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53252945:  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ:  ความรับผิดชอบตอสังคม  
 รัตนชัย ศรสุวรรณ:  การบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ. ดร.ประเสริฐ   อินทรรักษ 
และ รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ.  513 หนา. 
 

 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือทราบ                 
(1) องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
(2) แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ (3)  ผลการยืนยันแนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ขั้นตอนการวิจัยมี 3  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบความ
รับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอ
แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันแนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ (1) แบบวิเคราะหเน้ือหา  (2) แบบสอบถามชนิด
จัดลําดับคุณภาพ และ (3) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเพ่ือยืนยันรูปแบบ กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 331 โรง ผูใหขอมูล ประกอบดวย รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกิจการนักเรียน และประธาน
คณะกรรมการนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี  รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติวิเคราะหองคประกอบเชิงการยืนยัน  
               ผลการวิจัยพบวา 

1. องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบดวย  7  องคประกอบ คือ (1)  ธรรมาภิบาล (2)  สิทธิมนุษยชน  (3)  การปฏิบัติดานแรงงาน                        
(4)  ส่ิงแวดลอม  (5)  การปฏิบัติที่เปนธรรม (6) ประเด็นดานผูบริโภค  และ (7)  การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  
  2.   องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ัง 7 องคประกอบ สามารถนําไปบูรณาการไดกับการบริหารโรงเรียนดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากรและดานการบริหารท่ัวไป 

3.  ผูทรงคุณวุฒิยืนยันวาแนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน และมีความถูกตอง
ครอบคลุม 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ลายมือชื่อนกัศึกษา...........................................                                                                 ปการศึกษา 2556 
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 RATCHAI SORNSUWAN: THE SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED IN SECONDARY 
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Ed.D. 513 pp. 
 

This research design used both of quantitative and qualitative methodology. The purposes of this 

study were to identify ; (1) the components of social responsibilities in secondary schools under the jurisdiction of 

the Office of Basic Education Commission, (2) the guideline of social responsibility integration in secondary 

schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission, and (3) the confirmation of the 

guideline of social responsibility in secondary schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education 

Commission. The research methodology applied  three steps; firstly, analytical study of the components of social 

responsibility in secondary schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission, secondly, 

purpose the guideline of social responsibility integration in secondary schools under the jurisdiction of the Office 

of Basic Education Commission, thirdly, confirm the guideline of social responsibility in secondary schools under 

the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission. The instruments employed for gathering the data 

were (1) a content analysis, (2) opinionnaire and (3) a semi structured interview. The samples ware 331 

secondary schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission. The respondents were 

school assistant directors, teachers who work for the student affairs and the head of students union. The statistics 

used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and confirmatory 

factor analysis.  

The research results revealed that: 

                     1.  The components of social responsibility in secondary schools under the jurisdiction of the Office 

of Basic Education Commission consisted of seven components, (1) organizational governance, (2) human 

rights, (3) labor practices, (4) environment, (5) fair operation practices, (6) consumer issues, and (7) community 

involvement and development . 

                      2.  The seven components of social responsibility in secondary schools under the jurisdiction of the 

Office of Basic Education Commission can integrate in school administration: academic administration, personnel 

administration, budget administration and general administration. 

            3.  The experts confirmed that social responsibility integration guidelines for secondary schools 

under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission were appropriate, possible, useful, and 

accurate. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะความกรุณาของคณาจารยภาควิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ  รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักด์ิ อินทรรักษ  ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี พ.ต. 
ดร.นพดล   เจนอักษร และ ดร.บรรเจอดพร  สูแสนสุข ที่ไดกรุณาใหความรู  ใหคําปรึกษา             
ใหคําแนะนํา  สนับสนุน  ชวยเหลือ  ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ  จนสําเร็จสมบูรณ  ผูวิจัย   
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณรองผูอํานวยการโรงเรียนผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ครูที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวของกับกิจการนักเรียน และประธานคณะกรรมการนักเรียน จากทั่วประเทศทุกทานท่ีใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอกราบขอบพระคุณ ผูเช่ียวชาญไดแก ดร.มานพ  เกตุเมฆ  
ดร.นิลุบล  คงเกตุ  นต.ดร.กิตติยา เอฟฟานส  ดร.พรทิพย ต้ังไชยวรวงศ และดร.จุฬากรณ         
มาเสถียรวงศ ที่กรุณาตรวจสอบคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามงานวิจัย และขอกราบ
ขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย ดร.สุทธศรี วงษสมาน นางศิริพร กิจเก้ือกูล ดร.อํานาจ 
สุนทรธรรม ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ดร.ฤทธา นันทพันธ และดร.พีรพัฒน วัชรินทรางกูร ที่กรุณาให
ความอนุเคราะหยืนยันขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัย พรอมทั้งกรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ
ความสมบูรณของดุษฎีนิพนธ 

ขอขอบคุณภรรยาและบุตรชาย ที่เปนกําลังใจที่สําคัญท่ีสุดในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
ขอขอบคุณ อาจารยสุนันทา ปารณรงค ที่เปนผูชวยเหลือที่สําคัญ รวมถึงคุณนักษา ธรรมลังกา 
และพี่ เพ่ือน นองนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
คุณครูโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง จังหวัดราชบุรี ทุกทานท่ีใหการชวยเหลือในการจัดทําดุษฎีนิพนธ
ฉบับนี้จนสําเร็จสมบูรณ 

 


