การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
Administration of Educational Institutions toward Excellence in
Basic Education Institutions under the Jurisdiction of Nakhonratchasima
Primary Educational Service Area Office 1
พจน เจริญสันเทียะ 1 พรหมินทร ศรีหมื่นไวย 2 วิมาน วรรณคำ 3 สมัคร ไวยขุนทด 4
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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน สังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดั บ
การศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยางคือ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 ซึ่งไดจากการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครชซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan, 1970 : 608; อ า งถึ ง ใน ยื น ยง ไทยใจดี , 2552 : 70) และสุ ม แบบแบ ง ชั้ น (Stratified random
sampling) ตามสถานภาพ ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 246 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบประมาณคา 5
ระดับ คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิตที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
และทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ (Scheffe’)
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูป กครอง และ
รองลงมาคือ ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช และดานความมีเหตุผล สวนดานที่มีการปฏิบัติต่ำสุดคือ ดานความ
เปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความเปนเลิศ
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา

อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
4 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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2.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคณะกรรมการภายในมีการปฏิบัติสูงกวาคณะกรรมการภายนอก
2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน
คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

Abstract
The research purposes were to study and to compare the administration of educational
institutions toward excellence in basic education institutions under the jurisdiction of
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 1 , classified by the position and
education level. The population was the Basic Education Boards of schools under the jurisdiction of
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3; the sample group was the 246
committee members, determined by Krejcie and Morgan table, the selected by the stratified
random sampling method according to status. The research instrument was the 5-level estimate
rating scale questionnaire with reliability 0.97. The data analysis statistics were the percentage,
mean, standard deviation, t-test, F- test, and pair-different test by the Scheffe method.
The research findings were:
1. The analysis results of administration of educational institutions toward excellence in
basic education institutions under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service
Area Office 1 found the overall and each aspect were at high level; the each aspect consideration
found the highest operation level was the aspect of consistency with the expectations of learners,
communities, and parents; followed by the aspect of implementation of the PDCA process, and the
aspect of rationality; the lowest operation level was the aspect of constituents and requirements
for excellence.
2. The comparative analysis results of the administration of educational institutions
toward excellence in basic education institutions under the jurisdiction of Nakhonratchasima
Primary Educational Service Area Office 1 , classified by the position found the overall and each
aspect did different at statistical significance .01, by the internal Boards operated high than external
Boards.
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3. The comparative analysis results of the administration of educational institutions
toward excellence in basic education institutions under the jurisdiction of Nakhonratchasima
Primary Educational Service Area Office 1 , classified by the education level found the overall and
each aspect did not different.
Keyword: Administration of Educational Institutions toward Excellence
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สงผลกระทบที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกในดานเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการดำรงชีวิตโดยที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วจำเปนตอง
สรา งภู มิ คุ ม กั น เพื่ อ เตรียมความพรอ มของคนในชาติ ให ส ามารถปรับ ตั ว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงที่
เหมาะสม กลาวคือ ตองยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศใหเกิดความทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถ
แข็งขันไดในระดับนานาชาติโดยพัฒนาคนไทยใหมีความรูความสามารถในการดำรงชีวิต ดังนั้น การพัฒนาการศึกษา
ไทยภายใตแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 จึงมุงเนนแกปญหาและเรงยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย
ผาน 6 ยุทธศาสตรเพื่อให คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดำรงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเนนในเรื่องของการ
เรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูเพื่อชีวิต การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดอยางจริงจัง ผูเรียนมีคุณลักษณะใฝดี คิดวิเคราะห มีการ
