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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 จ�านวนทั้งหมด 323 คน เครื่องมือที่ใช ้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ                   

ผลการวิจัยพบว่า                       

 1)  ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 2)  การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 3) ปัจจัยการบริหารกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05                                              

 4) ปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 

แต่ปัจจัยด้านนักเรียน ไม่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยการบริหาร การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

Abstract
 The purpose of this study was to investigate the factors affecting the administration for school  

excellence under the Secondary Educational Service Area Office 6, Samutprakan province. The samples  

were 323 school directors and teachers working  under the Secondary Educational  Service Area Office 6, 

Samutprakan province. The instrument was a questionnaire. The statistics used for analyzing the data were 

percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and multiple  

regression analysis.

 The research findings were as follows:

 1. The factors affecting the administration for excellence of the schools under the Secondary  

Educational  Service Area Office 6, Samutprakan province as a whole was at a high level.

  2. The administration for excellence of the schools both as a whole and individual aspects was at 

a high level.
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 3. The factors affecting the administration for excellence of the schools under the Secondary  

Educational  Service Area Office 6, had positive relationship at a high level with statistically significant  

level of  .05.

 4. The factors relating to school directors, teachers, educational staffs, and environment affected  

the administration for  excellence of the schools However, the student factor did not affect on the  

administration for  excellence of the schools. 

Keywords:  Factors Affecting the Administration, Administration for  Excellence

บทน�า

 

 โลกในปัจจุบันเป ็นยุคโลกาภิวัตน ์ที่มีความ 

เจริญก ้าวหน ้าทางด ้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

กลายเป็นสังคมท่ีต้องอาศัยองค์ความรู ้ (Knowledge 

Based Society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge 

Based Economy) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 10 มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะ

และขีดความสามารถในการแข ่ งขันของประเทศ  

ให้ความส�าคัญของการพัฒนาคนมีคุณภาพ ท�าให้การจัด 

การศึกษาจ�าเป็นต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้การศึกษา 

มีคุณภาพควบคู ่ไปกับการพัฒนาประเทศ ด้านอื่นๆ 

(กระทรวงศกึษาธกิาร  2549) สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 เป็นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ การบริหาร

จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการจัดการตาม

อธัยาศยั มุง่เน้นความเป็นเลศิทัง้ระบบการศกึษา สทิธหิน้าที่

ทางการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ

ศกึษามาตรฐานและการประกนัคณุภาพ คร ูคณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษาการลงทุน

ทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการ

ศึกษาเป็นการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศให้ทัดเทียม

นานาประเทศต่อไป การบริหารโรงเรียนในปัจจุบันนั้นจึง

ต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารแนวทาง  การบรหิารจดัการให้ความ

ส�าคญักบัการพัฒนาความเป็นเลศิของโรงเรยีนให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจึงมีความจ�าเป็นท่ีผู้บริหาร

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู ้  

ความเข้าใจ ใฝ่รู้และพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดย

จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

และการมุง่เน้นความเป็นเลศิทางการศกึษา เพือ่ให้นกัเรยีน

เป็นคนเก่ง ดี มีสุข มุ่งความเป็นเลิศทางการจัดการศึกษา

เป็นส�าคัญ จึงเกิดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียน

ก�าหนดไว้ (ธีระ รุญเจริญ 2550) ดังน้ัน โรงเรียนควรให้ 

ความส�าคัญด้านคุณภาพของนักเรียนในการจัดการศึกษา 

ครแูละบคุลากรทางการศกึษาต้องอบรมสัง่สอนนกัเรยีนให้

มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย 

การจัดการศึกษาของชาติ (ทรงพล เจริญค�า 2552)  

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ เป็นกลไกส�าคัญในการ

ผลักดันการพัฒนาโรงเรียน ซ่ึงจะท�าให้เกิดคุณลักษณะ 

ต่อการจดัการเรยีนการสอน อนัจะส่งผลกระทบต่อนกัเรยีน

อันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบ

บรหิารจดัการ ซึง่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นระบบทีจ่ะพฒันา

องค์กรให้มีผลการด�าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทาง 

(Thailand Quality Award-TQA 2551) มาพัฒนาขีด 

ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธี

ปฏิบัติและผลการด�าเนินการในระดับมาตรฐานโลก 

เนื่องจากระบบดังกล่าวมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและ

กระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพ 

แห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (Malcolm Baldrige National 

