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การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลศิของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

Administration of Educational Institutions toward Excellence in  

Basic Education Institutions under the Jurisdiction of Nakhonratchasima 

Primary Educational Service Area Office 1 
  

พจน เจริญสันเทียะ0

1  พรหมนิทร ศรีหมื่นไวย1

2  วิมาน วรรณคำ2

3  สมัคร ไวยขุนทด3

4 

 

บทคัดยอ  

 การศึกษามีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับ

การศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยางคือ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 ซ่ึงไดจากการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครชซ่ีและมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 : 608; อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี , 2552 : 70) และสุมแบบแบงชั้น (Stratified random 

sampling) ตามสถานภาพ ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 246 คน เคร่ืองมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบประมาณคา 5 

ระดับ คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.97 สถิตท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 

และทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ (Scheffe’) 

ผลการศึกษาพบวา  

1. ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ดานท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง และ

รองลงมาคือ ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช และดานความมีเหตุผล สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ำสุดคือ ดานความ

เปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความเปนเลิศ 

 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา 

 
1 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
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  2.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคณะกรรมการภายในมีการปฏิบัติสูงกวาคณะกรรมการภายนอก 

  2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 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 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 สงผลกระทบท่ีสำคัญท้ังภายในและภายนอกในดานเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทตอการดำรงชีวิตโดยท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วจำเปนตอง

สรางภูมิคุมกันเพ่ือเตรียมความพรอมของคนในชาติใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ี

เหมาะสม กลาวคือ ตองยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศใหเกิดความทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถ

แข็งขันไดในระดับนานาชาติโดยพัฒนาคนไทยใหมีความรูความสามารถในการดำรงชีวิต ดังนั้น การพัฒนาการศึกษา

ไทยภายใตแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 จึงมุงเนนแกปญหาและเรงยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

ผาน 6 ยุทธศาสตรเพ่ือให คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดำรงชีวิตอยางเปนสุข

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเนนในเร่ืองของการ

เรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูเพ่ือชีวิต การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดอยางจริงจัง ผูเรียนมีคุณลักษณะใฝดี คิดวิเคราะห มีการ

แกปญหา มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค ตลอดจนมีจิตสาธารณะรวมท้ังมีระเบียบวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม และไฝ

เรียนรูอยางตอเนื่อง (สุภสิทธิ์ ภูภักดี, 2558) 

ความเปนเลิศของโรงเรียนเปนการพัฒนาดานคุณภาพของโรงเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑการ จัด

การศึกษาของระบบสากล โดยการนำเกณฑการจัดการศึกษา ตามรางวัลแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm 

Baldridge National Quality Award: MBNQA) เปนแบบอยางในการพัฒนาโรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาความเปนเลิศของโรงเรียน โดยการใช แนวคิดดังกลาวเชน โรงเรียนเพอลริ

เวอร (Pearl River School District) แหงรัฐนิวยอรค และมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแหงรัฐวิสคอนซินซ่ึงโรงเรียน

ดังกลาวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูง ตอมาประเทศพัฒนาแลวท่ัวโลกไดนำแนวคิดดังกลาวมาใชเกิดผล

สำเร็จ เชน สิงคโปรญี่ปุน ออสเตรเลีย ฮองกงและไทย ไดนำมาปรับใชในการศึกษาเชนเดียวกันเรียกวา เกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติประเทศไทย (Thailand Quality Awaked: TQA) โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลัก

ในการประสานความรวมมือ และผลักดันใหองคกรตางๆ นำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทยไปพัฒนา

ศักยภาพระบบการ บริหารจัดการใหสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน (โชติชวง พันธุเวส, 2551) และสำนักงานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดนำแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติจึงเกิดรูปแบบโรงเรียนตางๆ ข้ึนจำนวนมาก เชน โรงเรียนในฝน โรงเรียน เพ่ือ

รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนอัจฉริยะ โดยมุงพัฒนาโรงเรียน ความเลิศของ

โรงเรียนแตยังประสบปญหาดานคุณภาพ 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศ เพ่ือท่ีจะนำ

องคความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางการบริหารงานสถานศึกษา และเพ่ือใชแนวทางมาใชใหความเหมาะสม

ตอการปฏิบัติงานของผู วิจัยในอนาคต และนำครูเพ่ือใหครูจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ สูความเปนเลิศมากย่ิงขึ้นตอไป เพราะในปจจุบันมีการแขงขันกันในรูปแบบหลากหลายสถานศึกษาจึง

ตองมีการพัฒนาอยางสม่ำเสมอและทันยุคเหตุการณตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา  

 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตำแหนง และระดับการศึกษา ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหาร

สถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 1 แตกตางกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย  

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 684 คน 

   2. กลุมตัวอยาง คือ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 ป ซ่ึงไดจากการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครชซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970 : 608) และสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ตามสถานภาพ ไดกลุม

