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 สมรัฐ แกวสังข : องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และ 2) ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 291 โรงเรียน 
โดยมีผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครู รวม 
โรงเรียนละ 4 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,164 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิจัยคือคาความถี่ คารอยละ คา
มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และการสังเคราะห
เนื้อหา 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ  1) บริหารทรัพยากรบุคคล มี 12 ตัวบงชี้  2) บริหารงาน
วิชาการ มี 9 ตัวบงชี้  3) บริหารแบบมืออาชีพ มี 8 ตัวบงชี้  4) บริหารควบคุมคุณภาพ มี 7 ตัวบงชี้  5) การ
บริหารเทคโนโลยี และนวัตกรรม มี 5 ตัวบงชี้ 6) การบริหารขวัญและกําลังใจ มี 5 ตัวบงชี้ และ7) การบริหาร
การส่ือสาร มี 5 ตัวบงชี้ 
 2. ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปได และ
สามารถนําไปใชประโยชนได 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                     บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร    
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 The purposes of this research were to identify: 1) the factors and indicators of basic education 

school administration in the southern border provinces specific development area and                             

2) the confirmation of factors and indicators of basic education school administration. in the southern 

border provinces specific development area. The sample for this study were schools in  the southern 

border provinces specific development area, totally of 291 schools. The respondents were school 

director, assistant director, and teachers totally of 1,164 respondents. The instruments for collecting the 

data were structured and semi-structured interview and opinionnaire. The statistics used in this study 

were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content 

analysis. 

 The  findings of this study were as follows. 

 1. The factors and indicators of basic education school administration in the southern border 

provinces specific development area composed of seven factors; 1) human resource management, 

composed of 12 indicators, 2) academic affairs administration, composed of 9 indicators, 3) professional 

administration, composed of 8 indicators,  4) quality control, composed of 7 indicators, 5) management 

of technology and innovation, composed of 5 indicators,  6) morale management, composed of                  

5 indicators,  and 7) communication management, composed of 5 indicators. 

  2. The confirmation of the factors and indicators of basic education school administration         

in the southern border provinces specific development area were accurate, comprehensive appropriate, 

possibility and can be utilized. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ ตรวจแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสอยางดียิ่ง ตลอดจน รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร ประธานกรรมการ ผูชวย
ศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร กรรมการสอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย         
ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน 
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณ ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส
นี้ และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก
ทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและประสบการณตาง ๆ  เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ  ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือ  ตลอดจน   พ่ี  เพ่ือน  
นอง นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่คอยเปนกําลังใจ และครอบครัว ที่สนับสนุนใหความ
ชวยเหลือจนการคนควาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี 
 คุณประโยชนและคุณงามความดีอันเนื่องมาจากวิทยานิพนธฉบับนี้ขอมอบแดบิดา มารดา และ
คุณครูอาจารย  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและผูมีพระคุณทุกทาน  
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