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ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 

2)	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขต

อ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 ท้ัง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านบริหารงานวิชาการ 

ด้านบริหารงานงบประมาณ	 ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานท่ัวไป	 จ�าแนกตามตัวแปรเพศ		

วิทยฐานะ	ประสบการณ์ท�างาน	 ขนาดสถานศึกษา	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการ

ศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	กลุม่ตัวอย่างในการวจัิย	คือ	ครโูรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

มหาสารคาม	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 95	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.265	–	0.897	และค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ	0.973	

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ	t–test	และสถิติ	F–test	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด.
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ผลการศึกษา	พบว่า

1.		ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอ

วาปีปทมุ	สังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	และเมือ่พจิารณาราย

ด้าน	พบว่า	ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ด้านการบรหิารงานบคุคล	รองลงมา	คอื	ด้านการบรหิารงานทัว่ไป	

และด้านการบริหารงานวิชาการ	ตามล�าดับ	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	

2.		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	

	 2.1		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมหาสารคาม	ที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา	โดยรวมและรายด้านทุกด้าน

ไม่แตกต่างกัน	

 2.2		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมหาสารคาม	ที่มีวิทยฐานะต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา	 โดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้านไม่แตกต่างกัน	

	 2.3		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัมหาสารคาม	ทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการศกึษา	โดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นด้านการบริหารงานทั่วไปที่บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในงาน	10	-	20	ปี	

มคีวามพงึพอใจมากกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า	10	ปี	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

	 2.4		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัมหาสารคาม	ทีอ่ยูส่ถานศกึษาท่ีมีขนาดต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการศกึษาโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกนั	ยกเว้นด้านการบรหิารงานทัว่ไปแตกต่างกนัท่ีบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูส่ถานศกึษา

ท่ีมขีนาดเลก็	มคีวามพงึพอใจมากกว่าครทูีท่ีอ่ยูส่ถานศกึษาทีม่ขีนาดกลาง	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

3.		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 สรุปได้ดังนี้	 หน่วยงานต้น

สังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน	 ส่งเสริมการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 โดยมีการจัดประชุม

วางแผนเพือ่ให้การด�าเนนิงานมคีวามต่อเนือ่ง	ร่วมกนัแก้ไขปัญหา	ทีอ่าจเกดิขึน้	เพือ่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู	เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน	เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา	เพื่อให้การดด�าเนินการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค�าส�าคัญ :	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	administra-

tors	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�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การปฏิรูปการศึกษาไทยมีเป้าหมายส�าคัญคือการปฏิรูปการเรียนรู้	 เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง	 และมีคุณภาพ	 ยึดหลักกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและน�าเสนอมากข้ึน	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(เกษม	วัฒนชัย,	2545,	หน้า	7-8)	การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2542	

มาตรา	16	(9)	ก�าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการ

ศกึษา	และมาตรา	17(6)	ก�าหนดให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจหน้าทีใ่นการจดัการศึกษา	ประกอบ

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	41	บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีสิทธิ

ในการจดัการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่หรอื	ทกุระดบัได้ตามความพร้อม	ความเหมาะสม	และความต้องการ

ภายในท้องถิ่น	และมีสิทธิในการจัดการศึกษาได้ทั้งการศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษา

ตามอัธยาศัย	 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต	 ดังนั้น	 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ	 และมาตรฐานการศึกษาของชาต	ิ

ตลอดจนข้อเสนอการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง	(พ.ศ.	2552	-	2561)	ตามวสิยัทศัน์ทีว่่า	การจดัการ

ศกึษาตลอดชวิีตอย่างมีคณุภาพได้มาตรฐาน	โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงภายใต้พืน้ฐานความเป็นไทย 

มุ่งสู่ความเป็นสากล	(กระทรวงมหาดไทย,	2555,	หน้า	1-2)

นอกจากนี	้การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เน้นความพงึพอใจของประชาชนหรือ

ชุมชนเป็นหลัก	 คือ	 เน้นความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกท่ีมีต่อการจัดการศึกษา	 โดยมีปัจจัย	 หรือองค์

ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและส่งผลให้การจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

อนัจะน�าไปสูค่วามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กรกบัภาระงานทัง้	

