บทความการวิจัย
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาล
เมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
กุหลาบ สมัครกิจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ครู โ รงเรี ย นเทศบาล สั งกั ดเทศบาลเมือ งพั ง งา อ าเภอเมือ ง จั งหวั ดพั งงา จ าแนกตามสถานภาพของครู
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็ น แบบสอบถามที่ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี ค่าความเชื่ อมั่ นเท่ากั บ .95 วิ เคราะห์ ข้ อมูล ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
วิกฤติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีส่วนร่วมของ
ครูโรงเรียนเทศบาลมากที่สุดคือด้านกิจ การนักเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่ครู มีส่ วนร่ว มมากที่สุ ดคือ ด้านงานวิชาการ รองลงมา ด้านงาน ความสั มพันธ์กับชุมชน และอันดับ
สุดท้ายคือ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2. ผลการเปรี ย บเทีย บการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครูโ รงเรี ย นเทศบาล สั ง กั ด
เทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา จาแนกตามสถานภาพของครู พบว่า
2.1 ครูที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมือง
พังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครู ที่มีอายุ ระดับ การศึกษา และประสบการณ์การทางานต่า งกัน มีส่ ว นร่ว มในการ
บริหารงานของครูโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
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2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมือง
พังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา จาแนกตามสถานภาพของครู

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยใช้คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา จาแนกตามเพศ ใช้การทดสอบค่าวิกฤติที (t - test) ส่วน อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน ผู้สอนวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบราย
คู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method)
3. ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีความครอบคลุม พร้อมหลักการ กระบวนการ
และขั้นตอนการบริหารงานวิชาการทุก ๆ ด้าน
4. ศึกษาสภาพการบริหารงานด้านต่างๆ ทุกภาคส่วนของสถานศึกษา นามาวิเคราะห์เพื่อสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบ
สารสนเทศ
6. สร้างแบบสอบถามแล้วไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของ
แบบสอบถามเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งก่อนทดลองใช้เครื่องมือ
7. นาแบบสอบถามไปดาเนินการใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
8. นาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการทดลองมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่ าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน
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สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 79 คิดเป็นร้อยละ 85.78 มีอายุ 30 - 40 ปีมากที่สุด จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 ระดับ
ศึกษามากที่ สุ ด คือ ระดับ ปริ ญญาตรี ห รื อเที ยบเท่า จ านวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 89. 13 และเป็นผู้ มี
ประสบการณ์การทางานมากที่สุดคือ น้อยกว่า 10 ปีจานวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 53.16
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง
จังหวัดพังงา
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดภาพรวมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านเรียง
ตามอัน ดับจากมากไปน้ อย พบว่า การมีส่ ว นร่ ว มในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านงานกิจการ
นักเรียน รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านงานวิชาการ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านงานธุรการ การเงิน
และพัสดุ เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านแล้ว พบว่า
2.1 การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครูโ รงเรียนเทศบาล สั งกั ดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 4
ข้อ คือ จัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย การหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
การกาหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่วนข้ออื่นๆ
การดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า อันดับแรก คือ การดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารองลงมา การวางแผนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และ
อันดับสุดท้าย คือการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงาอาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ด้านงานบุคลากร โดยภาพรวมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
โดยพบว่ า อั น ดั บ แรก คื อ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ จั ด บุ ค ลากรเข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
รองลงมา การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และอันดับสุดท้ายคือ
การพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร
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2.3 การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครูโ รงเรียนเทศบาล สั งกั ดเทศบาลเมืองพั งงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง 2 ข้อ คือ การจัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรียน และการดาเนินการด้าน
จัดสวัสดิการแก่นักเรียน ส่วนด้านอื่นๆ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เรียงตามอันดับจากมากไปน้อย โดย
พบว่าอันดับแรก คือ การควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน รองลงมา การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพ จริยธรรมของนักเรียนและอันดับสุดท้ายคือ การดาเนินการด้านจัดสวัสดิการแก่
นักเรียน
2.4 การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครูโ รงเรียนเทศบาล สั งกั ดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ โดยภาพรวมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามอันดับจากมากไปน้อย โดยพบว่าอันดับแรก คือ การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี รองลงมา คือ ส ารวจความต้องการและดาเนินจัดหา จัดสรร พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้บุ คลากรใน