ตัวอยาง จำนวน 246 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือการวิจัยท่ีใชคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  
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 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตำแหนง และระดับการศึกษา มีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check list)  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานความสอดคลอง

กับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง 2) ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช 3) ดานความมีเหตุผล 4) ดาน

ความเปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความเปนเลศิแบบสอบถามนี้ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

  ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย ตอผูอำนวยการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

  2. ผูวิจัยนำสงหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในสถานศึกษาตางๆ 

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 246 ชุด  

  3. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังครูและบุคลากรทางการสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

  4. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามกลับคืน 

  5. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตองทุกชุดภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูล  

  6.นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

 การวิเคราะหขอมูล  

  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาความถี่และคารอยละ 

  2. วิเคราะหระดับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดาน โดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เปรียบเทียบโดยพิจารณาจากเกณฑแปลผลชวงคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ  

  3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง ซ่ึงเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูล 

จำนวน 2 กลุม นั้นใชการวิเคราะหความแปรปรวนดวยการทดสอบ t-test และเปรียบเทียบระดับการบริหาร

สถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ซ่ึงเปนกลุมเปรียบเทียบขอมูลมากกวา 2 กลุม นั้นใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ดวยการทดสอบ F-test (One-way Analysis of Variance) เม่ือพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึง

ทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ (Scheffc’) 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน  

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวม 
 

 

ดานที่ 

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

ระดับ 

การปฏิบัติ 

 

แปลผล 

 

ลำดับที่ 

X  S.D. 

1 ดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน 

ผูปกครอง 4.13 0.82 มาก 1 

2 ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช 4.05 0.85 มาก 2 

3 ดานความมีเหตุผล 4.01 0.83 มาก 3 

4 ดานความเปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความ

เปนเลิศ 3.64 0.88 มาก 4 

 เฉลี่ยโดยรวม 3.96 0.85 มาก  

 

 จากตารางท่ี 1 แสดง การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.96, S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ 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) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ำสุดคือ ดานความเปนไปตามองคประกอบและ

ขอกำหนดสูความเปนเลิศ (X = 3.64, S.D. = 0.88) ตามลำดับ 

 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา 

  2.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคณะกรรมการภายในมีการปฏิบัติสูงกวาคณะกรรมการภายนอก 

  2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล  

 1. ผลการวิเคราะหการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ดานท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ดานความสอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง และ

รองลงมาคือ ดานการนำกระบวนการ PDCA มาใช และดานความมีเหตุผล สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ำสุดคือ ดานความ

เปนไปตามองคประกอบและขอกำหนดสูความเปนเลิศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญ ไทยแท (2560) ไดนำเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่อง การบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ผลวิจัยพบวา สภาพการบริการงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา มีสภาพการบริหารงาน

ท้ัง 6 ดาน และในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก จันทรขาว (2561) ไดนำเสนอ

ผลงานวิจัยเร่ือง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และไดกลาววา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาตามความ คิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามตำแหนง และระดับการศึกษา 

  2.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคณะกรรมการภายในมีการปฏิบัติสูงกวาคณะกรรมการภายนอก ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยพันธ ศิริรักษ (2563) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู

ความเปนเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบเทียบ

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ จำแนกตามตำแหนงหนาท่ีโดยภาพรวมมีความเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจงรัก จันทรขาว (2561) ไดนำเสนอผลงานวิจัยเร่ือง การจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 และไดกลาววา ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความ คิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบวาครูท่ีมี

ระดับการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

 (1) สถานศึกษา สามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปเปนเหตุผลเพ่ือสนับสนุน สงเสริม เพ่ือเพ่ิมระดับการปฏิบัติตาม

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศใหมากข้ึน โดยเฉพาะดานกระบวนการจัดการความรูสูความเปนเลิศ ท่ีมีการ

ปฏิบัติต่ำสุดกวาทุกดาน ใหมีระดับการปฏิบัติท่ีสูงขึ้น  

 (2) สถานศึกษาทุกแหง สามารถนำผลวิจัยนี้ไปใชเปนเหตุผล ในการสนับสนุน สงเสริม พัฒนา หรือเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง ท่ีจะมุงสรางสถานศึกษาสูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน 

 (3) สถานศึกษาท่ัวประเทศ สามารถนำผลวิจัยนี้ไปเพ่ือใชในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ภายใตการ

กำกับดูแล ใหเกิดประโยชน เหมาะสมสูความเปนเลิศ เพราะผลวิจัยนี้ถือวาเปนเสมือนหนึ่งท่ีสะทอนการบริหาร

สถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 (1) ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของผูเรียนในดานตางๆ เชน ดานวิชาการ ดาน

กิจกรรม  

 (2) ควรศึกษาลงรายละเอียดของการบริหารสถานศึกษาในแตละฝายท้ัง 4 ฝายของสถานศึกษาวาได

ดำเนินการบริหารสูความเปนเลิศท้ัง 4 ฝาย 
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