
 

สรุปผล 

การสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  และด้านบริหาร
ท่ัวไป  สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตารางแสดงผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

1. ความพึงพอใจโดยรวม 

 

จากตารางแสดงผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า มีการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.12)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านท่ีมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับ มาก (X  = 4.26)  และข้อท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ด้าน
การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับ มาก  (X  = 4.12) 

 
2. ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

ด้านที่ ด้าน x  S.D. ระดับการปฏิบัติ อันดับที ่
1 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.12 0.04 มาก 3 
2 ด้านวิชาการ 4.26 0.05 มาก 1 
3 ด้านงบประมาณ 4.17 0.02 มาก 2 
4 ด้านบริหารทั่วไป 4.17 0.05 มาก 2 

รวมค่าเฉลี่ย 4.12 0.01 มาก  

ข้อที่ รายการนโยบาย x  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

อันดับที ่

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

4.05 0.67 มาก 4 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง กับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

3.98 0.73 มาก 5 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน รวมท้ังการออกจากราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 

4.10 0.71 มาก 3 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นคู่มืออาชีพ
โดยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกลุ่มเป้าหมาย อย่างท่ัวถึง 

4.19 0.63 มาก 2 

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.27 0.67 มาก 1 

รวมค่าเฉลี่ย 4.12 0.04 มาก  

N = 238 



 

 

จากตารางแสดงผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า มีการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.12)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหแ้ก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ มาก (X  = 4.27)  และข้อท่ีมีความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด คือ การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง กับนโยบาย สภาพปัญหา 
และความต้องการของสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก  (X  = 3.98) 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ในบางโรงเรียนมีครูน้อยไม่ครบเกณฑ์ให้ย้ายออกแต่ไม่มีครูย้ายเข้ายิ่งท าให้เหลือน้อยและขาด
เกณฑ์มากข้ึนท้ังๆท่ีมีครูเขียนเข้าเป็นอันดับหนึ่งและตรงเอกกับท่ีย้ายออก 

2. ท าได้ดีแล้ว 
3. โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทันเวลา เป็นเรื่องท่ีเห็นควร

ด าเนินการให้ต่อเนื่องและอย่าท่ัวถึง อย่างน้อยเกิน 75% 
4. ด าเนินการย้ายบรรจุแต่งให้ครอบคลุมท่ัวถึงและทันเปิดการเรียน 
5. บรรจุ ย้ายให้รวดเร็วทันเปิดเรียน 
6. งบประมาณจัดสรรเข้าสู่สถานศึกษาน้อย 
7. การแต่งต้ังคณะท างานส่วนมากฝ่ายบุคคลเลือกเฉพาะคนหน้าเดิม 
 8. ควรด าเนินงานบนฐานความโปร่งใส ไม่เอาพวกพ้อง 
9. การจัดสรรอัตราก าลังครูควรใช้ข้อมูลในทุกๆ มิติในการพิจารณา โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส 

ไม่ควรยึดเฉพาะตัวเลข ซึ่งง่ายเกินไป ไม่เหมะสมในการบริหารงานบุคคล 
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3. ด้านวิชาการ 

 

จากตารางแสดงผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด้านวิชาการ พบว่า มีการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมท้ังการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.26)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับ มาก (X  = 4.36)  และข้อท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา อยู่ในระดับ มาก  (X  = 4.13) 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดอบรมท่ีหลากหลาย 

 

ข้อที่ รายการนโยบาย x  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

อันดับที ่

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 

4.35 0.65 มาก 2 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4.20 0.78 มาก 8 

3 การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของ
สถานศึกษา 

4.33 0.66 มาก 3 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4.36 0.70 มาก 1 

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาส่ือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

4.16 0.73 มาก 9 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลท่ี
หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

4.26 0.71 มาก 6 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4.31 0.69 มาก 4 

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

4.13 0.79 มาก 10 

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.28 0.74 มาก 5 

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบเครือข่าย 

4.21 0.78 มาก 7 

รวมค่าเฉลี่ย 4.26 0.05 มาก  

N = 213 
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4. ด้านงบประมาณ 

 

จากตารางแสดงผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด้านงบประมาณ พบว่า มีการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.17)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับ มาก (X  = 4.27)  และข้อท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การขอจัดต้ัง จัดสรร และ
โอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก  (X  = 4.06) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดสรรงบประมาณ งบซ่อมแซม จากภัยธรรมชาติ ไม่ได้รับจัดสรร โปรดติดตามและพิจารณา
ช่วยเหลือ 

2. อย่าเอาเฉพาะ. ผอ. ท่ีพาไปกินไปเล้ียง ควรจัดสรรให้ครอบคลุม 
 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการนโยบาย x  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

อันดับที ่

1 การขอจัดต้ัง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.06 0.67 มาก 8 
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายท่ีก าหนด 

และสอดคล้องกับนโยบาย 
4.18 0.66 มาก 4 

3 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อย่างชัดเจน 

4.27 0.66 มาก 1 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

4.18 0.73 มาก 4 

5 การนิ เทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 

4.19 0.68 มาก 3 

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ของสถานศึกษา 

4.21 0.69 มาก 2 

7 การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

4.18 0.69 มาก 4 

8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 4.15 0.70 มาก 5 
9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณประจ าปี

อย่างเป็นระบบ 
4.13 0.72 มาก 6 

10 การประเมินความเส่ียงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

4.12 0.71 มาก 7 

รวมค่าเฉลี่ย 4.17 0.02 มาก  

N = 217 
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5. ด้านการบริหารทั่วไป 
 

 

จากตารางแสดงผลความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า มีการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.17)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น
ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  อยู่ในระดับ มาก (X  = 4.25)  และข้อท่ีมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 
สอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนดและความต้องการจ าเป็น อยู่ในระดับ มาก  (X  = 4.01) 

ข้อเสนอแนะ 

- เขตชอบไปกินกับผู้รับเหมา 
 
 

ข้อที่ รายการนโยบาย x  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

อันดับที ่

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

4.21 0.66 มาก 2 

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.25 0.69 มาก 1 

3 ช่องทางในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง 4.16 0.73 มาก 5 
4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 4.16 0.74 มาก 5 
5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม

เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.25 0.68 มาก 1 

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.18 0.71 มาก 4 

7 การวางระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

4.20 0.64 มาก 3 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
ท่ัวถึง สอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

4.01 0.79 มาก 8 

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคคลอื่น
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.13 0.75 มาก 6 

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบันองค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.12 0.79 มาก 7 

รวมค่าเฉลี่ย 4.17 0.05 มาก  

N = 214 
 

5 


