วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
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สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขต
อ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ
ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป จ�ำแนกตามตัวแปรเพศ  
วิทยฐานะ ประสบการณ์ทำ� งาน ขนาดสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ ครูโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.265 – 0.897 และค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.973
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t–test และสถิติ F–test
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ผลการศึกษา พบว่า
1. ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอ
วาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทัว่ ไป
และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
2.1 บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน
2.2 บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ทีม่ ปี ระสบการณ์ตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริหารงานทั่วไปที่บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในงาน 10 - 20 ปี
มีความพึงพอใจมากกว่าครูทมี่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2.4 บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ทีอ่ ยูส่ ถานศึกษาทีม่ ขี นาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริหารงานทัว่ ไปแตกต่างกันทีบ่ คุ ลากรทางการศึกษาทีอ่ ยูส่ ถานศึกษา
ทีม่ ขี นาดเล็ก มีความพึงพอใจมากกว่าครูทที่ อี่ ยูส่ ถานศึกษาทีม่ ขี นาดกลาง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานต้น
สังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด�ำเนินงานต่าง ๆ โดยมีการจัดประชุม
วางแผนเพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความต่อเนือ่ ง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้การดด�ำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา 2. การบริหารการศึกษาของโรงเรียน
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ABSTRACT
The purpose of this independent study were 1) to study educational personnel’s
satisfaction towards education administration of schools in Wapipathum district under
service area of Mahasarakam provincial administrative organization 2) to compare
educational personnel’s satisfaction towards education administration in 4 aspect s:
academic administration, budget administration, personnel administration, and general
administration. This study was classified by teachers’ gender, academic standing and
serviced years, and school size 3) to study the suggestions from educational personnel
about education administration of schools in Wapipathum district under service area of
Mahasarakam provincial administrative organization. The sample was 95 teachers. The study
tool was questionnaire. The item discrimination range was from 0.265 – 0.897. The
coefficient of reliability was 0.973. The statistical package was used in the data analysis in
frequency, percentage, standard deviation. t–test and F–test were used to test the
hypothesis.
The study found that :
1. Overall, educational personnel’s satisfaction towards education administration
was in high level. However, divided by 4 aspects, the satisfaction was arranged from the
highest level to the lowest level as follows: personnel administration, general administration,
academic administration, and budget administration.
2. By overall and in separated aspect, the results of data analysis in comparing
educational personnel’s satisfaction towards education administration were in the same
way as following:
2.1 Educational personnel’s satisfaction towards education administration in
accordance with gender was not different
2.2 Educational personnel’s satisfaction towards education administration in
accordance with academic standing was not different
2.3 Educational personnel’s satisfaction towards education administration in
accordance with serviced years was not different. However, in the aspect of general
administration the ones who got 10 – 20 serviced years were more satisfied with the
administration than those who got below 10 serviced years with the statistical significance
at 0.5
2.4 Educational personnel’s satisfaction towards education administration in
accordance with school size was not different. However, in the aspect of general
administration, the ones who worked at the small-sized schools were more satisfied with
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the administration than those who worked at the middle-sized school with the statistical
significance at 0.5
3. to study the suggestions from educational personnel about education
administration of schools in Wapipathum district under service area of Mahasarakam
provincial administrative organization summarized as follows agency and school administrators should provide support. encourage the implementation of various activities by holding
a planning meeting to ensure continuity of operations. jointly solve the problem potential
to be more effective in every way, there should be a joint planning meeting between the
administrators and teachers. to clearly define roles and responsibilities in each area.
preparing for school in order to maximize performance.
