
 

51252203 : สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั : การบริหารแบบมีส่วนร่วม / การทาํงานเป็นทีม 

                  ชาฤนี  เหมือนโพธ์ิทอง : การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน

ครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินที่ 1  อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :   

ผศ. วา่ท่ี พ.ต. ดร.นพดล  เจนอกัษร และอ. ดร.วรกาญจน์   สุขสดเขียว      152 หนา้. 

  

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 2) การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูใน

สถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 3) ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานสังกัดเทศบาล         

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยใช้สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  จาํนวน     

38 โรง เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

พนกังานครู จาํนวน 228 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ตามแนวคิดของ   สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) และการทาํงานเป็นทีม

ของพนักงานครู ตามแนวคิดของวูดค็อก (Woodcock)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1  โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก   

       2. การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

       3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา กับการทาํงานเป็นทีมของ

พนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
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 ลายมือช่ือนกัศึกษา......................................................                                           ปีการศึกษา 2554 
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51252203 : MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 

KEYWORD : PARTICIPATIVE MANAGEMENT / TEAMWORK 

 CHARUNEE  MUENPHOTHONG : PARTICIPATIVE MANAGEMENT AND 

TEACHERS’ TEAMWORK IN MUNICIPAL SCHOOLS REGION 1 THESIS ADVISORS : 

ASST. PROF. MAJ.NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. AND VORAKARN  

SUKSODKIEW, Ph.D. 152 pp. 

 

The purposes of this research were to find 1) the participative management of 

administrators in municipal schools, region 1 2) the teachers’ teamwork in municipal schools, 

region 1 3) the relationship of participative management of administrators and teachers’ 

teamwork in municipal schools, region 1.The sample used in this research were 38 municipal 

schools in region 1.  The respondents consisted of school administrators, head of learning strands 

and teachers, with the total of 228.The research instrument used was a questionnaire about the 

participative management of administrators on the concept of Swansburg, and teachers’ teamwork 

in the concept of  Woodcock. The statistical analysis was performed by frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product – moment correlation coefficient. 

                  The purposes of  research were to find                                                                                                   

                  1. The   participative management of administrators in municipal schools, region 1,  

as a whole and as an individual, were found at a high level.  

    2. The teachers’ teamwork in municipal schools, region 1, as a whole and as 

 an individual, were found at a high level.  

 3.The participative management of administrators and teachers’ teamwork in 

municipal schools, region 1. in related   at the level of  .01   
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความเมตตาของอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ว่าท่ีพนัตรี ดร.นพดล   เจนอกัษร  อาจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว ประธานและผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์  อาจารย์ ดร.สําเริง อ่อนสัมพนัธ์ุ  ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ดร.สมใจ เดชบาํรุง  

ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ สนบัสนุนและช่วยเหลือตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 

จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี    

 ขอกราบขอบพระคุณ นายชลิต ตุม้ทองคาํ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญโรงเรียน

ทวารวดี จงัหวดันครปฐม นายสมชาย  เปียถนอม ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนเทศบาล 4   เชาวน

ปรีชาอุทิศ จงัหวดันครปฐม นายประมวล  ลาภเจริญวงศ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลผไทวิทยา 

จงัหวดันครปฐม ดร. รสพร  ทองธรรมจินดา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5       

วดัพระปฐมเจดีย ์และดร.สมถวิล  ชูทรัพย ์ นกัวิชาการศึกษาระดบั 6 กองการศึกษาเทศบาลนคร

สมุทรปราการ ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

ขอขอบพระคุณนายโสภณ  นาคศิริ  ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเช่ียวชาญ สํานกัการศึกษาเทศบาล

นครนครปฐม ท่ีอาํนวยความสะดวกขอ้มูลต่างๆ  และ ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 ทุกท่านท่ีอาํนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ตลอดจน

พนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามอยา่งดียิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่คุณพ่อและทุกคนในครอบครัว  เพื่อนร่วมงานทุกคน  

ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 28/2 ทุกคน ท่ีเป็นกาํลงัใจสําคญัใน

การศึกษาระดบัมหาบณัฑิตอยา่งดีเสมอมา จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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