แกปญ หา มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค ตลอดจนมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีระเบียบวินัย มีจริยธรรม คุณ ธรรม และไฝ
เรียนรูอยางตอเนื่อง (สุภสิทธิ์ ภูภักดี, 2558)
ความเป น เลิศ ของโรงเรียนเป น การพั ฒ นาดานคุณ ภาพของโรงเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑ การ จัด
การศึกษาของระบบสากล โดยการนำเกณฑการจัดการศึกษา ตามรางวัลแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm
Baldridge National Quality Award: MBNQA) เป น แบบอย า งในการพั ฒ นาโรงเรี ย น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความเปนเลิศของโรงเรียน โดยการใช แนวคิดดังกลาวเชน โรงเรียนเพอลริ
เวอร (Pearl River School District) แห งรัฐ นิ ว ยอรค และมหาวิ ท ยาลั ย วิส คอนซิ น แห ง รัฐวิส คอนซิ น ซึ่ ง โรงเรีย น
ดังกลาวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูง ตอมาประเทศพัฒนาแลวทั่วโลกไดนำแนวคิดดังกลาวมาใชเกิดผล
สำเร็จ เชน สิงคโปรญี่ปุน ออสเตรเลีย ฮองกงและไทย ไดนำมาปรับใชในการศึกษาเชนเดียวกันเรียกวา เกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติประเทศไทย (Thailand Quality Awaked: TQA) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลัก
ในการประสานความรวมมือ และผลักดัน ใหองคกรตางๆ นำเกณฑรางวัลคุณ ภาพแหงชาติป ระเทศไทยไปพัฒ นา
ศักยภาพระบบการ บริหารจัดการใหสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน (โชติชวง พันธุเวส, 2551) และสำนักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดนำแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติจึงเกิดรูปแบบโรงเรียนตางๆ ขึ้นจำนวนมาก เชน โรงเรียนในฝน โรงเรียน เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนคุณ ภาพ โรงเรียนอัจฉริยะ โดยมุงพัฒ นาโรงเรียน ความเลิศของ
โรงเรียนแตยังประสบปญหาดานคุณภาพ
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศ เพื่อที่จะนำ
องคความรูที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางการบริหารงานสถานศึกษา และเพื่อใชแนวทางมาใชใหความเหมาะสม
ต อ การปฏิ บั ติ ง านของผู วิ จั ย ในอนาคต และนำครู เพื่ อ ให ค รู จั ด การเรี ย นการสอนให มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ สูความเปนเลิศมากยิ่งขึ้นตอไป เพราะในปจจุบันมีการแขงขันกันในรูปแบบหลากหลายสถานศึกษาจึง
ตองมีการพัฒนาอยางสม่ำเสมอและทันยุคเหตุการณตลอดเวลา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สมมติฐานการวิจัย
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ มี ต ำแหน ง และระดั บ การศึ ก ษา ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การบริ ห าร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1 แตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 684 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษานครราชสีม าเขต 1 ป ซึ่งไดจ ากการกำหนดขนาดของกลุ ม ตัว อยา งตามตารางเครชซี่แ ละมอรแ กน
(Krejcie and Morgan, 1970 : 608) และสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ตามสถานภาพ ไดกลุม
ตัวอยาง จำนวน 246 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือการวิจัยที่ใชคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตำแหนง และระดับการศึกษา มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานความสอดคลอง
กับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง 2) ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช 3) ดานความมีเหตุผล 4) ดาน
ความเปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความเปนเลิศแบบสอบถามนี้ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขออนุญ าตเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย ตอผูอำนวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
2. ผูวิจัยนำสงหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในสถานศึกษาตางๆ
ที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 246 ชุด
3. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังครูและบุคลากรทางการสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง
4. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามกลับคืน
5. นำแบบสอบถามที่รวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตองทุกชุดภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูล
6.นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาความถี่และคารอยละ
2. วิเคราะหระดับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายดาน โดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบโดยพิจารณาจากเกณฑแปลผลชวงคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ
3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง ซึ่งเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูล
จำนวน 2 กลุ ม นั้ น ใช ก ารวิ เคราะห ค วามแปรปรวนด ว ยการทดสอบ t-test และเปรี ย บเที ย บระดั บ การบริห าร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูลมากกวา 2 กลุม นั้นใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ดวยการทดสอบ F-test (One-way Analysis of Variance) เมื่อพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึง
ทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ (Scheffc’)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวม
การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
ดานที่
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
1
ดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน
ผูปกครอง
2
ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช
3
ดานความมีเหตุผล
4
ดานความเปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความ
เปนเลิศ
เฉลี่ยโดยรวม