4	ด้าน	คอื	การบรหิารงานวชิาการ	การบรหิารงบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และการบรหิารงานทัว่ไป	
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สอดคล้องแนวคดิของ	Cohen	and	Uphoff	(1980,	p	211)	ทีก่ล่าวว่า	ความพึงพอใจทัง้	4	ภาระงาน	ได้แก่	

การบริหารงานวิชาการ	การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารงานทั่วไป	ผู้บริหาร

โรงเรียนต้องบริหารงานโดยใช้แนวทางของประชาธิปไตยถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วร่วมมือกัน

ท�างาน	โดยงานบรหิารงานต่าง	ๆ 	ผูบ้รหิารโรงเรียนเป็นผูน้�าในการสัง่การต่าง	ๆ 	บางครัง้การด�าเนนิงานอาจ

จะล่าช้าด้วยเหตุผลบางอย่าง	เช่น	บางครั้งต้องประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งท�าให้การด�าเนินงานล่าช้า	

ถงึแม้จะล่าช้าแต่ท�าให้เกดิความรอบคอบในการท�างาน	ผูร่้วมท�างานร่วมมอืร่วมใจกนัดีมคีวามรูค้วามเข้าใจ

งานเป็นอย่างด	ีการบรหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้	เนือ่งมาจากความสามารถของผูบ้ริหารในการน�าเทคนคิ

และกระบวนการบรหิารมาใช้บรหิารงาน	กระบวนการบรหิารทีม่คีวามส�าคญัต่อการบรหิารงานทกุระดับทกุ

ประเภทของหน่วยงานหรอืองค์การ	ได้แก่	การวางแผน	ซึง่การวางแผนเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัยิง่ในการบรหิาร

และพฒันาการศึกษา	เนื่องจากการวางแผน	การจดัองค์การที่ด	ีกม็ีสว่นสัมพันธก์ับความส�าเร็จขององค์การ

เช่นเดียวกัน	เพราะจะท�าให้กลุ่มบุคคลมองเห็นความเป็นไปของโครงสร้างอย่างชัดเจน	และสามารถปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 หรือบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้

จากรายงานประจ�าปี	 2550	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 มีสถานศึกษาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ	ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีจ�านวนโรงเรียน	20	 โรงเรียน	ซึ่งบุคลากรครูส่วนใหญ่ไม่

ถ่ายโอนมาอยู่ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังมหาสารคาม	ท�าให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคามต้อง

สรรหาบคุลากรโดยการรับโอนมาจากทีอ่ืน่	และบรรจขุ้าราชการครใูหม่เป็นจ�านวนมาก	ซึง่ได้พบปัญหาดงันี	้

คือ	ผู้บริหารของท้องถิ่นยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจการจัดการศึกษา	รูปแบบโครงสร้างการบริหาร

ของโรงเรียนยังใช้การบริหารเดิมจากกระทรวงศึกษาธิการ	จากการประเมินคุณภาพโรงเรียน	และคุณภาพ

นักเรียน	พบว่า	นกัเรยีนในโรงเรยีน	มคุีณภาพค่อนข้างต�า่	เมือ่เปรยีบเทียบโรงเรยีนอืน่	ๆ 	ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ

โรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย	เช่น	มีครูไม่ครบชั้นเรียน	ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

อุปกรณ์	นอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนยังต้องใช้เวลาในการท�าเอกสาร	และงานธุรการอื่น	ๆ	ท�าให้เวลา

ในการจดัการเรยีนการสอนน้อยลง	ซึง่ส่งผลกระทบถึงประสิทธภิาพการสอนของคร	ูและคณุภาพของนกัเรียน

ตามมา	(องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม,	2550,	หน้า	20-21)	

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ประกอบกับการที่ผู้ศึกษาได้มีประสบการณ์ท�างานในโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	การท�างานของครูโดยภาพรวมแล้วครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

มากทั้งงานด้านการสอน	งานพิเศษ	และงานอื่น	ๆ 	ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น�า

องค์กรควรมกีารจดัระบบการบรหิารงานของสถานศกึษาทีด่มีปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาสามารถ

ท�างานร่วมกนัได้และเกดิความพงึพอใจ	ด้วยเหตุนีผู้ศ้กึษาค้นคว้าจงึต้องการศกึษาความพงึพอใจของบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	เพื่อน�าผล

การศกึษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุ	การบรหิารการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา	เพือ่สนองความ

พึงพอใจให้แก่ครูและได้ปฏิบัติงานต่างๆ	บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อให้งาน

ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	บรรลุผลส�าเร็จต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 จ�าแนกตามเพศ	 วิทยฐานะ	

ประสบการณ์ท�างาน	และขนาดสถานศึกษา	

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

3.2		 บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

3.3		 บคุลากรทางการศึกษาทีม่ปีระสบการณ์การท�างานต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการ

ศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

3.4		 บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการ

ศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

4.1		 ได้ทราบระดับความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน

ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบริหารการศกึษา

ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	

4.3		 ได้ข้อสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูเ้กีย่วข้องกบัการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน

ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	เพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัการวางแผน	ก�าหนด

นโยบายส�าหรับการจัดการศึกษา	ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป	

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 ข้าราชการครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 จากโรงเรียน	 5	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม	 โรงเรียน 

ขามป้อมพิทยาคม	โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	โรงเรียนนาข่าวิทยาคม	โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม	รวมทั้งสิ้น	

จ�านวน	124	คน
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	 	 5.1.2		กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ข้าราชการครผููส้อนโรงเรยีนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	จ�านวน	95	คน	โดยใช้สตูรของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1987,	p.727	

–729	อ้างถึงใน	บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์,	2531,	หน้า	7)	จากนั้น	สุ่มตัวอย่างประชากรอย่างเป็นสัดส่วน

ตามขนาดโรงเรียน	โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบง่าย	

5.2		 ขอบเขตด้านเนือ้หา	ได้แก่	ความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษา

ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	4	ด้าน	ดังนี้	1)	

ด้านบริหารงานวิชาการ	2)	ด้านบริหารงานงบประมาณ	3)	ด้านบริหารงานบุคคล	และ	4)	ด้านบริหารงาน

ทั่วไป

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ใช้แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอนดังนี้

	 	 ตอนที	่1	แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	เพศของข้าราชการ

คร	ูวทิยฐานะของข้าราชการคร	ูประสบการณ์ท�างานของข้าราชการคร	ูและขนาดสถานศกึษา	เป็นลกัษณะ

แบบส�ารวจรายการ	(Check	list)	

 	 ตอนที่	2	ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทมุ	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัมหาสารคาม	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	

ตามวิธีการของลิเคิร์ต	(Likert	Scale)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553,	หน้า	121)

  ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	เป็นค�าถามชนิดปลายเปิด

5.5		 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(F-test)

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นเพศ

หญิง	จ�านวน	49	คน	คดิเป็นร้อยละ	51.6	และเป็นเพศชาย	จ�านวน	46	คน	คดิเป็นร้อยละ	48.4	มวีทิยฐานะ

ครูช�านาญการพิเศษ	จ�านวน	44	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.3	รองลงมา	คือ	มีวิทยฐานะครูช�านาญการ	จ�านวน	

33	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.7	ไม่มีวิทยฐานะ	(ครูผู้ช่วย	ครู	คศ.1)	จ�านวน	17	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.9	และ

มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.1	มีประสบการณ์	10	 -	20	ปี	จ�านวน	51	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	53.7	รองลงมา	คือ	มีประสบการณ์น้อยกว่า	10	ปี	จ�านวน	31	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.6	และ

มีประสบการณ์	20	ปีขึ้นไป	จ�านวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.7	และอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง	จ�านวน	

41	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.2	รองลงมา	คือ	อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่	จ�านวน	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.6	

และอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก	จ�านวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.3
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6.2		 ความพงึพอใจของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีนในเขตอ�าเภอ

วาปีปทมุ	สังกดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัมหาสารคาม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงานบุคคล	รองลงมา	คือ	ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป	ด้านการบริหารงานวิชาการ	และน้อยที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	

6.3		 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทมุ	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	พบว่า	บุคลากรทางการศกึษา

เพศ	และวิทยฐานะต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบริหารการศกึษา	โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่าง

กัน	บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา	โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นด้านการบริหารงานทั่วไป	บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในงาน	10	

