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บทคัดยอ 

 การเปรียบเทียบวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 และ (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานตอการจัดการศกึษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และอายุ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 รวมทั้งหมดจำนวน 1,314 คน กลุมตัวอยาง คือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 297 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ขั้น ไดแก (1) ประชากรและกลุม

ตัวอยาง (2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมขอมูล (5) การวิเคราะห

ขอมูล และ (6) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t – test (Independent)  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงาน

บุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานวิชาการ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการ

บริหารงานของของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามประสบการณและระดับการเปรียบเทียบ โดยรวมไมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.5 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To study the satisfaction of the basic education 

committees towards educational administration at small schools under the Mahasarakam Primary 
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Educational Service Area Office 1 and (2) compare the satisfaction of the basic education committees 

towards educational administration at small schools under the Mahasarakam Primary Educational Service 

Area Office 1; which classified by gender, occupation and educational level. 

 Research methodology was descriptive research. The population, totaling 1,314 teachers, 

included 298 committees Samples, totaling randomized by Stratified Random Sampling. Research 

procedure consisted of 6 steps; (1) population and sample (2) research instrument (3) construction of 

research instrument (4) data collection (5) data analysis and (6) Statistics used for data analysis. The 

instrument used for data collection was a questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data 

analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test (Independent)and F-test.  

 Major Findings: (1) The study the satisfaction of the basic education committees towards 

educational administration at small schools under the Mahasarakam Primary Educational Service Area 

Office 1, In the overall and all aspects were at the highest level. (2) Compare the satisfaction of the basic 

education committees towards educational administration at small schools under the Mahasarakam 

Primary Educational Service Area Office 1, classified by occupation and educational level. The overall 

and in all aspects level were not different and classified by gender level overall and in all aspects level 

were a statistically significant different at .01. 

Keywords: satisfaction, educational administration at small schools 

 

บทนำ 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุงพัฒนาให

คนไทยทุกชวงวัย เปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมี

สุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถงึทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มคีณุภาพ 

ผู ดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ ่งพาตนเองได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 15) 

 รัฐบาลไดใหความสำคัญของการเปรียบเทียบ จึงไดตราพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบแหงชาติ เพื่อใหการ

จัดการเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขโดยยึดหลักการจัดการเปรียบเทียบ 3 ประการ คือ 

เปนการเปรียบเทียบตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการเปรียบเทียบและ พัฒนาสาระ

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่การเปรียบเทียบ สถานการเปรียบเทยีบและ

องคการปกครองสวนทองถ่ิน (กระทรวงการเปรียบเทียบธิการ, 2542: 23) ภารกิจอีกสวนหน่ึงของสถานการเปรียบเทียบท่ี

พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดใหกระทรวงการ

เปรียบเทียบธิการกระจายอำนาจจัดการเปรียบเทียบใหสถานการเปรยีบเทียบมีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว แบงงานออกเปน 4 

งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป โดยมีงานวิชาการเปนหัวใจสำคัญ เน่ืองจากงาน

วิชาการเก่ียวของกับการจัดประสบการณการเรียนรูปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของ

หลัก สูตรอยางมีประสิทธิภาพของการบริหารการดำเนินงานของสถานการเปรียบเทียบขึ้นอยูกับผูอำนวยการสถานการ

เปรียบเทียบ ซึ่งเปนผูนำในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะดานวิชาการผลผลิตท่ีไดคือคุณภาพของผูเรียน ดังน้ัน ความสำเร็จ
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หรือการลมเหลวของการพัฒนาคุณภาพการเปรียบเทียบจึงอยูท่ีการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานการเปรียบเทียบเปน

สำคัญ (สุรศักดิ์ ทิพยสุบรรณ, 2549: 2) 

 การพัฒนาการเปรียบเทียบจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองสรางขวัญและกำลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการ

เปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีความรูสึกที ่ดีตองานและสภาพแวดลอมของงาน ตลอดทั้งมีความรูสึกที่ดีตอ

ผูบริหารสถานการเปรียบเทียบ การสรางขวัญและกำลังใจที่ดีใหแกครูและบุลากรทางการเปรียบเทียบ โดยอาศัยทฤษฎี

