53252931 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : การบริหารโรงเรียนเอกชน / ประชาคมอาเซียน
พิมลพรรณ ดุษิยามี : การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ อิน ทรรักษ และ รศ.ดร.ชุมศักดิ์
อินทรรักษ. 383 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) องคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่
เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 2) ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอ การบริหารโรงเรียน
เอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ 3) ผลการยืนยันองคประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
และเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพัน ธุว รรณนา เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดว ย
การสัมภาษณแบบไมมีโ ครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คามัธยฐาน คาฐานนิย ม
คาพิสัยระหวางควอไทล และการวิเคราะหเนื้อหา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ โรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่เปดสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
จํา นวน 273 โรงเรีย น ผู ให ขอ มูล ครั้ งนี้ ไดแก ผู บ ริ หารสถานศึกษา ผู ชว ยผู บ ริ หารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 1,365 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิม าเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ
ผลการวิจัย พบวา
1. องคป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนที่เ หมาะสมสํ าหรั บ การเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน มี 6 องคประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การบริหารงานวิชาการ 3) การบริหารงาน
บุคลากร 4) การบริหารงานทั่วไป 5) การบริหารงบประมาณ และ 6) คุณภาพของผูเรียน
2. ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนมีความสอดคลองกัน โดยมีคามัธยฐานอยูระหวาง 3.50-4.94 มีคาฐานนิยมอยู
ระหวาง 3.00-5.00 และมีคาพิสัยระหวางควอไทลอยูระหวาง 0.63-1.40
3. ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธกัน มีความเหมาะสมเชิงทฤษฎี มีความเปนไปได เปน ประโยชน
ถูกตองครอบคลุม และสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................................................
ปการศึกษา 2557
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53252931 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION:
KEY WORD : PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATION / ASEAN COMMUNITY
PIMONPHAN DOOSIYAMEE : THE APPROPRIATE PRIVATE SCHOOL
ADMINISTRATION FOR ASEAN COMMUNITY. THESIS ADVISORS : ASST. PROF.
PRASERT INTARAK, Ed.D., AND ASSOC . PROF CHOOMSAK INTARAK, Ed.D. 383 pp.
The purposes of this research were determine : 1) the component of appropriate
private school administration which appropriate for ASEAN community, 2) the experts
opinions to the appropriate private school administration for ASEAN Community, and 3) the
confirmation of the components of the appropriate private school administration for ASEAN
community. This research used quantitative research method and techniques for future
research and ethnography. (Ethnographic Future Research : EFR). The research instruments
used for collecting the data consisted of unstructured interview.The statistics used to
analyzing the experts opinions were mode, median, interquatile range and content analysis.
The samples of this study were private schools which operated the level of pre-primary and
primary school consisted of 273 schools. The respondents were the school director,
administrative school assistant, school board committee, and teachers total 1,365
respondents. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage,
arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis.
The findings of this research were as follow:
1. The components of the appropriate private school administration for
ASEAN community included 6 components as follows : 1) management, 2) Academic
administration, 3) personnel management, 4) budget management, 5) general management
and 6) the quality of the students.
2. The expert opinions for the appropriate private school administration for
ASEAN community were consistent with median was rated between 3.50-4.94, mode was
rated between 3.00-5.00, and interquatile range was rated between 0.60-1.40.
3. The confirmation of the components for the appropriate private school
administration for ASEAN community correlated with theoretical, appropriation, possibility,
usage and comprehensive, accurate harmony with empirical data and theoretical concepts
within the given research.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยดี โ ดยได รั บ ความกรุ ณ าจาก ผู ช ว ยศาสตราจารย
ดร.ประเสริฐ อินทรรั กษ หั ว หน าภาคบริ หารการศึกษา และอาจารย ที่ป รึ กษาหลั กวิทยานิ พนธ
รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือ และให
คําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ งตอผูวิจัย รวมทั้ง ผูชวยศาสตราจารย วาที่พัน ตรี ดร.นพดล
เจนอักษร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ ดร.ทวีศักดิ์ อําลา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณา
ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูวิจัย และทานอื่น ๆ ที่มิไดกลาวชื่อ
ในที่ นี้ ซึ่ ง คํ า แนะนํ า ทั้ ง หลายได ส ง ผลวิ ท ยานิ พ นธ เ ล ม นี้ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ผู วิ จั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย ใ นภาคบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ที่ใหความรู ใหแนวคิด ประสบการณ และขอเสนอแนะแนวทางที่มี
คุณคาแกผูวิจัย
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ขอกราบขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหขอมูลในการวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู อํ า นวยการโรงเรี ยนทุก ท านที่ กรุ ณาให ข อ มูล และเป น กลุ มตั ว อย า งในการวิ จั ย
ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ดุษิยามี ที่คอยใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจตลอดมา
คุ ณ ค า อั น เกิ ด จากวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ ขออุ ทิ ศ เป น เครื่ อ งบู ช าพระคุ ณ บิ ด า มารดา
(นายบุญทรง และนางลัด ดุษิยามี) ครู อาจารย ญาติมิตร ตลอดจนผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน
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