกดา้น             

6. การจดัทาํแผนป้องกนัความเส่ียง             

7. การดาํเนินการตามแผนและโครงการต่างๆ พร้อมทั้งกาํกบั
และติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

            

8.การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง             

9. การวางระบบการจราจรในสถานศึกษาใหค้ล่องตวัและ
ปลอดภยั 

            

10. การจดัเจา้หนา้ท่ีดูและใหบ้ริการเส้นทางจราจรบนถนน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

            

11. การจดับุคลากรรอรับส่งนกัเรียนหนา้สถานศึกษาทั้งเชา้
และเยน็หลงัเลิกเรียน 

            

12. การตรวจตรา/สาํรวจภายในสถานศึกษาหลงัเลิกเรียน             

13. การจดับริเวณอาคารสถานท่ีใหส้วยงาม สงบ ร่มเยน็ 
เป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าติดต่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

            

กลยุทธ์ 6 ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความสําคญัของการศึกษา 
และระดมสรรพกาํลงัมาพฒันาการศึกษา 
ขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การปฐมนิเทศผูป้กครองใหท้ราบถึงบทบาทต่อการ
พฒันาผูเ้รียน และตระหนกัถึงการพฒันาการศึกษา 
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รายการทีป่ระเมนิ 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 
2. การจดัทาํวารสารท่ีจดัทาํประชาสมัพนัธ์  
ระบุบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองในการจดัการศึกษาให้
ชดัเจน 

            

3. การสาํรวจความตอ้งการของชุมชน และผูป้กครองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 

            

4. การสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบถึง
การเขา้ร่วมกิจกรรมและถือวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
สถานศึกษามีหนา้ท่ีช่วยกนั ในการพฒันาการศึกษา และดูแล
ช่วยเหลือ 

            

กลยุทธ์ 7 ยกเคร่ืองด้านอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อมและ
บุคลากรขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การพฒันาและส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมเก่ียวการ
ประชาสมัพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก
และชุมชน 

            

2. การพิจารณาจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนเพื่อวางแผนการ
ขยายเพื่อรองรับจาํนวนนกัเรียนในอนาคต 

            

3. การจดัทาํแผนพฒันาระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้
การเพิ่ม/ลด จาํนวนนกัเรียน 

            

4. การเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาดูงานในสถานศึกษาท่ีเป็น 
Best Practice 

            

5. การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้
ร่มร่ืน สะอาดสวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

            

 
กลยุทธ์ 8 สร้างวฒันธรรมทีด่ใีนการประกนัคุณภาพภายใน
องค์กรขอบข่ายการดาํเนินงาน 
1. การปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับ
เดก็ 

            

2. การปรับระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบและ
กลไกในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

            

3. การปรับเปล่ียนระบบงานธุรการและการเงินให้
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

            

 

ความคดิเห็นเพิม่เตมิ

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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แบบการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ตาํแหน่ง  .....ผูค้วบคุมดูแลสถานศึกษา .....ผูบ้ริหารสถานศึกษา  .......ครูผูส้อนปฐมวยั 

สังกดั      .....สพฐ     ........อปท   .......สช 

 
   ประเด็นสัมภาษณ์ 
  1   ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการนํากลยุทธ์ไปใช้ 
       1.1 สภาพโดยรวม   
         1.2 สภาพแต่ละกลยทุธ์   
 กลยทุธ์ท่ี 1 ปลูกจิตสาํนึกในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริมความเป็น 
อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    
กลยทุธ์ท่ี 2  พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั และจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
กลยทุธ์ท่ี 3 ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกใหค้รอบคลุม ทนัสมยักบักลุ่มเป้าหมาย 
กลยทุธท่ี4 ปรับระเบียบกฎเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการ 
กลยทุธ์ท่ี 5 สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการปฏิบติังานแก่บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ 
กลยทุธ์ท่ี 6 ปลุกเร้าใหผู้ป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษา และระดมสรรพกาํลงัมาพฒันา
การศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี7 ยกเคร่ืองดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มและบุคลากร 
กลยทุธ์ท่ี 8 สร้างวฒันธรรมท่ีดีในการประกนัคุณภาพภายในองคก์ร 
          
2  วธีิการส่งเสริมให้สถานศึกษานํากลยุทธ์ไปใช้ 
3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการนํากลยุทธ์ไปใช้ 
4  เงื่อนไขในการนํากลยุทธ์ไปใช้ให้ประสบผลสําเร็จ 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงในการใหข้อ้มูลคร้ังน้ี 
โชติ  แยม้แสง    084-3224572,  02-9547300 ต่อ 647 

วิทยาลยัครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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                                        สําหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

                                                      แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 

เร่ือง   การดําเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัทีเ่ป็นเลศิในจังหวดัปทุมธานี 