ความตองการของมนุษยของมาสโลว Maslow (1954: 370-396) เสนอไว คือ มนุษยมีความตองการ 5 ขั้น คือ ความ

ตองการทางกายภาพ ความตองการความปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการการยอมรับ และตองการสำเร็จ

สมหวัง ขวัญเปนความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอสภาพแวดลอม การทำงาน และเพ่ือนรวมงาน ถาครูและบุคลากรมีขวัญท่ีดีก็

จะเกิดความรวมมือในการทำงาน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานการเปรียบเทียบที่จะตองหมั่นตรวจสอบหรือวัดขวัญ

กำลังใจของครูและบุคลากรอยูเปนระยะ เพื่อจะไดจัดสภาพแวดลอมเกี่ยวกับงานและสังคมใหเอื้อตอการเกิดขวัญกำลังใจ

ของครูและบุคลากร อันจะสงผลตอความรวมมือรวมใจในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1   

  2. เพื ่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา 

อาชีพ และอายุ 

 

คำถามการวิจัย 

 1. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 อยูในระดับใด 

2. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และอายุ แตกตางกัน

หรือไม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ท้ัง 4 ดาน  ไดแก 

1. ดานวิชาการ    2. ดานงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล  4. ดานการบริหารท่ัวไป  

ตัวแปรอิสระ 

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ระดับการศึกษา 

2. อาชีพ 

3. อาย ุ
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ขอบเขตการวิจัย 

  1. ขอบเขตดานประชากร 

   1.1 ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 รวมท้ังหมดจำนวน 1,314 คน  

  1.2 กลุมตัวอยาง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 297 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซีและ

มอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเกี ่ยวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยศึกษาความพึง

พอใจตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให 

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา ใน 4 ดานคือ 

2.1 ดานวิชาการ 

2.2 ดานงบประมาณ 

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล 

2.4 ดานการบริหารท่ัวไป 

  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับ

หัวขอ ดังตอไปน้ี 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการเปรียบเทียบครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปการเปรียบเทียบ 2563 จำนวน 9 

โรงเรียน ซึ่งมีครูผูสอนท้ังหมด จำนวน 130 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปการเปรียบเทียบ 2562 

จำนวน 97 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี และมอรแกน Krejcie & Morgan; (อางถึงใน ประสิทธ์ิ 

สุวรรณรักษ, 2542: 148-149) และทำการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบ เปนแบบสอบถามที่ผูการเปรียบเทียบไดปรับปรุง

จากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยจำแนกออกเปน 4 ดาน มีจำนวน 40 ขอ 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  
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 1. การเปรียบเทียบเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย  

 2. การเปรียบเทียบวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

 3. เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหาตามขอบขายการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดย

จำแนกออกเปน 4 ดาน มีจำนวน 40 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยท่ีสุด  

 4. เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหา ครอบคลุมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดย

ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือจาก ประชา สำโรงลุน มี 4 ดาน จำนวน 40 ขอ  

 5. นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีมีขอคำถามของตอนท่ี 2 การบริหารงาน 4 ดาน จำนวน 40 ขอและ 

ขอคำถามท้ังสิ้น 40 ขอ เสนอใหผูเช่ียวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) ความ

เที่ยงตรงของขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณา

เลือกขอคำถามท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0  

 6. นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผู

เชียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

 7. นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรที่ไมใช

กลุมตัวอยางคือโรงเรียนวัดกลางบางแกว จำนวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือแบบมาตรสวน

ประมาณคำตามวิธีของCronbach (1970) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ีมีคามากกวา หรือ เทากับ 

0.7 และ 8. แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจกคณะการเปรียบเทียบศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ผูวิจัยนำหนังสือจากคณะการเปรียบเทยีบศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การ

เปรียบเทียบประถมการเปรียบเทียบกาญจนบุรี เขต 3 ขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการเปรียบเทียบประถม

การเปรียบเทียบนครปฐมเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือจากผูอำนวยการ

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบดวย อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 298 คน จำแนกตามอายุ 

ไดเปน อายุไมเกิน 30 ป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.01 อายุ 31 - 40 ป จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 7.38 อายุ 41 

– 50 ป จำนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.18 อายุ 51 – 60 ป จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 38.59 และอายุมากกวา 