โรงเรียน และอันดับสุดท้าย คือ การวางแผนปรับซ่อมและบารุงรักษาพัสดุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
2.5 การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครูโ รงเรียนเทศบาล สั งกั ดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านงานอาคารสถานที่ โดยภาพรวมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก 1 ข้อ คือ การดูแลรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งบริเวณโรงเรียน ส่วนข้ออื่นๆ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง เรี ย งตามอั น ดั บ จากมากไปน้ อย โดยพบว่า อันดั บแรก คื อ การพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อ มภายในโรงเรีย น
รองลงมา ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรงและอันดับสุดท้าย คือ รายงาน
การใช้อาคารสถานที่
2.6 การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครูโ รงเรียนเทศบาล สั งกั ดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้านงานสัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ เรียงตามอันดับจากมากไปน้อยโดยพบว่า อันดับแรก คือ การจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหาความ
ร่ว มมือและความช่ว ยเหลื อจากชุมชน รองลงมา คือ การเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินการด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนสู่ชุมชน และอันดับสุดท้าย คือ การจัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียน
3.การทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา จาแนกตามสถานภาพของครูประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานสรุปผล ดังนี้
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3.1 จานวนครูที่มีเพศต่างกัน พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีส่ว นร่วมในการบริหารงานของครู
โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงานธุรการ การเงิน
และพัส ดุแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านงานอาคารสถานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 จานวนครูที่มีอายุต่างกัน พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู
โรงเรี ย นเทศบาล สั งกัดเทศบาลเมืองพั ง งา อาเภอเมือง จัง หวัดพังงาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3.3 จานวนครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันพบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
3.4 จานวนครูที่ประสบการณ์การทางานต่างกันพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

อภิปรายผลวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาล
เมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา จากผลการวิจัยพบว่า
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล เมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เรียงอันดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานจากมาก
ไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนด้านงานวิ ชาการ ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน
ด้านงานบุคลากร ด้านงานอาคารสถานที่และด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก ระบบการ
ดาเนิ น การจั ดการศึ กษาอยู่ ในช่ว งการเปลี่ ยนแปลงการศึกษาให้ ส อดคล้ องกั บพระราชบัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความตื่นตัวในด้านการจัดการศึกษาที่มุ้งเน้นการดาเนินงานทั้ง 6 ด้านให้เกิด
ประสิทธิผลในการทางาน ผู้บริหารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็น
สิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศน์ จอกสถิตย์ (2550) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของข้าราชการครูสายผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดั บมาก 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน
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วิชาการ ระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานงบประมาณ อยู่ใน
ระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ธิดาวรรณ นาคเสน (2542 : 39 - 43) ได้กล่าวเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม ไว้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ (Participation) นั้นเป็นคิดแผนใหม่ที่มุ่งจูงใจให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ด้วย
ความเต็มใจมุ่งที่จะสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้งานสาเร็จ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรจึง
เป็นสิ่งสาคัญต่อการอานวยการ สมาชิกอาจมีส่วนร่วมในด้านแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติการมีส่วนร่วม
จะช่วยสร้างให้มีพลังจิตให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพมากกว่าการยินยอมปฏิบัติตามคาสั่ง
ช่วยกระตุ้นให้สนับสนุนเป้าหมายของกลุ่ม ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กร
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงามีการกาหนดนโยบาย เป้าหมายวัตถุประสงค์ จัดทาแผนงานหรือโครงการ
ทางวิชาการเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเด็ก
เป็นสาคัญ คานึงถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนฝึกให้เด็กคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เจริญชัย กิติพีรเดช (2544) ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากและเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทาหลักสูตรทา
ให้ครูรู้และเข้าใจถึงความต้องการของนักเรียนเพื่ อนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
ทาให้ครู ให้ ความสาคัญและร่ ว มมือกันบริ หารหลั กสูตรซึ่งเป็นหั วใจของการจัดการศึกษา จะส่ งผลให้ การ
บริหารงานวิชาการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ สมเดช สีแสง (2542) กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารควรมีดังนี้ กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวางแผนงานของโรงเรียน
จัดบุคลากร ให้เหมาะสมกับงานวิชาการ กากับ ติดตาม และนิเทศงานวิชาการอย่างมีระบบ จัดหาหลักสูตร
และเอกสารหลักสูตรให้เพียงพอตามสภาพของโรงเรียน
2.การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ด้านงานบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยจัดส่งบุคลากรไปรับการอบรมประชุม สัมมนา ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น สถานศึกษาใน