คาํช้ีแจง 

              1.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมประเดน็คาํถามในการสมัภาษณ์

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีเป็นเลิศ 

              2.  แบบสมัภาษณ์ประกอบดว้ยประเดน็คาํถาม 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ   ดา้นกิจการนกัเรียน               

ดา้นบริหารงานบุคคล     ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ    ดา้นอาคารสถานท่ี    ดา้นประสานสัมพนัธ์ชุมชน   และ 

ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา   ในแต่ละดา้นจะมีขอ้ยอ่ย เช่น ขอ้ 1.1,1.2,...2.1, 2.2,.ฯลฯ 

แต่ละขอ้ยอ่ยจะมีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ยอ่ยเหล่านั้น  

              3. โปรดพิจารณาและทาํเคร่ืองหมาย       ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตามความคิดเห็น

ของท่านวา่ประเดน็เหล่านั้นสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัหวัขอ้ยอ่ยเพยีงใด  เช่น หวัขอ้ยอ่ยท่ี 1.1 

การพฒันาหลกัสูตร  มีประเดน็คาํถามส่ีประเดน็ดงักล่าว ถา้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมใหท่้านทาํ

เคร่ืองหมาย ในช่องเหมาะสม  เป็นตน้ 

 

ท่ี ประเดน็คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ เหมาะ
สม 

ไม่
แน่ใ
จ 

ไม่
เหมาะ
สม 

1 ดา้นวชิาการ      
 1.1 การพฒันาหลกัสูตร    

-วธีิการพฒันาหลกัสูตร 
-จุดเด่นในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน 
-ปัญหาอุปสรรคในการพฒันาหลกัสูตร 
-ขอ้ควรคาํนึงในการพฒันาหลกัสูตรท่ีเก้ือหนุนต่อสภาพทอ้งถ่ิน    

    

 1.2 การจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
-หลกัการในการจดัตารางสอน 
-คุณสมบติัของครูผูส้อน 
-ท่ีมาของส่ือประกอบการสอน 
-แหล่งเรียนภายนอกประกอบการสอน 
-ปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอน 
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ท่ี ประเดน็คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ เหมาะ
สม 

ไม่
แน่ใ
จ 

ไม่
เหมาะ
สม 

 1. 3 การนิเทศ ติดตาม การวดัผล 
-ระบบการนิเทศของโรงเรียน 
-บทบาทของผูบ้ริหารในการนิเทศ 
-เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศ 
-การเตรียมบุคลากรเพื่อการนิเทศ 
-การนาํผลการนิเทศไปพฒันา 
-การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

    

 1.4 การรายงานผลการศึกษา 
-ระบบการรายงาน 
-ผูรั้บผดิชอบในการรายงาน 
-การใชผ้ลจากรายงาน 
-ปัญหาอุปสรรคท่ีพบเก่ียวกบัการรายงาน 

    

2 การบริหารกิจการนกัเรียน        
 2.1 การพฒันาบุคลิกภาพและอุปนิสัย   

-ระเบียบการของโรงเรียนท่ีวา่ดว้ย     คุณลกัษณะผูเ้รียน 
-ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการ 
-การร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
-ความพึงพอใจของผูป้กครอง 

    

 2.2 การพฒันาความรู้ตามศกัยภาพ    
-การจดัชมรม ชุมนุมของโรงเรียน 
-การจดัวทิยากรใหค้วามรู้ในแต่ละดา้น 
-การเขา้ร่วมกิจกรรม 
-ความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัคุณลกัษณะความสนใจของผูเ้รียน 
-ปัญหาในการจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน 

    

 2. 3 การส่งเสริมความประพฤติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมระเบียบ
วนิยั   

-การกาํหนดสาระสาํคญัในตราสาร ระเบียบหรือขอ้กาํหนดของ
โรงเรียน 

-ความสนใจของผูเ้รียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
-การปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมของโรงเรียน 
-ความพึงพอใจของผูป้กครอง 
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 2.4  การให้คาํปรึกษาและ บริการแนะแนว      
-ระบบการใหค้าํปรึกษา แนะแนวของโรงเรียน 
-วธีิการการใหค้าํปรึกษา แนะแนว 
-ความสนใจของนกัเรียนหรือผูป้กครองต่อการแนะแนว 
-ผลท่ีไดจ้ากการแนะแนว 

    

3 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล     
 3. 1  การจัดองค์กร 

-โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
-การสรรหาบุคลกากร 
-การสร้างขวญั กาํลงัใจ 
-การใหคุ้ณ ใหโ้ทษบุคลากร 
-ฐานขอ้มูลบุคลากร 

    

