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คําสําคัญ    : การบริหารแบบมีสวนรวม 

    ธัชพงศ  มีแกว : การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  : ผศ.
ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ. 91 หนา.   

 

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุม
ลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  2) แนวทางการ
บริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม  สํานัก งาน เขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห จํานวน
ทั้งสิ้น 4 แหง ผูใหขอมูลคือผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน  จํานวน 3 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  แหงละ 3 คน  และผูแทนผูปกครอง แหงละ 3 คน  รวม ท้ังสิ้น   40  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม   ตามแนวคิดของสวอน
สเบิรก (Swansburg)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา  
 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุมลําเหย อําเภอดอนตูม สํานัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตาม
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ความยึดมั่นผูกพัน 
ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และการไววางใจ ตามลําดับ 
             2. แนวทางในการการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนใน กลุมลําเหย อําเภอดอนตูม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  พบวา ผูบริหารควรตระหนักในเร่ืองการมี
สวนรวมในการติดตามและจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน  ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันใน
องคกรและการใหบริการ บุคลากรควรมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน บุคลากร ควร
มีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษารวมกัน 
 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                
ลายมือชื่อนักศึกษา.........................................                                           ปการศึกษา  2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 1............................................... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

55252321  :  MAJOR : (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 

KEY WORD :  THE PARTICIPATIVE ADMINISTRATION OF PRIMARY SCHOOL 
          TACHPONG MEEKAEW : THE PARTICIPATIVE ADMINISTRATION OF 

PRIMARY SCHOOL IN  LAMHEI CLUSTER DONTOOM DISTRICT NAKHONPATHOM 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1. AN INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  PRASERT 

INTARAK, Ed.D. 91 pp. 
 

  The purposes of this research were to identify: 1) the participation of Primary school in 

Lamhei cluster, Dontoom district, Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1, 2) the 

guidelines of participative administration of Primary school in Lamhei cluster, Dontoom District, 

Nakhonpathom Primary Educational service area office 1. This study was descriptive research. The units 

of analysis were 4 primary schools in Lamhei cluster. The respondents from each school were a school 

administrator, 3 teachers, 3 school committees, and 3 representatives from parents, totally of 40 

respondents. The instrument for collecting the data was an opinionniare about participative 

administration based on Swanburg’s concept. The statistics used to analyses the data were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 

  The findings of this research were as follows: 

  1.The participative administration in Lamhei cluster, Dontoom District, 

Nakhonpathom Educational service area office 1 in over all and each aspect were rated at a high 

level. They ranked from the highest to lowest arithmetic mean as: goals and objectives, 

commitment, autonomy and Trust respectively. 

  2.The participative guidelines of schools in Lamhei cluster were: the school 

administrator should aware on the participating in curriculum management, he should encourage 

the commitment of the faculty, the personnel should participate in goals and objectives of 

school, the faculty member should participate in reporting and quality assessment. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การคนควาอิสระฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยดี  เพราะไดรับความเมตตากรุณาอยางสูงจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ ประธานควบคุมการคนควาอิสระ  อาจารย ดร.สําเริง  
ออนสัมพันธุ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว  ประธาน
กรรมการสอบการคนควาอิสระ  ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ  เปนอยางดี  
ผูวิจัยซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ ดวย  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย
ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู ทักษะทางการคิด และการ
บริหารจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ดร.พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ  ผูชวยเจาอาวาสวัดเสนหาพระอารามหลวง 
ที่เมตตาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย  ดร. สมรักษ  กิจเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนวัด
พะเนียงแตก  นางสาวฉันทนา  ภุมมา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานรางอีเมย  นายชูศักด์ิ  ชาญชาง  
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําเหย  นายยุติธรรม  ฮวบบางยาง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงสีหลง  นาย
พยงค  แกนสําราญ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม  นางสุนทรี  เลาอรุณ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัด
สามงาม นายจรูญศิลป  กิจจาภินันท  ผูอํานวยการโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ  และนายนนทธวัช ผล
ภัทรวีรกูล  ครูโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ  นายบุญถิ่น  ล่ําสัน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานยาง ที่ให
ความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยดานเนื้อหาในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม  ขอขอบคุณผูบริหารและหัวหนาฝายวิชาการทุกทานที่กรุณาใหขอมูลประกอบการจัด
ทําการคนควาอิสระ 
 ประโยชนและคุณคาอันเกิดจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้  ขอมอบเปนเครื่องบูชาเพื่อ
ระลึกถึงพระคุณบิดามารดาท่ีใหชีวิต อบรมสั่งสอน  และคุณครูอาจารยทุกทานที่ใหความรูใหโอกาส
ไดมีวันแหงความภาคภูมิใจ 
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