Quality Award-MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกน�าไป

ประยุกต์โดยเรียกชื่อแตกต่างกันไป 

 ในด้านการศึกษาได้มีการน�าแนวทางดังกล่าวมา

ประยุกตใ์ช้ในองค์กร สถาบัน และสถานศกึษาต่างๆ โดยได้

ก�าหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการบริหารที่

เป็นเลิศ ของ บัลดริจ เนช่ันแนล ควอลิตี้ โปรแกรม  

(Baldrige National Quality Program 2002) ซึ่งมี  

7 ด้าน คือ ภาวะผู้น�า  การวางแผนกลยุทธ์ การให้ความ

ส�าคญักบันกัเรยีน ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและตลาด สารสนเทศ

และการวเิคราะห์ การให้ความส�าคญักบับคุลากรและหน่วย
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งานย่อย การบริหารกระบวนการ และผลการด�าเนินงาน 

มาเป็นแนวปฏิบัติ และเป็นกลไกในการพัฒนาการบริหาร

จดัการของโรงเรยีนสูค่วามเป็นเลศิ (ณรงค์ แสงบศุย์ 2555) 

การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียน เป็นกลไก

ที่ส�าคัญในการบริหารการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ 

โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีด้านการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคม 

อย่างมีปกติและมีความสุข ภารกิจของโรงเรียนจึงมี 

ความส�าคญัอย่างยิง่ ในยคุสงัคมปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว โรงเรียนซ่ึงท�าหน้าท่ีเตรียมและต้องพร้อม 

ในการพฒันาคน จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมพีฒันาการบรหิารงาน

ด้านการศึกษาที่มีความเป ็นเลิศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญที่

น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการบรหิารงานทีไ่ปสูค่วามเป็นเลศินัน้  

สิ่งส�าคัญคือ บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาโรงเรียน 

สู่ความเป็นเลิศ ลักษณะสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ ขั้นตอน 

การพฒันาสถานศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ และหลกัการท�างาน

เพื่อพัฒนาโรงเรียน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะมีส่วนส�าคัญ 

ในการน�าโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

ที่โรงเรียนได้มุ ่งหวังไว้ (นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ 2550)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารสู่ 

ความเป็นเลศินัน้ จะต้องมปัีจจยัต่างๆ หลายประการเข้ามา

โดยเฉพาะปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครูและ 

บุคลากรอื่นๆ  ด้านนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก  

ที่ท�าให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยใด

บ้างทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารงานสูค่วามเป็นเลศิ

ในโรงเรียน เพื่อน�าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการบริหารงาน

อย่างมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีการบริหารสู่ความเป็น

เลิศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยด้านโรงเรียน  

ด้านผู ้บริหาร ด้านครูและบุคลากรอื่นๆ ด้านนักเรียน  

ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 

  2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรยีนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ                           

 3. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างป ัจจัย 

ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครูและบุคลากรอื่นๆ  

ด้านนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก กับการบริหาร 

สู ่ความเป็นเลิศกับการบริหารสู ่ความเป็นเลิศสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด

สมุทรปราการ 

 4. เพื่อศึกษาป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อการบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

วิธีด�าเนินการวิจัย      

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีจ่ะใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผูบ้รหิาร

สถานศกึษาและครผููส้อนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมทุรปราการ ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนทั้งหมดจ�านวน 25 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน รวมประชากรทั้งส้ิน จ�านวน 

2,034 คน กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยในครั้งนี้จ�าแนก

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด

สมุทรปราการ จ�านวนทั้งหมด  323 คน มีวิธีการได้มา ดังนี้ 

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้

ตาราง เครจซีแ่ละมอร์แกน    (Krejcie and Morgan 1970) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 323 คน ค�านวณหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ในแต่ละโรงเรียนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ผู้บริหารสถาน

ศึกษาใช้การเลือกแบบเจาะจงและสุ่มแบบง่ายในกลุ่มคร ู

ผู้สอน ใช้การสุ่มอย่างง่ายให้ได้จ�านวนครบตามจ�านวน

 เครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย

 เ ค รื่ อ งมื อที่ จ ะ ใช ้ ใ นการ รวบรวมข ้ อมู ล  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดย

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการ
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บริหารสู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียน ซึ่งผู ้วิจัยพัฒนา

แบบสอบถามด้วยตัวเอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิด

ของ ลิเคิร์ต (Likert’s Five Rating Scale) มี 5 ระดับ    

โดยก�าหนดค่าน�า้หนกัคะแนน ดงันี ้มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง

น้อย น้อยที่สุด         

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 6 จงัหวดัสมทุรปราการ ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยอาศยัแนวคดิของ ลเิคร์ิต (Likert’s Five Rating 

Scale) มี 5 ระดับ โดยก�าหนดค่าน�้าหนักคะแนน ดังนี้  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื น�าแบบสอบถาม

ให้ผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน เพื่อพิจารณาความตรง 

เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีหาดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยาม (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) แล้วเลือกข้อค�าถามที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 3.3.6  น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น

ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน จ�านวน 30 คน  

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน ครูผู้สอน 25 คน 

จาก โรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ น�าแบบสอบถามที่ทดลองใช้

แล้วไปหาค่าความเชือ่มัน่ด้วยวธิขีองครอนบาค (Cronbach 

1970) ที่เรียกว่า สัมประสิทธ์ิแอลฟา (

4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย       
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่จะใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทั้งหมดจ านวน 
25 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
รวมประชากรทั้งสิ้น จ านวน 2,034 คน กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้
ในการวิจัยในครั้ งนี้จ าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทั้งหมด  
323 คน มีวิธีการได้มา ดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample Size) โดยใช้ตาราง เครจซี่และมอร์แกน    
(Krejcie and Morgan 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 323 คน 
ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนโดยเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การเลือกแบบ
เจาะจงและสุ่มแบบง่ายในกลุ่มครูผู้สอน ใช้การสุ่มอย่างง่าย
ให้ได้จ านวนครบตามจ านวน 
 เครื่องมือท่ีจะใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  โดยแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 3  ตอน  ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน ซึ่ งผู้ วิ จัยพัฒนา
แบบสอบถามด้วยตัวเอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิด
ของ ลิเคิร์ต (Likert’s Five Rating Scale)  มี 5 ระดับ    
โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด                
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะ 

 
 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป็ น แ บ บ ม า ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ ค่ า         
(Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคิร์ต (Likert’s 
Five Rating Scale) มี  5 ระดับ โดยก าหนดค่าน้ าหนัก
คะแนน ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด     
 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ  น า
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม (Index of Item 
Objective  Congruence: IOC) แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 3.3.6  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอน จ านวน 30  คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  5 คน ครูผู้สอน  25 คน 
จาก โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้
แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach 
1970) ที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coeffcient)     
ผลการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ปรากฏว่าแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งต่อการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนและการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียน    มีความเชื่อมั่น .96 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6  
ในการขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
โรงเรียนที่มีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ขอหนังสือจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามถึง
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 323 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน 323 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ  100 น าแบบสอบถามที่รวบรวมกลับมา ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ ์

-coeffcient)  

ผลการค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ 

ปรากฏว่าแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งต่อการบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนและการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรยีน มคีวามเชือ่มัน่ .96 น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุ

แก้ไขแล้วท�าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เพือ่ขอความร่วมมอืจาก

ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ในการขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู

ผู้สอนในโรงเรียนที่มีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ขอ

หนังสือจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

เ พ่ือขอความอนุ เคราะห ์ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล  

ส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน�า

แบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองจากโรงเรยีน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 323 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม

คืน 323 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น�าแบบสอบถามที่

รวบรวมกลับมา ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้ วิ จั ยจะได ้ ตรวจสอบความถู กต ้ อ งของ

แบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป  ดังนี้

 1. วิ เคราะห ์ข ้ อมูลสถานภาพของ ผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2. วเิคราะห์ปัจจยัการบรหิารสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( )  และ  ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 3. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การวัดการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และ 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ  

กับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 จงัหวดัสมทุรปราการ 

ใช้การหาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson 

Product-Moment Correlation) โดยใช้เกณฑ์การ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

 5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้สถิติการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analaysis)

สรุปผลการวิจัย

 

 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได ้

ส่งแบบสอบถามถงึกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผู้บรหิาร

สถานศกึษาและครผููส้อนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ให้ข้อมูล 

จ�านวนทั้งสิ้น 323 คน ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศชายจ�านวน  118 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 เพศหญิง

จ�านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 อายุต�่ากว่า 30 ปี 

จ�านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 16.10 อาย ุ30–39 ปี จ�านวน 

111 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 อายุ 40–49 ปี จ�านวน  
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60 คน คิดเป ็นร ้อยละ 18.60 อายุ  50 ป ีขึ้นไป  

จ�านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ต�าแหน่งหน้าที ่

ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 31.30 

ต�าแหน่งหน้าที่ครูผู้สอน จ�านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.70  และประสบการณ์ในการท�างาน 1-5 ปี จ�านวน        

