54252918: สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คําสําคัญ: ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร/ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย : ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์: ผศ.ว่าที่
พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร และ ผศ.ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์. 273 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ1)องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรในการวิจยั คือโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ ้ น 7,096 โรง ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 104 โรง โดยใช้
ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละโรงเรี ยน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาระการเรี ยนรู ้อื่น ครู สาระการเรี ยนรู ้อนื่
ตําแหน่งละ 1 คน รวม 4 คน รวมทั้งสิ ้ น 416 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิจยั คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจยั พบว่า
1) องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ ทักษะการสังเกต
ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
ทักษะการใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ ทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์และทักษะการตั้งสมมติฐาน
2) องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ ด้านการสื่ อสารภายในองค์กร ด้านบรรยากาศภายในองค์กร ด้านการทํางานเป็ นทีม ด้านการมีส่วนร่ วม
ของผูร้ ่ วมงาน ด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารและด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีวิจยั และพัฒนา
3) ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องผู ้บริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ได้แ ก่ ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา
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The purposes of this research were to determine; 1) the factors of scientific skills of administrator
in schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission, 2) the factors of participatory
management in schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission and 3) the causal
effect of scientific skills of administrator to the participatory management in schools under the jurisdiction of
the Office of Basic Education Commission. The samples size was determined based on Taro Yamane from
7,096 schools under the jurisdiction of Office of Basic Education Commission. The samples used in this study
were 104 schools and respondent of each school were 4 respondents including head of teacher and teacher in
substance science learning group and head of teacher and teacher in other group , totally 416 respondents.
Questionnaire and interview were used as research instrument and frequency, percentage, arithmetic mean ,
standard deviation, confirmatory and exploratory factor analyses and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this study were as follows:
1) There were 7 factors of administrators’ scientific skills including observation, measurement,
classification, the relation between space and space and between space and times, number using or calculation,
prediction and hypothesis setting.
2) There were 7 descended important factors of administrators’ participatory management including
decision participation, organization communication, organization environment teamwork, employee
participation, administrator participation and participation by research and development, respectively.
3) The administrators’ scientific skills effecting the participatory management were hypothesis
setting, observation, measurement and the relation between space and space and between space and times,
respectively.
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