 3.2  การพฒันาบุคลากร  
-ระบบการพฒันาบุคลากร 
-สถิติการพฒันาในแต่ละดา้น 
-ความพึงพอใจของบุคลากร 
-อตัราการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการงานของบุคลากร 

    

4  งานธุรการ การเงนิ และพสัดุ     
 4.1 งานสารบรรณ  

-ระบบงานสารบรรณของโรงเรียน 
-ความเป็นปัจจุบนั 
-ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติั 

    

 4.2  งานการเงนิ  

-การลงทุน แหล่งทุน 

-การรับการอุดหนุน 

-ค่าใชจ่้ายต่างๆ 

-การสนบัสนุนดา้นแรงงาน ดา้นการเงิน เพื่อนาํมาเป็น 

ค่าใชจ่้าย 

-ค่าใชจ่้ายท่ีคิดวา่เหมาะสม 

-ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย 

-แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 
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 4.3 งานพสัดุ  
-ระบบการจดัทาํทะเบียนพสัดุ 
-การเบิกจ่ายพสัดุ 
-การซ่อมบาํรุงพสัดุ 
-การดูแลความปลอดภยัในการใชพ้สัดุและส่ิงท่ีเป็นอนัตรายใน

โรงเรียน 

    

 4.4  งานการให้บริการต่างๆ   
-การใหบ้ริการท่ีโรงเรียนจดั 
-คุณภาพของระบบการใหบ้ริการในแต่ละเร่ือง 
-การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของโรงเรียน 

    

 4.5  งานรักษาความปลอดภัย    
-ระบบการรักษาความปลอดภยั 
-การป้องกนัอุบติัภยั 
-การบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 

    

5 งานอาคารสถานที ่     
 5.1  การดูแลรักษาอาคารต่างๆ    

-การวางแผนเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี 

-การรักษาความสะอาด ร่มร่ืนและปลอดภยั 

-การใหค้วามรู้แก่เดก็ในการใชอ้าคาร 

-การรักษาบริเวณใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 

-ปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นอยู ่

    

 5.2  การจัดอุปกรณ์และสถานทีใ่นการเรียนการสอน    

-ความเพยีงพอของอุปกรณ์และสถานท่ี 

-ความทนัสมยัของอุปกรณ์และสถานท่ี 

-ความปลอดภยัในการใช ้

-ความตระหนกัของบุคลากรในการนาํอุปกรณ์ไปใช ้อยา่ง เหมาะสม

และถูกตอ้ง 

-การจดัพื้นท่ีและมุมประสบการณ์ 
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6 ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน     

 6.1  การออกไปให้บริการชุมชน  
-นโยบายในการออกไปใหบ้ริการชุมชน 
-ผูเ้ก่ียวขอ้งในการออกไปใหบ้ริการ 
-ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
-ปัญหาในการออกไปใหบ้ริการ 

    

 6.2  การร่วมมือกบัชุมชนในการจัดการศึกษา 

-แนวทางในการใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน 

-การดาํเนินงานท่ีชุมชนมาร่วมเป็นกรรมการ 
-ปัญหาอุปสรรคในการทาํงานในรูปกรรมการร่วมกบัชุมชน 
-ทศันคติของครูและชุมชนในการร่วมกิจกรรม 

    

7 การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา     
 7.1 งานข้อมูลสารสนเทศ 

-การกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
-การจดัทาํและการดาํเนินการตามแผน 
-การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
-การติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานให ้
  เป็นไปตามแผน 
-การประเมินผลการดาํเนินงาน 

    

 7. 2  งานประเมินคุณภาพภายในและภายนอก    
-การนาํผลการประเมินไปพฒันา 
-การจดัทาํรายงานการประเมิน 
-การเตรียมรับการประเมินภายในและภายนอก 
-ความเขา้ใจของบุคลากรในการประกนัคุณภาพ 
  การศึกษา 

    

 

                 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง                                                        “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

                       โชต ิ แย้มแสง                                                 ( ลงช่ือ ) ...........................................................               
 นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต                                      ( ............................................... ) 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกลุ  นายโชติ  แยม้แสง  เกิดท่ี อาํเภอไชยา   จงัหวดัสุราษฎรธานี      

ประวติัการศึกษา  ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ) โรงเรียนฝึกหดัครูสงขลา   

จงัหวดัสงขลา                      

การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ, คณิต -ฟิสิกส์) วทิยาลยัวิชาการศึกษาบางแสน  

จงัหวดัชลบุรี 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต (คม, บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั     

ประวติัการทาํงาน 

ครูโรงเรียนเอกชน และครูโรงเรียนรัฐบาล 

ประจาํแผนกการเงิน  ศึกษาธิการอาํเภอ   ผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดั  

ศึกษาธิการจงัหวดั   ศึกษาธิการเขต    

ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สงักดั

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั   นกัวจิยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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