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51252705 : สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
คําสําคญั :  การบริหารโรงเรียนในฝัน 

ธญันนัท์ แก้วเกิด : การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 
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245 หน้า 

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มี
คณุภาพอยา่งยงัยืน 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน วิธีดําเนินการวิจยั
มี 3 ขนัตอนคือ 1) การศึกษาตวัแปรเกียวกับการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน                  
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ  3) การรายงานผลการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
เป็นโรงเรียนในฝันสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จํานวน 2502 โรง ผู้ ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย นกัเรียน ผู้ปกครอง ศกึษานิเทศก์ กรรมการสถานศกึษา ครู และผู้บริหารสถานศกึษา
เก็บรวบรวมโดยใช้เทคนิค Spider web ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 1 เดือน เครืองมือ ทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง  แบบสอบถามความคิดเห็น แบบบันทึก                 
การสนทนากลุ่ม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
สว่นเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. องค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน                           

มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. วัฒนธรรมองค์การ 2. การกํากับติดตามประเมินผล 3. ครูทีรับผิดชอบ             
ตอ่การปฏิบตัหิน้าที 4. ผู้บริหารทีมีธรรมมาธิบาล และ 5. เครือขา่ยความร่วมมือ  

. รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน  คือความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ ทงั 5 ได้แก่ 1. วฒันธรรมองค์การ 2. การกํากับติดตามประเมินผล 3. ครูทีรับผิดชอบ             
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที 4. ผู้บริหารทีมีธรรมมาธิบาล และ 5. เครือข่ายความร่วมมือ โดยทกุองค์ประกอบ                 
ทกุตวัมีความสมัพนัธ์ตอ่กนัสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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The purposes of this research were to determine; 1) the components of the 

sustainable excellent administration of Lab schools and 2) the sustainable excellent 

administration of Lab schools model.  The research methodology consisted of 3 steps;                

1) study the variable for the sustainable excellent administration of Lab school, 2) conduct 

factor analysis model and 3) report the research findings. The samples consisted of 2502 Lab 

schools. The respondents were students, parents, supervisors, school board committee, 

teachers and school administrators by using Spider Web for a month. The research 

instruments were semi-structured interview, questionnaire and focus group recording form. 

The statistics in analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation, Exploratory Factor Analysis and path analysis. 

The findings of this study were : 

  1. Eight components of the sustainable excellent administration of Lab schools were 

revealed as 1. Cultural organizations, 2. Monitoring and evaluation, 3. Responsible Teachers,              

4. Good governance administrators and 5) Cooperation network.  

 2. The components of the model of the excellence administration of lab schools 

model  were  5  components which included  1. Cultural organizations,  2. Monitoring and 

evaluation, 3. Responsible Teachers, 4. Good governance administrators and                             

5. Cooperation network which were correlated with each component and the empirical 

evidenced. 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบบันี สําเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาของผู้ ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร รองศาสตราจารย์               
ดร.ศิริชยั ชินะตงักรู และ ดร.อรทยั มลูคํา ทีกรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือเป็นอย่างดี       
ตลอดมา ผู้วิจยัของกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาส นี 

ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ เชียวชาญทกุท่านทีได้กรุณาให้สมัภาษณ์ ตรวจสอบ
แก้ไขเครืองมือและแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา                        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านทีให้ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ                
ทีเอือประโยชน์ให้ผู้วิจยัสามารถทําวิจยัสําเร็จไปได้ด้วยดี 

คณุค่าแห่งความสําเร็จนี ขอบมอบแด่คุณพ่อบุญธรรม คุณแม่ยุพา แก้วเกิด พีสาว 
น้องชายและหลานชาย ผู้ซึงเป็นแรงบลัดาลใจและแรงผลกัดนัให้เกิดการศึกษาครังนี คณาจารย์
ทุกท่านทีประสิทธิประสาทความรู้อันนํามาซึงความสําเร็จ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ ดร.สิริมา 
หมอนไหม ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ตลอดจนเพือน พี  และน้อง                    
สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน และนกัศกึษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที 6 และรุ่น 7 ทีได้ให้ความช่วยเหลือ                  
เป็นกําลงัใจในการดําเนินงานจนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จสมบรูณ์ด้วยดี 
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