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50252313 : สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั :  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/งานวิชาการของสถานศึกษา 

                    รัชนิดา  นิลมณี : ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาใน

สังกดัสาํนักงานเขตพืนที่การศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ว่าท่ีพ.ต. 

ดร. นพดล  เจนอกัษร ,  รศ.ดร.ศิริชยั  ชินะตงักูร  และ อ.ดร.วรกาญจน์   สุขสดเขียว. 172  หน้า. 

 

      การวจิยัครังนี้ ้     มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ   1)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในสังกดั 

สาํนักงานเขตพืนที่การศึ้ กษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  2)  งานวชิาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 และ 3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ

งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3 โดยศึกษา

ตวัอย่างจากสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที่การศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จาํนวน  70  โรงเรียน  

ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูรั้บผิดชอบงานสัมพนัธ์ชุมชน ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน้ ้   รวมทงัสิน  จาํนวน ้ ้  210  คน    เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมตามแนวคิดของสวอนเบอร์ก (Swansburg)   และงานวิชาการของสถานศึกษาตามระเบียบการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐานที่เป็นนิติบุคคล้ ้  ของกระทรวงศึกษาธิการ    สถิติที่ใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ  ความถี่   ร้อยละ  มัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน์   

                      ผลการวจิยั  พบวา่ 

       1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา     สังกดัสาํนักงานเขตพืนที่การศึกษา้ ประถมศึกษา 

กาญจนบุรี  เขต 3  โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก    โดยเรียงลาํดบัจากมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อย ดงันี ้ ความยึดมนัผกูพนั่   การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั้   ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบใน

งาน   และการไวว้างใจกนั ตามลาํดบั 

        2. งานวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  

โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบั ดา้นกระบวนการเรียนรู้  มีมชัฌิมเลขคณิตสูงสุด  

รองลงมา  คือ ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นวชิาการที่ให้แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หรือหน่วยงานอื่น มี

มชัฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด   

                       3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา กับงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ้ 3  มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั  .01   

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                   บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร                          ปีการศึกษา 2554 
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                        The purposes of this research were to determine: (1)  the participation management of schools in 

Kanchanaburi primary education service  area office 3, (2) the academics affairs of school  in  Kanchanaburi 

primary education service area office 3, and (3) the relationship  between participation management and 

academics affairs of  school in Kanchanaburi primary education service area office 3. Seventy  primary schools 

in  Kanchanaburi primary education service  area office  3, were the sample of  this  research, and respondents 

from each school were the administrator, 1 teacher who responsibility on public relation and 1 representator from 

basic education school committee, totally 210 respondents. The instrument was employed by a questionnaire 

concerning to the participation management based on Swansburg’s concept, and the academic affairs of school 

concerning to the academic affairs  management regulations of juristic school of the ministry of education.  The 

statistical analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product 

moment correlation coefficient.  

 The findings were as follows: 

 1. The participation management of schools in Kanchanaburi primary education service  area 

office 3, was high in overall view, by sorting from high to low mean as follows; strictly commitment setting,  

aims and joint objectives,  autonomy to work responsibility and trust one another respectively. 

 2. The academics affairs of school  in  Kanchanaburi primary education service area office 3, was 

high in overall view; by sorting from high to low mean as follows; by learning process was the highest mean, 

followed by school curriculum and academics to persons, families, organizations and other work units had the 

least mean. 

 3. The participation management and the academic affairs of school in Kanchanaburi primary 

education service area  office 3, were correlated  by  significantly at the level of .01. 
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  วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุ้ ล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก               ่

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ว่าท่ีพันตรี ดร .นพดล  เจนอักษร   ประธานผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  รอง

ศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักูร และดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว   กรรมการผูค้วบคุมการทาํ

วิทยานิพนธ ์  ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือแกไ้ขงานวิจยัฉบบันีจนสมบูรณ์ ้ ขอกราบขอบพระคุณ   

ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร .ประเสริฐ  อินทรรักษ์ ประธานสอบ และ ดร.นงลักษณ์   เรือนทอง  

ผูท้รงคุณวุฒิ   ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํและตรวจแกไ้ขงานวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้สมบูรณ์้ ยิงขึน ผูว้ิจยั ่ ้

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

                ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีใหค้วามรู้   คาํแนะนาํ 

อบรมสงัสอนดว้ยความเอาใจใส่่  ให้ขอ้คิดเห็น สนับสนุนให้กาํลงัใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูท้าํ

วิทยานิพนธ ์จึงทาํใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีมีคุณภาพมากยิ้ ง่ขึน้  

     ขอกราบขอบพระคุณดร.ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์ นางสาวสุณีย ์จนัทนานุวฒัน ์นายโดม  แผน

สมบูรณ์ นายนิล โชคสงวนทรัพย ์ และนางอนุกลู เวชไวกิจ ท่ีกรุณาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัในการวจิยั 

      ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ของสถานศึกษา้ ้

ในสงักดัสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษา้ ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ

และอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครังนีเป็นอยา่งดี้ ้  

     ทา้ยสุดน้ี คุณงามความดีและประโยชน์ท่ีพึงมีจากวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีขอมอบเป็นเคร่ือง

บูชาแก่บิดา มารดา ตลอดจนครู อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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