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 นายสิริกร  ทิติยวงษ : การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  อ. ดร.สายสุดา  เตียเจริญ  
และอ. ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ. 197  หนา. 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  3) การ
บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
กลุมตัวอยางที่ใช  ไดแก  สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี
สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  205  โรงเรียน  โดยมีผูใหขอมูล  โรงเรียนละ 3 คน  ประกอบดวย  
ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองฝายวิชาการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูรวมท้ังส้ิน 615  คน  
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม  ตามแนวคิดของ     
เดวิส  (Davis)  กับการบริหารงานวิชาการตามแนวทางของหนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถี่  คารอยละ  คามัชฌิมเลขคณิต  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบวา 
 1.   การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และ
รายดานอยูในระดับมาก 
 2.   การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และราย
ดานอยูในระดับมาก 
 3.   การบริหารแบบมีสวนรวม แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือ   
และแบบใหขอเสนอแนะสงผลตอ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                         SIRIKORN  THITIYAWONG : PARTICIPATIVE  ADMINISTRATION  AFFECTING  

ACADEMIC  ADMINISTRATION  IN  SCHOOL  UNDER  BANGKOK  METROPOLITAN. THESIS  

ADVISORS : SAISUDA  TIACHAROEN, Ph.D.,  AND  SAMRERNG  ONSAMPANT, Ph.D.,    197 pp. 

 The  purposes  of  this  research  were  to  determine 1)  participative  administration  in  

school  under  Bangkok  Metropolitan  2)  the  academic  administration  in  school  under  

Bangkok  Metropolitan  3)  participative  administration  affecting  academic  administration  in  

school  under  Bangkok  metropolitan.  The  samples  were  205  school  under  Bangkok  

Metropolitan.  The  respondents  were  school  directors  or  deputy  directors  in  academic,  head  

of  department, and  teachers  with  the  total  number  of  615.  The  instrument  was  a  

questionnaire  about  participative  administration  on  the  concept  of  Davis  and  academic  

administration  regarding  the  framework  of  the  academic  administration  educational  

supervisor  Bangkok  Metropolitan.  The  statistics  used  in  data  analysis  were  frequency,  

percentage,  arithmetic  mean,  standard deviation  and  stepwise multiple regression analysis.    

            The  findings  were  as  follows : 

 1.  participative  administration  in  School  under  Bangkok  Metropolitan,  was  at  a  

high  level  in  overall  and  individual. 

 2.  the  academic  administration  in  School  under  Bangkok  Metropolitan,  was  at  a  

high  level  in  overall  and  individual. 

 3.  the  participative  administration  in  middle  management committees,  consultative  

management,  and  suggestion programs  affected  to  the  academic  administration  in  School  

under  Bangkok  Metropolitan.  at  0.05  level  of  significance. 
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 วิทยานิพนธเร่ือง “ การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ”  สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาจากอาจารย  ดร.สายสุดา  
เตียเจริญ  และอาจารย  ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.มทันา  วังถนอมศักดิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  และ ดร.สมใจ  เดชบํารุง  
ผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสมบูรณ  
และคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุนและให
กําลังใจดวยดีตลอดมา  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  ดร.สมบัติ  เดชบํารุง    
ผอ.บุษรา  เขินอํานวย  ผอ.อาภรณ  เช้ือพรหม  และอาจารยชัยสิทธ์ิ  พิศเพ็ง  ผูเช่ียวชาญที่กรุณา
เสียสละเวลาใหความอนุเคราะหตรวจสอบ  แกไขและใหคําแนะนําเพ่ือความถูกตองเหมาะสมของ
เคร่ืองมือวิจัย  และขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และคณะครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง  ซึ่งไดอํานวยความสะดวกและใหความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอสมชายและคุณแมลําเจียน  ทิตยวงษ  ผูใหสิ่งท่ีดีงามและ
กําลังใจอยางดีย่ิงแกลูกเสมอมา  คุณจีรนันท  เทียนประเสริฐและเด็กหญิงธัญพร  ทิติยวงษ  ที่คอย
ใหความชวยเหลือและอยูเคียงขางแมยามสุขหรือทุกข  นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ  ความ
ชวยเหลือและคําแนะนําอันมีคาจากพ่ี ๆ เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  ทําใหงานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมน้ีขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา   มารดา  ครู  อาจารย  
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน  และใหความเมตตาชวยเหลือมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในคร้ังนี้ 
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