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53252332 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ   :  การบริหารแบบมีสวนรวม / กลยุทธการตลาด 
 พรปวีณ เชยกีวงศ: การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม . อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.วาท่ี พต. ดร.นพดล  เจนอักษร และ อ. ดร. สําเริง         
ออนสัมพันธุ. 167 หนา. 
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครปฐม 2) กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม และ3) การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผล
ตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือ โรงเรียนเอกชน จํานวน 36 แหง ผูให
ขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการ ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ 
หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน รวมท้ังส้ิน 216 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมี
สวนรวม ตามแนวคิดของสวอนเบอรกและสวอนเบอรก (Swansberg and Swansberg ) และกลยุทธการตลาด ตาม
แนวคิดของคอตเลอรและอารมสตรอง (Kotler and Armstrong) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม และรายดาน อยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 
ดานความยึดมั่นผูกพัน ดานการไววางใจกัน  และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  
 2. กลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดาน  
การจัดจําหนาย  ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาด 
 3. การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานความเปนอิสระตอ
ความรับผิดชอบในงาน สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาจําแนกตามดาน ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และ
ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันสงผลตอดานผลิตภัณฑ ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบใน
งานสงผลตอดานราคา ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และดานการไววางใจกันสงผลตอดานการ
จัดจําหนาย ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานการไววางใจกันสงผลตอดานการสงเสริม
การตลาด ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงานสงผล
ตอดานบุคคล ดานการไววางใจกัน และดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันสงผลตอ ดานกระบวนการ  
และดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันสงผลตอดานลักษณะทางกายภาพ   
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 The purposes of this research were to identify 1) the participatory management of the private schools 

in Nakornprathom, 2) the marketing strategy of the private schools in Nakornprathom and 3) the participatory 

management effecting the marketing strategy of the private schools in Nakornprathom. The samples were 36 

private schools in Nakornprathom. The 6 respondents in each private schools were, a licensee / a manager,        

an administrator / an assistant, a head of branch and  a teachers in private schools total of 216 respondents.      

The research instrument was a questionnaire which was the participatory management based on conceptual of 

Swansberg and Swansberg and the marketing strategy based on conceptual of Kotler and Armstrong.              

The statistics used in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 

stepwise multiple regression  analysis. 

 The  findings  were  as  follows : 

 1. The participatory management of the private schools in Nakornprathom,  as  a  whole  and  as  an  

individual, were  at  a  high  level. In order arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; goals 

and objective, commitment, trust and autonomic. 

  2. The marketing strategy of the private schools in Nakornprathom, as a  whole  and  as  an  individual, 

were  at  a  high  level. In order arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; price, physical 

characteristic, product, place, people, process and promotion. 

 3. The participatory management of the private schools in Nakornprathom goal and objective aspect 

and autonomic aspect effecting the total marketing strategy of the private schools in Nakornprathom at 0.01 

level of significance. By considering the aspect were as follows: autonomic aspect and goal and objective aspect 

effecting product aspect. Autonomic aspect effecting price aspect. Autonomy aspect and trust aspect effecting 

place aspect. Autonomic aspect and trust aspect effecting promotion aspect. Goal and objective aspect and 

autonomic aspect effecting people aspect. Trust aspect, objective aspect and autonomic aspect effecting process 

aspect. And objective aspect and autonomic aspect effecting physical characteristic aspect. 
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 วิทยานิพนธเร่ือง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอกลยุทธการตลาดของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครปฐม” สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก ผูชวยศาตราจารย วาท่ีพัน
ตรี ดร.นพดล เจนอักษร อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธหลัก อาจารย ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธรวม อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
และ ดร. พนิดา คลอสวัสด์ิ ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนําชวยเหลือ แกไขปญหา และขอบกพรอง
ตาง ๆ มาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะครู ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน และผูทรงคุณวุฒิตลอดจนผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบา บัวสมบูรณ อาจารย ดร. นภา
เดช  บุญเชิดชู อาจารย ดร.เกรียงศักดิ์  บุญญา อาจารย ดร.จตุรงค อินทรรุง และอาจารย ดร.พิชญาภา        
ยืนยาว ที่ใหความกรุณาตรวจความตรงของเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารยภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
และประสบการณตาง ๆ  เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนอํานวยวิทยนครปฐม และคณะครู ตลอดจนเพ่ือนนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุน 30/1 และ 30/2 รุนพ่ี รุนนอง ผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหกําลังใจ คําปรึกษา และความชวยเหลือเสมอมาทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค   

สุดทายน้ี ผูวิจัยไมสามารถศึกษาจนสําเร็จไดถาปราศจาก พันตรี  เสนาะ - นางวรรณี เชยกีวงศ 
บิดาและมารดาผูใหกําเนิด เด็กหญิงปรียาภรณ - เด็กชายณัฐวิชช รัชตะสิริบูลย บุตรสาว และบุตรชาย 
อันเปนที่รักและเปนกําลังใจใหผูวิจัยอยางย่ิง และกําลังใจจากเพ่ือนที่แสนดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสน้ี 
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