86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60  6-10 ปี จ�านวน 60 คน      

คิดเป็นร้อยละ 18.60 11-15 ปี จ�านวน 77  คน คิดเป็น   

ร้อยละ 23.80 และ16 ปีขึน้ไป จ�านวน 100 คน คดิเป็นร้อย

ละ 31.00

 1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับปัจจัยการ

บรหิารสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 จงัหวดัสมทุรปราการ โดยภาพ

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับจากมากไปหา

น้อย คือ ด้านนักเรียน รองลงมา คือ ด้านครูและบุคลากร

อืน่ๆ ด้านสิง่แวดล้อมภายนอก  และด้านโรงเรยีน  ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านผู้บริหาร 

 2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ระดับการบริหาร 

สู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  

โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผลการด�าเนินงาน 

รองลงมา คือ สารสนเทศและการวิเคราะห์ การวางแผน

กลยุทธ์ การให้ความส�าคัญกับบุคลากรและหน่วยงานย่อย 

การบรหิารกระบวนการ และการให้ความส�าคญักบันกัเรยีน

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและการตลาด  ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุด คือ ภาวะผู้น�า  

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

กับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 จงัหวดัสมทุรปราการ

มคีวามสมัพันธ์ในระดบัสงู อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริหารสู่ความเป็น

เลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา 

พบว่าปัจจัยด้านผู ้บริหาร ด้านโรงเรียน ด้านครูและ 

บุคลากรอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการบริหารสู ่

ความเป ็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ และ

ปัจจัยด้านนักเรียน ไม่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและ 

รายด้าน ทุกระดับอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุทธนา ฮ่ันเกียรติพงษ์ (2552) ได้ท�าการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัย 

พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียน

อนบุาลเอกชนในประเทศไทย ค่าเฉลีย่โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทรงพล เจริญค�า (2552)  

ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัความเป็นเลศิของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 

 2. จากการศึกษาปัจจัยการบริหารของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจัยด้านนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในล�าดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สทุธนา ฮัน่เกยีรตพิงษ์ (2552) ได้ท�าการศกึษาการวเิคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียน

อนุบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 

การบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

ประเทศไทย ด้านนักเรียนมีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธ�ารงค์ ฦาชา (2557) ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อการบริหารสถาน

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 

เชิงพหุระดับของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัด

ส� า นักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

ด้านนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  

ทรงพล เจริญค�า (2552) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบความเป็น

เลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ด้านนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 3. จากการศึกษาปัจจัยการบริหารของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจัยด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุทธนา ฮ่ันเกียรติพงษ์ (2552) ได้ท�าการศึกษา 
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ของโรงเรียนอนบุาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า 

ปัจจัยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาล

เอกชนในประเทศไทย ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงพล เจริญค�า (2552)    

ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัความเป็นเลศิของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านผู้อ�านวยการโรงเรียน

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 4. จากการศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ณรงค์ แสงบุศย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสู่ความ

เป็นเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง สังกัด

กองทัพเรือ  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง 

สังกัดกองทัพเรือ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ 

ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรรชนี หาสุณหะ 

(2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 

แนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารสู ่ความเป็นเลิศของ

โรง เรียนมั ธยมศึกษา เอกชน เขตพื้ นที่ การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในภาพรวม 

มีค ่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนารถ ยิ้มจันทร์ (2556)  

ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารสถานศึกษารางวัล

พระราชทานสูค่วามเป็นเลศิตามแนวคดิของ มลัคมั บลัดรจิ  

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก

 5. จากการศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผลการด�าเนินงาน มีค่า

เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นล�าดบัที ่1 สอดคล้องกบังาน

วิจัยของกับงานวิจัยของ ณรงค์ แสงบุศย์ (2555) ได้ศึกษา

เรื่อง การบริหารสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับการปฏิบัติการบริหารสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ

ศกึษาของโรงเรยีนเฉพาะทาง สงักดักองทพัเรอื ด้านผลการ

ด�าเนนิงาน มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกับงานวจิยั

ของ นุชนารถ ยิ้มจันทร์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานสู ่

ความเป็นเลิศตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ  ผลการวิจัย

พบว่า การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิด

ของ มัลคัม บัลดริจ ด้านผลการด�าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก

 6. จากการศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 จงัหวดัสมทุรปราการ ด้านภาวะผูน้�า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่น