Keywords : 1. Educational Personnel’s Satisfaction 2. Education Management of School
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
การปฏิรูปการศึกษาไทยมีเป้าหมายส�ำคัญคือการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ยึดหลักกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและน�ำเสนอมากขึ้น ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกษม วัฒนชัย, 2545, หน้า 7-8) การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9) ก�ำหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดการ
ศึกษา และมาตรา 17(6) ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษา ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึง่ หรือ ทุกระดับได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ
ภายในท้องถิ่น และมีสิทธิในการจัดการศึกษาได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ตลอดจนข้อเสนอการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 - 2561) ตามวิสยั ทัศน์ทวี่ า่ การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พนื้ ฐานความเป็นไทย
มุ่งสู่ความเป็นสากล (กระทรวงมหาดไทย, 2555, หน้า 1-2)
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เน้นความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ชุมชนเป็นหลัก คือ เน้นความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกที่มีต่อการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัย หรือองค์
ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและส่งผลให้การจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันจะน�ำไปสูค่ วามเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรกับภาระงานทัง้
4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ ไป
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สอดคล้องแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980, p 211) ทีก่ ล่าวว่า ความพึงพอใจทัง้ 4 ภาระงาน ได้แก่
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องบริหารงานโดยใช้แนวทางของประชาธิปไตยถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วร่วมมือกัน
ท�ำงาน โดยงานบริหารงานต่าง ๆ ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นผูน้ ำ� ในการสัง่ การต่าง ๆ บางครัง้ การด�ำเนินงานอาจ
จะล่าช้าด้วยเหตุผลบางอย่าง เช่น บางครั้งต้องประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งท�ำให้การด�ำเนินงานล่าช้า
ถึงแม้จะล่าช้าแต่ทำ� ให้เกิดความรอบคอบในการท�ำงาน ผูร้ ว่ มท�ำงานร่วมมือร่วมใจกันดีมคี วามรูค้ วามเข้าใจ
งานเป็นอย่างดี การบริหารทีป่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ เนือ่ งมาจากความสามารถของผูบ้ ริหารในการน�ำเทคนิค
และกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงาน กระบวนการบริหารทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการบริหารงานทุกระดับทุก
ประเภทของหน่วยงานหรือองค์การ ได้แก่ การวางแผน ซึง่ การวางแผนเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญยิง่ ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา เนื่องจากการวางแผน การจัดองค์การที่ดี ก็มีสว่ นสัมพันธ์กับความส�ำเร็จขององค์การ
เช่นเดียวกัน เพราะจะท�ำให้กลุ่มบุคคลมองเห็นความเป็นไปของโครงสร้างอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
จากรายงานประจ�ำปี 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีสถานศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ�ำนวนโรงเรียน 20 โรงเรียน ซึ่งบุคลากรครูส่วนใหญ่ไม่
ถ่ายโอนมาอยูใ่ นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังมหาสารคาม ท�ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามต้อง
สรรหาบุคลากรโดยการรับโอนมาจากทีอ่ นื่ และบรรจุขา้ ราชการครูใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ได้พบปัญหาดังนี้
คือ ผู้บริหารของท้องถิ่นยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจการจัดการศึกษา รูปแบบโครงสร้างการบริหาร
ของโรงเรียนยังใช้การบริหารเดิมจากกระทรวงศึกษาธิการ จากการประเมินคุณภาพโรงเรียน และคุณภาพ
นักเรียน พบว่า นักเรียนในโรงเรียน มีคณ
ุ ภาพค่อนข้างต�ำ 
่ เมือ่ เปรียบเทียบโรงเรียนอืน่ ๆ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
โรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย เช่น มีครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
อุปกรณ์ นอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนยังต้องใช้เวลาในการท�ำเอกสาร และงานธุรการอื่น ๆ ท�ำให้เวลา
ในการจัดการเรียนการสอนน้อยลง ซึง่ ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพการสอนของครู และคุณภาพของนักเรียน
ตามมา (องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, 2550, หน้า 20-21)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่ผู้ศึกษาได้มีประสบการณ์ท�ำงานในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การท�ำงานของครูโดยภาพรวมแล้วครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
มากทั้งงานด้านการสอน งานพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น�ำ
องค์กรควรมีการจัดระบบการบริหารงานของสถานศึกษาทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถ
ท�ำงานร่วมกันได้และเกิดความพึงพอใจ ด้วยเหตุนผี้ ศู้ กึ ษาค้นคว้าจึงต้องการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อน�ำผล
การศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง การบริหารการศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ สนองความ
พึงพอใจให้แก่ครูและได้ปฏิบัติงานต่างๆ บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้งาน
ด�ำเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุผลส�ำเร็จต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกตามเพศ วิทยฐานะ
ประสบการณ์ท�ำงาน และขนาดสถานศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.3 บุคลากรทางการศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.4 บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
4.1 ได้ทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
4.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
4.3 ได้ขอ้ สนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพือ่ น�ำไปใช้สำ� หรับการวางแผน ก�ำหนด
นโยบายส�ำหรับการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จากโรงเรียน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนงัวบาวิทยาคม โรงเรียน
ขามป้อมพิทยาคม โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 124 คน
