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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 3) เพื่อทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 201 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครูในคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่นๆ 

ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ และ

การวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา  

1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 คน มีองคประกอบอยางละ 8 

องคประกอบ โดยมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน 6 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา  

2)  คุณลักษณะของผูบริหาร 3)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 4)  การดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 5)  คุณลักษณะของครู 6)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบท่ี

แตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2)  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา        

3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ

สถานศึกษา 

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน  

3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานมีความเหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชน และถูกตองครอบคลุม 
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The purposes of this research were to : 1) identify factors of participative administration of basic 

education committee in the Office of the Basic Education Commission, 2) propose participative administration 

model of basic education committee in the Office of the Basic Education Commission, and 3) confirm 

participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic Education 

Commission. The sample of this study included 201 schools under the Office of the Basic Education 

Commission. The respondents were administrators, teacher representatives working under the Office of          

the Basic Education Commission, chairman, member of the Office of the Basic Education Commission, parents 

representative from the Office of the Basic Education Commission and parents. Instruments used were 

questionnaire and interview form. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic 

mean, standard deviation, mode, exploratory factor analysis, path analysis and content analysis.  

The findings were as follows : 

1. The factors of participative administration of basic education committee in the Office of the Basic 

Education Commission for the point of view of nine members have six factors as same as the point of view of 

fifteen members such as 1) characteristic of institution committee, 2) characteristic of administrators,               

3) cooperative network establishment, 4) role of school board, 5) characteristic of teachers, and 6) support from 

original affiliation. There were four factors that two member groups have differences point of view such as      

1) cooperative management, 2) internal and external surrounding of institution, 3) relationship between school 

and community, and 4) satisfactory towards administration committee and success 

 2) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic 

Education Commission was related multi-factors. 

3) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic 

Education Commission was appropriate, possible, useful and accuracy. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก 
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ผูชวยศาสตราจารย  วา ท่ีพันตรี  ดร .นพดล  เจนอักษร  ดร .ปญญา  แกวกียูรและคณาจารย               

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ดูแล ชวยเหลือผูวิจัยเปน     

อยางดียิ่ง ผูวิจัยกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหสัมภาษณ 

ตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัยและยืนยันรูปแบบการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ

สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกทาน

ท่ีใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือและใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามท่ีเปน

ประโยชนอยางดียิ่งสําหรับการวิจัย 

ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรรุนพ่ีๆ

และเพ่ือนๆรุน 8/1 ทุกทาน ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 11 ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหงานวิจัยสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพ่ีนองท่ีเคารพนับถือทุกทาน ท่ีสงเสริม 

สนับสนุน ใหกําลังใจผูวิจัยในทุกเรื่องของชีวิต  

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอนอมอุทิศดวยความกตัญู

กตเวทีแดบิดา มารดาและครูบาอาจารยท่ีเปนผูประสิทธิประสาทความรู ตลอดจนอบรมส่ังสอนให

ผูวิจัยประสบผลสําเร็จมาจนบัดนี ้
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