60 ป จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 24.83 จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ไดเปน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 13.09 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.80 จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 36.24 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเทา จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.36 และจบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป จำนวน 

79 คน คิดเปนรอยละ 26.51 จำแนกตามอาชีพ ไดเปน อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 83 คน คิดเปนรอย
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ละ 27.85 อาชีพลูกจางเอกชน จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.72 อาชีพกิจการสวนตัว จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

15.44 อาชีพเกษตรกร จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 31.21 และอาชีพอ่ืน ๆ จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.78  

  2. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมตีอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ประกอบดวย

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 298 คน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S  = 0.69) 

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.69, S = 0.62) รองลงไปคือดานการ

บร ิ ห า ร ง านบ ุ คคล  ( X = 4.56, S = 0.73)  ด  า น ว ิ ช า ก า ร  ( X = 4.51, S = 0.86)  แล ะด  า น งบประมาณ  

( X = 4.41, S  = 0.75) ตามลำดับ 

  3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติ F (F-test) ท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบวา 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทยีบตามอายุของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (คา 

F = 3.389 Sig.= .010) และเมื่อเปรียบเทียบตามระดับอายุแยกรายคูพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมที่มี

อายุ 51 – 60 ป กับกลุมท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญ 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญ (คา F = 18.986 Sig. < .000) 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เปรียบเทียบตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

(คา F = 15.693 Sig. < .000) 

 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป มีประเด็นท่ีผูวิจัยไดนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบดวย อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ เมื่อจำแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวาชวงอายุที่มีความถี่มากที่สุดคือ อายุ 51 – 

60 ป (รอยละ 38.59) รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ป (รอยละ 27.18) ทั้งนี้อาจเกิดจากประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

ผูอำนวยการสถานศึกษา ผูแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ โดยสวนใหญจะมีอายุอยูในชวงดังกลาวน้ี และชวงอายุที่มีความถี่นอย

ที่สุดคืออายุไมเกิน 30 ป (รอยละ 2.01) อาจเกิดจากผูที่มีอายุในชวงนี้ยังขาดความรู ประสบการณ ไมมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับของคนอื่น ๆ ในแตละกลุม จึงไมไดรับคัดเลือกมาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมากนัก 

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวาระดับการศึกษาท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

(รอยละ 36.24) รองลงมาคือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป (รอยละ 26.51) และระดับการศึกษาที่มีความถี่นอย
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ที่สุดคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา (รอยละ 4.36) เมื่อจำแนกตามอาชีพพบวาอาชีพที่มีความถี่สูงที่สุดคืออาชีพ

เกษตรกร (รอยละ 31.21) อาจเกิดจากการที่คนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 27.85) อาจเกิดจากเกณฑที่กำหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละ

โรงเรียนจะตองมีกรรมการอยางนอย 2 คน จาก 9 คน ที่เปนขาราชการคือผูอำนวยการสถานศึกษาและผูแทนครู และ

อาชีพท่ีมีความถ่ีนอยท่ีสุดคืออาชีพลูกจางเอกชน (รอยละ 8.72) 

  2. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมตีอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ประกอบดวย

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 มีความพึง

พอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.55, S  = 0.69) และเมื่อพิจารณารายดานพบวามีความพึงพอใจในแตละดาน

อยูในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด แสดงวาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต1 มีการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน 

  3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิต ิF (F-

test) ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบวา 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบตามอายุของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ และ

เมื่อเปรียบเทียบตามระดับอายุแยกรายคูพบวามีชวงอายุของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงคูเดียวเทานั้นที่มี

ระดับความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ คือกลุมท่ีมีอายุ 51 – 60 ป กับกลุมท่ีมีอายุมากกวา 60 ป  

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญ  

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เปรียบเทียบตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ  

  โดยสรุปแลวผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดจากการ

วิจัยในครั้งนี้โดยรวมแลวไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศาสตรา ปาสาบุตร และ

งานวิจัยของจินภรณ สุขปญญา 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรนำผลการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตอไป 

  2. ควรมีการศึกษาทำวิจัยเกี่ยวการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

  3. ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให

มากข้ึน 
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