53252917 : สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
วรลักษณ จันทรผา : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ และรศ. ดร.ชุมศัก ดิ์
อินทรรักษ. 390 หนา.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 2) เพื่ อนําเสนอรูป แบบการบริห ารสถานศึกษาแบบมี สวนรว มของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา 3) เพื่ อ ทราบผลการยื น ยั น รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จํา นวน 201 โรงเรีย น ผู ใหข อมูล คือ ผูบริ หารสถานศึกษา ผู แทนครูในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ
ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแ ก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ สถิติที่ ใช ในการวิ เคราะหข อมูล ไดแก คา ความถี่ ค ารอ ยละ ค ามัชฌิมเลขคณิ ต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ และ
การวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. องค ประกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 คน มีองคประกอบอยางละ 8
องคประกอบ โดยมีองคประกอบที่เหมือนกัน 6 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
2) คุณลั กษณะของผู บริห าร 3) การสร างเครือข ายการมี สว นรว ม 4) การดํ าเนิน งานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 5) คุณลักษณะของครู 6) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบที่
แตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ
สถานศึกษา
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน
3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชน และถูกตองครอบคลุม
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา.......................................
ปการศึกษา 2555
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. .................................... 2. .......................................

53252917 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : PARTICIPATIVE ADMINISTRATION MODEL
WORALUK CHANPHA : PARTICIPATIVE ADMINISTRATION MODEL OF BASIC
EDUCATIONAL COMMITTEE IN THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION. THESIS
ADVISORS : ASST.PROF.PRASERT INTARAK. Ed.D, ASSOC.PROF.CHOOMSAK INTARAK. Ed.D.
390 pp.
The purposes of this research were to : 1) identify factors of participative administration of basic
education committee in the Office of the Basic Education Commission, 2) propose participative administration
model of basic education committee in the Office of the Basic Education Commission, and 3) confirm
participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic Education
Commission. The sample of this study included 201 schools under the Office of the Basic Education
Commission. The respondents were administrators, teacher representatives working under the Office of
the Basic Education Commission, chairman, member of the Office of the Basic Education Commission, parents
representative from the Office of the Basic Education Commission and parents. Instruments used were
questionnaire and interview form. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic
mean, standard deviation, mode, exploratory factor analysis, path analysis and content analysis.
The findings were as follows :
1. The factors of participative administration of basic education committee in the Office of the Basic
Education Commission for the point of view of nine members have six factors as same as the point of view of
fifteen members such as 1) characteristic of institution committee, 2) characteristic of administrators,
3) cooperative network establishment, 4) role of school board, 5) characteristic of teachers, and 6) support from
original affiliation. There were four factors that two member groups have differences point of view such as
1) cooperative management, 2) internal and external surrounding of institution, 3) relationship between school
and community, and 4) satisfactory towards administration committee and success
2) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic
Education Commission was related multi-factors.
3) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic
Education Commission was appropriate, possible, useful and accuracy.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดว ยดีเพราะไดรับความอนุเคราะห อยางดียิ่งจาก
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประเสริ ฐ อิ น ทร รั ก ษ รองศาสตราจารย ดร.ชุ ม ศั ก ดิ์ อิ น ทร รั ก ษ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ว า ที่ พั น ตรี ดร.นพดล เจนอั ก ษร ดร.ป ญ ญา แก ว กี ยู ร และคณาจารย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนํา ดูแล ชวยเหลือ ผูวิจัยเปน
อยางดียิ่ง ผูวิจัยกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณ วุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ไดกรุณ าใหสัมภาษณ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและยืน ยัน รูปแบบการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํา นวยการ
สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกทาน
ที่ใ หค วามอนุเคราะหใ นการทดลองใชเครื่องมือและใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามที่เปน
ประโยชนอยางดียิ่งสําหรับการวิจัย
ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรรุนพี่ๆ
และเพื่อนๆรุน 8/1 ทุก ทาน ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมิน ผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 11 ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหงานวิจัยสําเร็จ
ลุลว งไปไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพี่นองที่เคารพนับถือทุกทาน ที่สงเสริม
สนับสนุน ใหกําลังใจผูวิจัยในทุกเรื่องของชีวิต
คุณคาและประโยชนอัน พึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอนอมอุทิศดวยความกตัญู
กตเวทีแดบิดา มารดาและครูบาอาจารยที่เปนผูประสิทธิประสาทความรู ตลอดจนอบรมสั่งสอนให
ผูวิจัยประสบผลสําเร็จมาจนบัดนี้
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