-	20	ปี	มีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า	10	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั	.05	และ	บคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

มหาสารคาม	 ที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกนั	ยกเว้นด้านการบรหิารงานทัว่ไปแตกต่างกนั	บคุลากรทางการศึกษาทีอ่ยูส่ถานศึกษาทีม่ี

ขนาดเล็ก	มคีวามพงึพอใจมากกว่าครทูีท่ีอ่ยูส่ถานศกึษาทีม่ขีนาดกลาง	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

6.4		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	สรุปผลได้ดังนี้	หน่วยงานต้น

สังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน	 ส่งเสริมการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 โดยมีการจัดประชุม

วางแผนเพือ่ให้การด�าเนนิงานมคีวามต่อเนือ่ง	ร่วมกนัแก้ไขปัญหา	ทีอ่าจเกดิขึน้	เพือ่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู	เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน	เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา	เพื่อให้การดด�าเนินการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1			ความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน	ในเขตอ�าเภอ

วาปีปทุม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดับมากทกุด้าน	ทีเ่ป็นเช่นนี	้เนือ่งจากมกีารก�าหนดให้การบรหิารงานการศกึษาเป็นหวัใจ

ที่ส�าคัญของสถานศึกษา	 ซึ่งมีขอบข่ายและกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การพัฒนาสถานศึกษาด้าน	 ต่าง	 ๆ	

เพือ่ให้เกดิสมัฤทธิผ์ลตามจดุมุง่หมาย	ครซูึง่ท�าหน้าทีน่�านโยบายไปปฏบิตัจิะรบัรูแ้นวทางปฏบิตัเิพือ่ส่งเสรมิ

การบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี	 จึงท�าให้ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในระดับมาก	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เงาแข	เดือดขุนทด	(2551,	หน้า	89-98)	ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของครูเกี่ยว

กบัการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน	สงักดัส�านกับริหารงานการศึกษาพเิศษในภาคตะวันออก	ผลการวิจยั 

พบว่า	ระดับความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน	สังกัดส�านักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษในภาคตะวันออก	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	
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	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูเข้าสู่วิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน	 มีการสร้าง

เสริมขวญัและก�าลังใจให้ครูอย่างสม�า่เสมอ	จัดกจิกรรมท่ีส่งเสรมิให้ครทุูกคนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดกจิกรรม

ของสถานศกึษา	และทีส่�าคัญแนะน�าให้ครเูข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบและขอบข่ายของงานในสถาน

ศกึษา	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ประเสรฐิ	ฟักสอาด	(2554,	หน้า	86	–	99)	ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี	เขต	2	ผลการ

วิจัย	 พบว่า	 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยครูต้องการให้ยกระดับเรียง

ตามล�าดบัความถีจ่ากมากไปน้อย	3	ล�าดับดังนี	้จัดบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน	จดัให้พฒันาตนเองตามความ

ต้องการของบุคลากร	จัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการสอน	

7.2		 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

	 	 7.2.1		 จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า	 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความพึง

พอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ท้ังน้ีเนือ่งจาก

ในการบริหารงานการศึกษานั้น	 บทบาทของครูผู้สอนทั้งเพศชายและเพศหญิงจะท�าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน	

เน่ืองจากสภาพปัจจุบนับคุลากรในสถานศึกษามีภาระหน้าทีใ่นความรับผิดชอบมาก	ดงันัน้	การให้ความช่วย

เหลือของบคุลากรจะช่วยสร้างความเข้าใจในการปฏบิตัใิห้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัได้	และเป็นการสร้างจดุ

เน้นของ	การบรหิารการศึกษาให้บคุลากรมเีป้าหมายเดยีวกนั	ซึง่ท�าให้ผลการศกึษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นงนุช	กิตติโรจน์เจริญ	(2552,	หน้า	58-67)	ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของครู 

ผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	

ผลการวิจยั	พบว่า	การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครผููส้อนต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดั

เทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามเพศประสบการณ์ท�างาน	โดยรวมและราย

ด้านแตกต่างกัน	อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 7.2.2		 จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะต่างกัน	มีความ

พึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ท้ังน้ีเนือ่งจาก

เป้าหมายของครูคือ	ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย	ท�างานตามนโยบายไม่

ได้ยึดติดกับวิทยฐานะ	จึงท�าให้ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	กมลรัตน์	ภูดอกไม้	(2556,	หน้า	51-52)	ได้วิจัยเรื่อง	การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อ

การบรหิารงานของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	24	จงัหวดักาฬสนิธุ	์ผล

การวิจัย	พบว่า	ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.3		 จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท�างาน

ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังนี้
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เน่ืองจากการบรหิารการศกึษาเป็นการด�าเนนิงานเป็นทมี	ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิาร	ซึง่ท�าหน้าทีค่วบคมุการ

ด�าเนินงาน	 ส่วนครูที่ท�าหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะร่วมทีมท�างาน	 โดยหากครูท่ีมีประสบการณ์ในงานน้อยกว่า

ประสบปัญหาในการด�าเนินงานก็จะได้รับค�าแนะนาและช่วยเหลือจากครูที่มีประสบการณ์ในงานมากกว่า

ท�าให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นงนุช	 กิตติโรจน์เจริญ	

(2552,	 หน้า	 58-67)	 ได้วิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรีการ	ผลการวิจัย	พบว่า	การเปรียบเทียบความพึง

พอใจของครผููส้อนต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงศรีราชา	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดั

ชลบรีุ	จ�าแนกตาม	ประสบการณ์ท�างาน	โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ	

.05	

	 	 	 	 ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คือ	

ครูที่มีประสบการณ์ในงาน	10	-	20	ปี	มีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า	

10	ปี	ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนี	้อาจเนือ่งจากครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากจะเห็นความส�าคญัของ

การบริหารการศกึษาในด้านการบริหารงานทัว่ไปในโรงเรยีน	เพราะถอืว่าการบริหารงานทัว่ไปเป็นกระบวน

การทางานร่วมกันของผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษาด้วย	การให้ความช่วยเหลือ	แนะน�าส่งเสริม

ให้เกิดการปรับปรุงการสอน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ	ช่วยส่งเสรมิให้ครู

ทีม่ปีระสบการณ์ในงานสอนน้อยได้มกี�าลงัใจและสามารถปฏบิตัติามหลกัการจดัการเรยีนการสอนทีถ่กูต้อง

ตามความต้องการของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ประเสรฐิ	ฟักสอาด	(2554,	หน้า	86-99)	

ได้วิจยัเร่ือง	ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารงานของผู้บรหิารโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ปราจีนบุรี	เขต	2	ผลการวิจัย	พบว่า	การเปรียบระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรยีน	พบว่าประสบการณ์มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	และครท่ีูมปีระสบการณ์

มากมีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย	

	 	 7.2.4		ครูที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกนั	อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นือ่งจากในการจดัการศกึษาในปัจจบัุน	

สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีการแข่งขันในด้านวิชาการ	 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ของตนให้มีคุณภาพเพียงพอ	เพื่อให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	ดังนั้น	ไม่ว่า

ครูผูส้อนจะปฏบิตังิานในขนาดสถานศกึษาขนาดใดกต็าม	ทกุคนทกุฝ่ายสามารถจดักระบวนการเรยีนรู	้เพือ่

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา	 จากเหตุผลดังกล่าวจึง

ส่งผลให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาโดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่าง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	กรรณิการ์	ดาวธง	(2553,	หน้า	53-61)	ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจ

ของครตู่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง	เขต	2	

ผลการวิจยั	พบว่า	ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนมธัยมศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาระยอง	เขต	2	จ�าแนกตามขนาดโรงเรยีน	โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 	 	 ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คือ	

ครู	ทีอ่ยูส่ถานศกึษามขีนาดเล็ก	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการศกึษา	ด้านการบรหิารงานทัว่ไป	มากกว่า

ครูที่ที่อยู่สถานศึกษามีขนาดกลาง	 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันการ

บริหารงานทั่วไปย่อมท�าให้ครูมีความรู้สึกต่างกัน	สถานศึกษาขนาดกลางครูจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ	แต่

ถ้าขนาดเล็กครูจะท�างานไปด้วยกันช่วยเหลือ	 จึงท�าให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