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5.1.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูผสู้ อนโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 95 คน โดยใช้สตู รของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1987, p.727
–729 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531, หน้า 7) จากนั้น สุ่มตัวอย่างประชากรอย่างเป็นสัดส่วน
ตามขนาดโรงเรียน โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบง่าย
5.2 ขอบเขตด้านเนือ้ หา ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 4 ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านบริหารงาน
ทั่วไป
5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศของข้าราชการ
ครู วิทยฐานะของข้าราชการครู ประสบการณ์ทำ� งานของข้าราชการครู และขนาดสถานศึกษา เป็นลักษณะ
แบบส�ำรวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นค�ำถามชนิดปลายเปิด
5.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศ
หญิง จ�ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 มีวทิ ยฐานะ
ครูช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา คือ มีวิทยฐานะครูช�ำนาญการ จ�ำนวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย ครู คศ.1) จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ
มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 มีประสบการณ์ 10 - 20 ปี จ�ำนวน 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมา คือ มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี จ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และ
มีประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 และอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง จ�ำนวน
41 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมา คือ อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ�ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6
และอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3
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6.2 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอ
วาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือ ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
6.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า บุคลากรทางการศึกษา
เพศ และวิทยฐานะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริหารงานทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในงาน 10
- 20 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริหารงานทัว่ ไปแตกต่างกัน บุคลากรทางการศึกษาทีอ่ ยูส่ ถานศึกษาทีม่ ี
ขนาดเล็ก มีความพึงพอใจมากกว่าครูทที่ อี่ ยูส่ ถานศึกษาทีม่ ขี นาดกลาง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
6.4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลได้ดังนี้ หน่วยงานต้น
สังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด�ำเนินงานต่าง ๆ โดยมีการจัดประชุม
วางแผนเพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความต่อเนือ่ ง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้การดด�ำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ในเขตอ�ำเภอ
วาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทีเ่ ป็นเช่นนี้ เนือ่ งจากมีการก�ำหนดให้การบริหารงานการศึกษาเป็นหัวใจ
ที่ส�ำคัญของสถานศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายและกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การพัฒนาสถานศึกษาด้าน ต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกิดสัมฤทธิผ์ ลตามจุดมุง่ หมาย ครูซงึ่ ท�ำหน้าทีน่ ำ� นโยบายไปปฏิบตั จิ ะรับรูแ้ นวทางปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริม
การบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี จึงท�ำให้ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เงาแข เดือดขุนทด (2551, หน้า 89-98) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูเกี่ยว
กับการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออก ผลการวิจยั
พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษในภาคตะวันออก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูเข้าสู่วิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น มีการสร้าง
เสริมขวัญและก�ำลังใจให้ครูอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ครูทกุ คนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดกิจกรรม
ของสถานศึกษา และทีส่ ำ� คัญแนะน�ำให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและขอบข่ายของงานในสถาน
ศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประเสริฐ ฟักสอาด (2554, หน้า 86 – 99) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจ
ของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการ
วิจัย พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยครูต้องการให้ยกระดับเรียง
ตามล�ำดับความถีจ่ ากมากไปน้อย 3 ล�ำดับดังนี้ จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน จัดให้พฒ
ั นาตนเองตามความ
ต้องการของบุคลากร จัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการสอน
7.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
7.2.1 จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ในการบริหารงานการศึกษานั้น บทบาทของครูผู้สอนทั้งเพศชายและเพศหญิงจะท�ำหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
เนือ่ งจากสภาพปัจจุบนั บุคลากรในสถานศึกษามีภาระหน้าทีใ่ นความรับผิดชอบมาก ดังนัน้ การให้ความช่วย
เหลือของบุคลากรจะช่วยสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ และเป็นการสร้างจุด
เน้นของ การบริหารการศึกษาให้บคุ ลากรมีเป้าหมายเดียวกัน ซึง่ ท�ำให้ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช กิตติโรจน์เจริญ (2552, หน้า 58-67) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครู
ผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจยั พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผสู้ อนต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตามเพศประสบการณ์ท�ำงาน โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
7.2.2 จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
เป้าหมายของครูคือ ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ท�ำงานตามนโยบายไม่
ได้ยึดติดกับวิทยฐานะ จึงท�ำให้ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ กมลรัตน์ ภูดอกไม้ (2556, หน้า 51-52) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผล
การวิจัย พบว่า ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
7.2.3 จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�ำงาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