ระดับ
การปฏิบัติ
S.D.
X

แปลผล

ลำดับที่

4.13
4.05
4.01

0.82
0.85
0.83

มาก
มาก
มาก

1
2
3

3.64
3.96

0.88
0.85

มาก
มาก

4

จากตารางที่ 1 แสดง การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.96, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง
( X = 4.13, S.D. = 0.82) และรองลงมาคือ ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช ( X = 4.05, S.D. = 0.85) และดาน
ความมีเหตุผล ( X = 4.01, S.D. = 0.83) สวนดานที่มีการปฏิ บัติต่ำสุดคือ ดานความเป นไปตามองคป ระกอบและ
ขอกำหนดสูความเปนเลิศ ( X = 3.64, S.D. = 0.88) ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา
2.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคณะกรรมการภายในมีการปฏิบัติสูงกวาคณะกรรมการภายนอก
2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูป กครอง และ
รองลงมาคือ ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช และดานความมีเหตุผล สวนดานที่มีการปฏิบัติต่ำสุดคือ ดานความ
เปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความเปนเลิศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญ ไทยแท (2560) ไดนำเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง การบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ผลวิจัยพบวา สภาพการบริการงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา มีสภาพการบริหารงาน
ทั้ ง 6 ด าน และในภาพรวมอยูในระดับ มาก และสอดคล องกั บ งานวิจัยของ จงรัก จัน ทรขาว (2561) ได น ำเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และไดกลาววา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาตามความ คิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา
2.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคณะกรรมการภายในมีการปฏิบัติสูงกวาคณะกรรมการภายนอก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยพันธ ศิริรักษ (2563) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ความเปนเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนเลิศ จำแนกตามตำแหนงหนาที่โดยภาพรวมมีความเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจงรัก จันทรขาว (2561) ไดนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษา
ระดับ ปฐมวัยของผูบ ริห ารสถานศึก ษาตามความคิดเห็ น ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และได ก ลาววา ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของผูบ ริห าร
สถานศึกษาตามความ คิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบวาครูที่มี
ระดับการศึกษา
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
(1) สถานศึกษา สามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปเปนเหตุผลเพื่อสนับสนุน สงเสริม เพื่อเพิ่มระดับการปฏิบัติตาม
การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศใหมากขึ้น โดยเฉพาะดานกระบวนการจัดการความรูสูความเปนเลิศ ที่มีการ
ปฏิบัติต่ำสุดกวาทุกดาน ใหมีระดับการปฏิบัติที่สูงขึ้น
(2) สถานศึกษาทุกแหง สามารถนำผลวิจัยนี้ไปใชเปนเหตุผล ในการสนับสนุน สงเสริม พัฒนา หรือเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง ที่จะมุงสรางสถานศึกษาสูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน
(3) สถานศึกษาทั่วประเทศ สามารถนำผลวิจัยนี้ไปเพื่อใชในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ภายใตการ
กำกับ ดูแล ใหเกิดประโยชน เหมาะสมสูค วามเป น เลิศ เพราะผลวิจัยนี้ ถือวาเป น เสมือนหนึ่ งที่ สะท อนการบริหาร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศ
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาสู ค วามเป น เลิศ ของผู เรีย นในด านต างๆ เชน ด านวิช าการ ด า น
กิจกรรม
(2) ควรศึก ษาลงรายละเอียดของการบริห ารสถานศึกษาในแตล ะฝายทั้ง 4 ฝ ายของสถานศึ ก ษาวาได
ดำเนินการบริหารสูความเปนเลิศทั้ง 4 ฝาย
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