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: อุปสรรคในการบริหาร / โรงเรียนนิตบิ ุคคล

ณพิชญา เพชรพิมล : อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.วาที่พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร, ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ.
555 หนา.
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่ อ 1. ทราบอุ ปสรรคการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นนิ ติบุ ค คลในกํ า กั บ ของ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ทราบแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียน
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ทราบผลการยืนยันแนวทางการแกไขอุปสรรค
การบริหารจัด การโรงเรียนนิติบุ คคลในกํ ากับของสํ านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานปร ะชากร ไดแ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 58 โรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 52 โรง ผูใหขอมูล คือ บุคลากรโรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 312 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง 2. แบบสอบถามความคิดเห็น 3. แบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใชในการวิจัย
ประกอบดว ย คา ความถี่ คา รอยละ ค าเฉลี่ ยและสว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเ คราะหอ งค ประกอบเชิ งสํ ารวจ
ดวยวิธีสกัดปจจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบของอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 องคประกอบ คือ 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2. การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
3. คุณภาพผูบริหาร 4. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 5. งบประมาณและการระดมทรัพยากร 6. การบริหารงานวิชาการ
2. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพหุแนวทาง ไดแก รัฐควรตรวจสอบการกระจายอํานาจในเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุ ค คลอย า งจริ ง จั ง จั ด การอบรมผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจ เรื่ อ ง
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลอยางแทจริงและเปนรูปธรรมที่ชัดเจน จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพใชกลยุทธการระดมทรัพยากรตางๆ จากทุกภาคสวนใหไปถึงผูเรียนโดยตรง
และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
3. ผลการยื น ยั น แนวทางการแก ไ ข มี ค วามสั ม พั น ธ กั น มี ค วามเหมาะสมเชิ ง ทฤษฎี มี ค วามเป น ไปได
เปนประโยชนและถูกตองครอบคลุม สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
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53252906 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
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NAPITCHAYA PHETPHIMOl: OBSTACLES OF THE JURISTIC- SCHOOL ADMINISTATION UNDER
THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION: THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAJ. NOPADOL
CHENAKSARA, RTAR., Ph.D., AND ASST. PROF.PRASERT INTARAK, Ed.D, 555 pp.
The purposes of this research were to determine; 1) the obstacles, 2) the approaches to
solving obstacle problems, and 3) the confirmed results that the approaches used in solving
obstacle problems of the juristic–school administration under the Office of the Basic Education
Commission. The populations of the study were 58 schools where the samples drown comprised
52 juristic–school under the Office of the Basic Education Commission, covering 312 people
providing information. The instruments used for data collections were; 1) semi-structure interview
forms, 2) opinionnaires, and 3) checklist forms. The statistical used in this study consisted of
frequency, percentage, mean, standard deviation and exploratory factor analysis
The result showed that;
1) the obstacles of the juristic–school administration under the Office of Basic Education
Commission included 6 components as follow; (1), management efficiencies, 2, policy
implementation, 3, administrators’ qualities, 4, the development of human capacity, 5, budget and
resource mobilization, and 6, academic administration.,
2) the approaches to solving obstacle problems were multilayered approaches comprised:
decentralizing the school management extensively and providing the training as administrators,
teachers and education personnel for better understanding thoroughly on the school
administration, sufficient budget allocating and well effective management on resources, using
strategy to mobilize resources from all sectors directly to the students and appropriate to school
context, and
3) the results confirmed of the approaches used in solving obstacle problems were
interrelated, theoretically appropriate, possible, useful and covered in harmony with the empirical
data.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี
ดร.นพดล เจนอักษร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย
รวมทั้งรองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ ดร.สุภาวดี
วงษสกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
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ผูวิจัย ซึ่งสงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ขอขอบพระคุ ณ ดร.บํ า รุ ง ชํ า นาญเรื อ ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ในความกรุ ณ าไว เ ป น

อยางสูง ณ โอกาสนี้พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารยในภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ไดใหความรูแนวคิด ขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู เ ชี่ ย วชาญและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท า นที่ ไ ด ก รุ ณ าให ข อ มู ล ในการวิ จั ย
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนทุกทานที่ไดกรุณาใหขอมูลและเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
เปนอยางดี ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษารุนที่ 8/1, 8/2 ครอบครัวเพชรพิมล และครอบครัวหนูผาสุ ข
ที่ไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการดําเนินการวิจัยตลอดมา
คุณคาอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย
ญาติมิตร ตลอดจนผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน
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