กมลรัตน์	ภดูอกไม้	(2556,	หน้า	51-52) ได้วจิยัเรือ่ง	การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการบริหาร

งานของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	จังหวัดกาฬสินธุ์	ผลการวิจัย

พบว่า	ครทูีอ่ยูใ่นสถานศึกษา	ทีม่ขีนาดสถานศึกษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงานของสถานศกึษา	

แตกต่างกัน	อย่างมีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยครูที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง	มีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา	โดยรวมน้อยกว่าครูที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก	และขนาดใหญ่	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  8.1.1		ความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีนในเขต

อ�าเภอวาปปีทุม	สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสดุ	คือ	ด้านการบริหาร

งานงบประมาณ	ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายให้การสนับสนุน	ส่งเสริมให้

มีการด�าเนินการในด้านดังกล่าว	 อย่างสม�่าเสมอ	 มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อให้การด�าเนินงานมีความต่อ

เนื่อง	ร่วมกันแก้ไขปัญหา	ที่อาจเกิดขึ้น	เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 8.1.2		ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู	 เพื่อก�าหนดบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในแต่ละด้านให้ชดัเจน	เป็นการเตรยีมความพร้อมของสถานศกึษา	เพือ่ให้การด�าเนนิ

การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 8.1.3		ควรมกีารส่งเสรมิให้บคุลากรในสถานศกึษาได้รบัการอบรมพฒันา	เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 เพื่อได้ทราบผลการการวิจัยและใช้เป็นข้อสนเทศในการ

พฒันาการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีนในเขตจงัหวดัมหาสารคาม	และจงัหวดัอืน่ให้มปีระสทิธภิาพ

ในโอกาสต่อไป

	 	 8.2.2	 ควรมีการศึกษาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาทุกอ�าเภอในเขตจังหวัด

มหาสารคาม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัมหาสารคาม	เพือ่จะท�าให้ทราบข้อมลูว่าการบรหิารการศกึษา

ด้านใดมปัีญหามากน้อยแตกต่างกนั	เพือ่ใช้ก�าหนดรปูแบบการบรหิารงานของสถานศกึษาทีเ่หมาะสมต่อไป

	 	 8.2.3		ควรศึกษาสภาพการปฏบิตังิานปัญหาและความต้องการในการปฏบัิตงิานของบุคลากร

ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วน
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จงัหวดัมหาสารคาม	เพือ่จะท�าให้ทราบถงึความต้องการของผูบ้รหิารและครใูนการร่วมกนับรหิารสถานศกึษา

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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สารนิพนธ์เรื่อง	ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 ส�าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความ

อนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 และสถาบัน	 องค์กร	 บุคลากร

หลายท่านที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือข้อมูล	ข้อเสนอแน	ค�าปรึกษาแนะน�า	ความคิดเห็นและก�าลังใจ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ขอขอบพระคุณ	ดร.จ�านง	กมลศิลป์	อาจารที่ปรึกษาหลัก	และขอขอบพระคุณ	ดร.อุทัย	กมลศิลป์	

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม	ทีก่รณุาสละเวลาให้ความรูค้�าแนะน�า	ค�าปรกึษา	ตลอดจนตรวจแก้ไข	อนัเป็นประโยชน์

แก่ผู้วิจัย	ได้สารนิพนธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์	ขอขอบพระคุณ	นายสุรภีร์	ค่ายหนองสวง	ผู้อ�านวยการส�านักการ

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	นายอวยชัย	ปัจจัยมงคล	ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม	 ดร.วดี	 แคนสุข	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย	 ขอกราบ

ขอบพระคณุคณาจารย์	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทความรู	้และประสบการณ์ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา	พนักงานเจ้าหน้าที่	 เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่

เป็นก�าลังใจ	คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน	โรงเรียนนาขามป้อมพิทยาคม	รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้

กล่าวนามไว้	ณ	ที่นี้	ที่ให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือ	และให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา

คุณค่าและคุณประโยชน์อันใดที่เกิดสารนิพนธ์นี้	 ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณแด่	 บิดา	

มารดา	และคณาจารย์	ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านขอจงได้รับส่วนแห่งความดีนี้ทุกท่านเทอญ