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เนือ่ งจากการบริหารการศึกษาเป็นการด�ำเนินงานเป็นทีม ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร ซึง่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมการ
ด�ำเนินงาน ส่วนครูที่ท�ำหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะร่วมทีมท�ำงาน โดยหากครูที่มีประสบการณ์ในงานน้อยกว่า
ประสบปัญหาในการด�ำเนินงานก็จะได้รับค�ำแนะนาและช่วยเหลือจากครูที่มีประสบการณ์ในงานมากกว่า
ท�ำให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช กิตติโรจน์เจริญ
(2552, หน้า 58-67) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการ ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบความพึง
พอใจของครูผสู้ อนต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี จ�ำแนกตาม ประสบการณ์ทำ� งาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05
ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ
ครูที่มีประสบการณ์ในงาน 10 - 20 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานน้อยกว่า
10 ปี ทีผ่ ลการวิจยั เป็นเช่นนี้ อาจเนือ่ งจากครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการสอนมากจะเห็นความส�ำคัญของ
การบริหารการศึกษาในด้านการบริหารงานทัว่ ไปในโรงเรียน เพราะถือว่าการบริหารงานทัว่ ไปเป็นกระบวน
การทางานร่วมกันของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย การให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำส่งเสริม
ให้เกิดการปรับปรุงการสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ช่วยส่งเสริมให้ครู
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในงานสอนน้อยได้มกี ำ� ลังใจและสามารถปฏิบตั ติ ามหลักการจัดการเรียนการสอนทีถ่ กู ต้อง
ตามความต้องการของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประเสริฐ ฟักสอาด (2554, หน้า 86-99)
ได้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของครูตอ่ การบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่าประสบการณ์มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และครูทมี่ ปี ระสบการณ์
มากมีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย
7.2.4 ครูที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทีผ่ ลการวิจยั เป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจากในการจัดการศึกษาในปัจจุบนั
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีการแข่งขันในด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ของตนให้มีคุณภาพเพียงพอ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ดังนั้น ไม่ว่า
ครูผสู้ อนจะปฏิบตั งิ านในขนาดสถานศึกษาขนาดใดก็ตาม ทุกคนทุกฝ่ายสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ เพือ่
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวจึง
ส่งผลให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ดาวธง (2553, หน้า 53-61) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของครูตอ่ การบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครูตอ่ การบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
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ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ
ครู ทีอ่ ยูส่ ถานศึกษามีขนาดเล็ก มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานทัว่ ไป มากกว่า
ครูที่ที่อยู่สถานศึกษามีขนาดกลาง ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันการ
บริหารงานทั่วไปย่อมท�ำให้ครูมีความรู้สึกต่างกัน สถานศึกษาขนาดกลางครูจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ แต่
ถ้าขนาดเล็กครูจะท�ำงานไปด้วยกันช่วยเหลือ จึงท�ำให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลรัตน์ ภูดอกไม้ (2556, หน้า 51-52) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทมี่ ตี อ่ การบริหาร
งานของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย
พบว่า ครูทอี่ ยูใ่ นสถานศึกษา ทีม่ ขี นาดสถานศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษา
แตกต่างกัน อย่างมีมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา โดยรวมน้อยกว่าครูที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		
8.1.1 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขต
อ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการบริหาร
งานงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้
มีการด�ำเนินการในด้านดังกล่าว อย่างสม�่ำเสมอ มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อให้การด�ำเนินงานมีความต่อ
เนื่อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.1.2 ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู เพื่อก�ำหนดบทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชดั เจน เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพือ่ ให้การด�ำเนิน
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.1.3 ควรมีการส่งเสริมให้บคุ ลากรในสถานศึกษาได้รบั การอบรมพัฒนา เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อได้ทราบผลการการวิจัยและใช้เป็นข้อสนเทศในการ
พัฒนาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอืน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ในโอกาสต่อไป
8.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาการบริ ห ารการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาทุ ก อ� ำ เภอในเขตจั ง หวั ด
มหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพือ่ จะท�ำให้ทราบข้อมูลว่าการบริหารการศึกษา
ด้านใดมีปญ
ั หามากน้อยแตกต่างกัน เพือ่ ใช้กำ� หนดรูปแบบการบริหารงานของสถานศึกษาทีเ่ หมาะสมต่อไป
8.2.3 ควรศึกษาสภาพการปฏิบตั งิ านปัญหาและความต้องการในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดมหาสารคาม เพือ่ จะท�ำให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริหารและครูในการร่วมกันบริหารสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม ดร.วดี แคนสุข ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทีไ่ ด้ประสิทธิป์ ระสาทความรู้ และประสบการณ์ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่
เป็นก�ำลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน โรงเรียนนาขามป้อมพิทยาคม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้
กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�ำลังใจด้วยดีเสมอมา
คุณค่าและคุณประโยชน์อันใดที่เกิดสารนิพนธ์นี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่ บิดา
มารดา และคณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านขอจงได้รับส่วนแห่งความดีนี้ทุกท่านเทอญ
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