ระดับมาก และอยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของกับงานวิจัยของ ณรงค์ แสงบุศย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 

การบรหิารสูค่วามเป็นเลศิในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

เฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการ

ปฏิบัติการบริหารสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ ด้านภาวะผู้น�า มีค่า

เฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรรชนี  

หาสุณหะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสู่

ความเป็นเลศิของโรงเรยีนมธัยมศกึษาเอกชน ด้านภาวะผูน้�า 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 7. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารกับการ

บรหิารสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความ

สัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ (2552) 

ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

จดัการทีเ่ป็นเลิศของโรงเรยีนอนบุาลเอกชนในประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู

และบุคลากรอื่นๆ ด้านนักเรียน และด้านสิ่งแวดล้อม

ภายนอก มีความส�าคัญกับการบริหารจัดการเป็นเลิศของ

โรงเรียนอนุบาลเอกชนมีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมี

นัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ งานวิจัย

ของ นุชนารถ ยิ้มจันทร์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานสู่ความ

เป็นเลิศตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ ผลการวิจัยพบ

ว่าการบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานกับความเป็น

เลิศด้านการศึกษาตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ มีความ

สัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 8. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X2) 

ด ้านโรงเรียน (X1) ด ้านครูและบุคลากรอื่นๆ (X3)  

ด้านสิ่งแวดล้อม (X5) ส่งผลต่อ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
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ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของสทุธนา ฮัน่เกยีรตพิงษ์ 

(2552) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

บริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว ่าป ัจจัยด ้านผู ้บริหาร  

ด้านโรงเรียน ด้านครูและบุคลากรอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม  

ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาล

เอกชนในประเทศไทย และสอดคล้องกับ ธ�ารงค์ ฦาชา 

(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงพหุระดับท่ีส่งผลต่อการ

บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยระดับห้องเรียน ปัจจัยระดับโรงเรียนส่งผลต่อ 

การบริหารสถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิส่วนปัจจยั

ด้านนักเรียน (X4) ไม่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียน

อนุบาลเอกชนในประเทศไทย

 

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 ควรมนีโยบายและมาตรการทีใ่ห้ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ได้มีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอต่อเน่ือง ในเรื่องการบริหาร 

สูค่วามเป็นเลศิ โดยให้ครอบคลมุถงึ ภาวะผูน้�า การวางแผน

กลยุทธ์ การให้ความส�าคัญกับนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และการตลาด สารสนเทศและการวิเคราะห์ การให้ความ

ส�าคัญแก ่บุคลากรและหน ่วยงานย ่อย การบริหาร

กระบวนการ และผลการด�าเนินงาน ส่วนครูและบุคลากร

อื่นๆ ควรมีการจัดสรรทุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้ไป

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือเป็นหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ

ด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 2. จากการศึกษาพบว่า การบริหารสู่ความเป็น

เลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ด้านภาวะผู้น�า  

มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ควรมีการจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความ

เป็นผู ้น�า มีความรอบรู ้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีใช้

โรงเรียนเป็นฐาน สามารถน�าวิสัยทัศน์ลงไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเหมาะสม มีทักษะทางภาษาและทางการส่ือสาร  

มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีบ่รหิารสงู มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบั

ชมุชน และมคีวามสามารถและทกัษะในการน�าสถานศกึษา

ไปสู่การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

 3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารกับ 

การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 จงัหวดัสมทุรปราการ 

มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้ง 

ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีจัดการอบรมในเรื่องการให้ 

ความส�าคัญในการขับเคล่ือนปัจจัยด้านต่างๆ ให้มีความ

สมัพนัธ์กบัการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีน จงึถอืได้

ว่าทุกปัจจัยในด้านการบริหารน้ันส่งผลต่อการบริหารสู่

ความเป ็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  

 4. จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัการบรหิารทีส่่งผล

ต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่ๆ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด

สมุทรปราการ คือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านโรงเรียน ด้าน

ครแูละบคุลากรอืน่ๆ ด้านสิง่แวดล้อม  ปัจจยัดงักล่าวมส่ีวน

เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ด้านผู้บริหาร ดังนั้น

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ควรมีการ

ประเมินโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในระบบการบริหาร และ

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้โรงเรยีนมกีารบรหิารสูค่วามเป็น

เลิศ มีศักยภาพทางวิชาการต่อไป 

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการ

บรหิารสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จังหวัดสมุทรปราการ

 3. ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

 4. ควรศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนด้วยว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
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บรหิารสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
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