แต่ละแห่งมีการกาหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้บุคลากรตามความรู้ ความสามารถของแต่ละคน
อย่างเหมาะสมและชัดเจนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากร
ในสถานศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตาม สถานการณ์ ผู้บริหารระดับสูงมีการตัดสินข้อขัดแย้งและ
แก้ปัญหาตลอดจนดาเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่ทาผิดด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับสมเดช สีแสง
(2542) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีทักษะ ความชานาญ
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และมีทัศนคติ ที่ดีต่องานที่ทา มีการมอบหมายงานให้บุคลากร ให้มีตาแหน่งหน้าที่บทบาท ความรับผิดชอบ
ได้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประชุมปรึกษาหารือร่ว มกัน
ระหว่างผู้บริหารเพื่อจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นลาดับแรก ทั้งนี้เนื่องมาจาก มีการ
วางแผนใช้บุ คลากรที่มีอยู่ ให้ ตรงกับ งานที่ปฏิบัติ มีคาสั่ งแต่งตั้งให้ บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้ อง กับ ผลงานการวิจัย ของ มงคล อิ๊ดเหล็ ง (2543) ศึกษาการมีส่ว นร่ว มในตัดสิ นใจสั่งการในการ
บริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด พบว่า
งานบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
3.การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ด้านงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา มีการจัดบริการที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพแก่
นักเรียน จัดหาน้าดื่มที่สะอาดให้นักเรียนได้ดื่มตลอดปี จัดบริการอาหารกลางวันที่มี คุณภาพ ราคาถูกหรือไม่
เสีย เงินให้ นักเรี ยน จัดบริ การแนะแนวเพื่ อแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ หาทุนการศึกษาเพื่อช่ว ยเหลื อ
นักเรียนที่ขาดแคลน ยากจนประสบปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้งนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี รวมทั้งจัด
มาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัย จากอันตรายต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่แก่นักเรียน สอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้เสนอแนะงานบริการที่ช่วยส่งเสริมให้การเรียน
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การบริการ ด้านสุขภาพ การบริการอาหารกลางวันการบริการแนะ
แนว การบริการนักเรียนขาดแคลน และทุนการศึกษา และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การควบคุมดูแ ล
ความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับมากและเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนได้
เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยของนักเรียน มีการติดตามสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่กระทาผิดหรือทะเลาะวิวาท
อย่ างเหมาะสม นอกจากนี้โ รงเรีย นได้ทาประกาศหรือคู่มือนักเรียนเพื่ อให้ นักเรียนได้ทราบและเข้าใจถึง
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน จึงนับเป็นการประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารโรงเรียนก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน ครูให้ความร่วมมือในการดูแล
ให้นักเรียนรักษาวินัยของโรงเรียน รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนที่กระทาผิดวินัย
4.การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จั งหวัดพังงา ด้านงานธุร การการเงินและพัส ดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา มีการดาเดินงานด้านธุรการ จัดเก็บเอกสาร ราชการ ไว้
เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการค้นหา จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และจัดทาบัญชี หลักฐานด้าน
การเงินของสถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ สมเดช สีแสง
(2542) กล่ าวถึง บทบาทของผู้ บริ ห ารว่าต้องเป็นผู้ ริเริ่มและส่ งเสริมการจัด โครงการเกี่ยวกับงานธุรการ
การเงินและพัสดุของโรงเรียนคอยติดตามช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมงานธุรการ การเงิน
และพัสดุให้ เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ อนุพันธ์ โสมมีชัย
(2540) กล่าวถึง ความคาดหวังของคณะกรรมการโรงเรียน ควรมี การเสนอแนะแนวทางและมีส่วนร่วม ในการ
บริหารการเงิน และงบประมาณของโรงเรียน การแสวงหาและ ให้ความสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุครุภัณฑ์
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อุปกรณ์ต่างๆ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจั ดทาแผนปฏิบัติการประจาปีอยู่ในระดับปานกลาง
และเป็นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารส่วนใหญ่มักให้ความสนใจต่อการบริหารงานธุรการการเงิน
และพัสดุเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจาและเป็นปัจจุบันเอื้ออานวย เกื้อกูล ให้ความ
สะดวกแก่งานอื่นๆ ถ้างานธุรการติดขัดก็หมายถึงระบบงานอื่นๆ ก็จะติดขัดด้วย นอกจากนี้ลักษณะงานธุรการ
เป็นงานที่เสี่ยงต่อความผิดทางวินัย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามศึกษากฎระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษ
5.การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรี ยนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ด้านงานอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา มีการบริหารงานอาคารสถานที่ ที่จาเป็นต้องอาศัยครูร่วมกันดูแล
บารุ งรั กษา เพื่อให้ การใช้อาคารสถานที่ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดผู้ บริห ารต้องปรึกษาหารือร่ว มกับคณะครู
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภราดร พวงดี (2546) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่า การดูแลรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งบริเวณ
โรงเรี ย นอยู่ ในระดับ มากและเป็ น อัน ดับ แรก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การที่จะพัฒ นาโรงเรียนให้ มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นหรือจัดทาภูมิทัศน์ให้สวยงามผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการการดูแล
รักษาอาคารสถานที่รวมทั้งบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด
6.การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรี ย นเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา ได้จัดให้ มีแผนงาน โครงการดาเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระโอกาสต่างๆ เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เช่น งานโรงเรียน วันเด็ก วันแม่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิทยากรภายนอก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2542, และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 : 22) กล่าวว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ
เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ รวมทั้ ง หาวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชนอยู่ในระดับปานกลางและเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียน
ได้จัดกิจ กรรมตามแผนปฏิบัติงานซึ่งมีการดาเนินงานที่เป็นไปตามกาหนดบางกิจกรรมเท่านั้นพร้อมทั้งได้
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานโดยการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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2. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ครูที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรีย นเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง
จังหวัดพังงา จาแนกตามเพศ พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และด้านงานอาคารสถานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนซึ่งส่ วนใหญ่เป็น เพศชายได้ดี ทาให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันกล้าพูดและปฏิบัติงานได้
สะดวก ส่วนครูเพศหญิง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นเพศชายต้องมีความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติตน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดคาครหาจากสังคมได้ ดังนั้นจึงคิดว่าควรปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการสอนให้
มากกว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งสอดคล้อง กับผลงานวิจัยของภราดร พวงดี (2546 :
70 - 71) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริหารงานโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษากิ่งอาเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูเพศชายมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนมากกว่าครูเพศหญิง เทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงาแตกต่างกัน
2.2 สมมติฐ านข้อที่ 2 ครูที่ มีอายุ ต่างกัน มีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานโรงเรีย น
เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา จาแนกตามอายุ
พบว่า การมีส่ว นร่ วมในการบริ หารงานของครู ที่มีอายุต่างกัน มีส่ ว นร่วมในการบริหารงานโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานแต่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุฤทธิ์ บุนนาค (2547) ที่
ศึกษาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้ นที่การศึกษานนทบุรี
พบว่า ครู - อาจารย์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้น
ไม่แตกต่างกัน
2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา จาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานแต่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิลา
วัลย์ ไพโรจน์ (2540) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
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สามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมในงานทั้ง 6 งานไม่แตกต่างกัน
2.4 สมมติฐ านข้อที่ 4 ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีส่ ว นร่ว มในการ
บริ ห ารงานโรงเรี ย นเทศบาล สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพั ง งา อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา แตกต่ า งกั น ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองพัง งา อาเภอเมือง
จั ง หวั ด พั ง งา จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างาน พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครู ที่ มี
ประสบการณ์การทางานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน แต่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุฤทธิ์ บุนนาค (2547) ที่ศึกษาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีพบว่า ครู - อาจารย์ที่มีประสบการณ์การ
ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ผู้วิจัยนาผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละงานมาจัดทา
เป็นข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้
1.1 ด้านงานวิชาการ ผู้บริหารควรดาเนินการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการปฏิบัติของครู และส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ให้ดียิ่ง
1.2 ด้านงานบุคลากร ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร
1.3 ด้านงานกิจการนักเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนงาน/โครงการ
กิจกรรม บริหารงานส่ งเสริมประสิทธิภาพนักเรียน เป็นงานบริการและช่วยส่งเสริมให้การเรียนของผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 ด้านงานธุรการ การเงิน และพัสดุ ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน
ปรับซ่อมและบารุงรักษาพัสดุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อสอดคล้องต่อความต้องการในการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
1.5 ด้านงานอาคารสถานที่ ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาใช้อาคาร
สถานที่ให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน และให้รายงานการใช้อาคารที่ต่อผู้บริหารทุกครั้ง
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1.6 ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนโครงการ
กิจกรรมงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน เพื่อสร้างบทบาทกับบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนที่อาจส่งผลกระทบต่อ
นักเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเพื่อหาวิธีที่ทาให้ครูมีส่วนร่วม ในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา ให้มากขึ้น
2.2 ควรศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของครู โ รงเรี ย นเทศบาลสั ง กั ด
เทศบาล จังหวัดพังงา เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเพิ่มขึ้น

