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51252901 : สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั  :  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
  จารุวรรณ นิมตลุง : ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: รศ.ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู  
และ ผศ.ดร.ประเสริฐ   อินทร์รักษ.์  348  หนา้. 
 

    การวิจัยครังนี มีวตัถุประสงค์เพือทราบ ) องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ) รูปแบบความรับผิดชอบ          
ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย และ                        

)  ผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล              
เดอ  ชาร์ตร   ในประเทศไทย  กลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย          
จาํนวน   โรงเรียน   ผูใ้หข้อ้มูล  คือ   ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  หัวหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ครูผูส้อน   ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าและผูแ้ทนชุมชน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
ประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง  แบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติทีใช ้     
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ความถี   ร้อยละ  มชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ  และการวิเคราะห์เนือหา 

     ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล   
เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 7  องคป์ระกอบ ดงันี 1) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  2) การจดักิจกรรม
เพือสังคม  3) การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ  4) การพฒันาทกัษะชีวิต  5) การดาํเนินงานจิตตาภิบาล    
6) การจดัการสิงแวดลอ้ม   และ 7) การยึดหลกัธรรมาภิบาล 
  2. รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล            
เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทยเป็นความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพหุองคป์ระกอบทีมีความสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 
การจดักิจกรรมเพือสังคม การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ การพฒันาทกัษะชีวิต การดาํเนินงานจิตตาภิบาล       
การจดัการสิงแวดลอ้ม   และการยึดหลกัธรรมาภิบาล  ซึงมีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทงัโดยทางตรง
และทางออ้มอยา่งมีนยัสาํคญั 
            3. การยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้เป็นประโยชน์และ
ถกูตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจยั 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา                                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ...........................     2. ............................. 
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51252901 : MAJOR :  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 

KEY WORD :  SOCIAL RESPONSIBILITY 

 JARUWAN  NIMTALUNG : THE SISTERS OF SAINT PAUL OF CHARTRES'S 

PROMOTING SOCIAL RESPONSIBILITY THROUGH EDUCATION IN THAILAND. 

THESIS ADVISORS: ASSOC.PROF.SIRICHAI CHINATANGKUL. Ph.D., AND          

ASST. PROF.PRASERT INTARAK. Ed.D. 348 pp. 
 

 The purposes of this research were to determine: 1) the components of The Sisters of Saint 

Paul of Chartres promoting social responsibility through education in Thailand, 2) the model of The Sisters of 

Saint Paul of Chartres promoting social responsibility through education in Thailand and 3) the confirmation 

model of The Sisters of Saint Paul of Chartres promoting social responsibility through education in Thailand. 

The samples consisted of 19 schools under the Sister of Saint Paul of Chartres in Thailand. The respondents 

were school directors, vice directors, heads of departments, teachers, parent association, alumni 

association and community representative. The research instruments were semi - structured interview, 

questionnaires and opinionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage,  

arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, path  analysis and content  analysis 

 The  findings  of  this  research  were  as  follows: 

 1. The components  of  The Sisters of  Saint  Paul  of  Chartres promoting  social responsibility 

through education in Thailand were 1) the quality improvement of learners 2) social service activities      

3) collaborative network development 4) the life skills development 5) the pastoral 6) environmental  

management  and 7) good  governance. 

 2. The model of The Sisters of Saint Paul of Chartres promoting social responsibility through 

education in Thailand was a multivariate causal relationship model consisted of 7 principal components, 

namely the  quality  improvement of  learners, social service activities, collaborative network development, 

the life skills development, the pastoral, environmental management and good governance which affected 

the quality improvement  of  learners  in  both  direct  and  indirect  effect  significantly. 

 3. The confirmation model of The Sisters of Saint  Paul of Chartres promoting social   

responsibility through education in Thailand was found propriety, feasibility, utility and accuracy  

accordance with the theories, and the research conceptual frameworks.   
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กติติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี   สํ าเ ร็ จลุ ล่ วงไปด้วยดี เพราะได้ รับการอนุ เคราะห์อย่างดียิ ง                          

จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร     ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์        
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์     บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง   มนิราช  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ                    
ผูช่้วยศาสตราจารยว์่าทีพนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร  ประธานกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์และ
คณาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน   ผูว้ิจยัซาบซึงและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี  ทีกรุณาให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา  และ
ขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด 
 กราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านรวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะเซอร์  คณะครู       
ในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  ทีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียงิในการวจิยั 
 ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่นบริหารการศึกษา ปริญญาเอก รุ่น  มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่าน          
ทีเป็นกลัยาณมิตรทีดีใหก้าํลงัใจซึงกนัและกนัเสมอมา 
 สุดทา้ย  ผูว้จิยัไม่สามารถประสบความสําเร็จทางการศึกษาไดถ้า้ปราศจากการสนบัสนุน  
ช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจอย่างดียิงจากครอบครัว  ขอมอบความสําเร็จในครังนีให้แก่สมาชิก         
ในครอบครัวทุกท่านทีใหก้ารช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาของการศึกษา  และ
การดาํเนินการวิจยั  คุณประโยชน์ทงัหลายอนัจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบแด่       
พอ่  แม่  ญาติพีนอ้ง  และครู  อาจารยทุ์กท่านทีมีส่วนในการส่งเสริม  สนบัสนุน  เสริมสร้างรากฐาน
ทีดีทางการศึกษาแก่ผูว้จิยั 
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