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บทที่ 1  บทนำ 
1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุม ทางตอน
ใต้จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ
16 องศา 40 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก โดยมี
พ้ืนที่บริการครอบคลุม 5 อำเภอ คือ อำเภอวาปีปทุม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน 
และอำเภอยางสีสุราช 

1.2. ข้อมูลพื้นฐาน 

                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบง่ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 
และข้อ 4 ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สำหรับจังหวัดมหาสารคาม 
แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 3 เขต ได้แก่ 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่  85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 417 ถนนสมารักษ์ ตำบล
หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และ 3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ตั้งอยู่เลขที ่354 หมู่ 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้ งอยู่ เลขที่  417             
ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120  

โทร.043-798349 โทรสาร 043-798043 web site : http://www.mkarea2.go.th สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุม  ทางตอนใต้จังหวัดมหาสารคาม      
ซ่ึงอยู่บริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ 16 องศา  40  ลิปดา
เหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก โดยมีพ้ืนที่บริการครอบคลุม 
5  อำเภอ คือ อำเภอวาปีปทุม อำเภอพยัคฆภมิูพิสัย อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน และอำเภอยางสีสุราช 
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1.3 ข้อมูลทางการศึกษา 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ 5 อำเภอ จำนวน 222 
แห่ง ดังนี้  

ตาราง 2 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ที ่ อำเภอ ขนาดโรงเรียน 

โรงเรียน ขยายโอกาส ขนาดเล็ก 

1 นาเชือก 43 8 34 

2 นาดูน  29 5 22 

3 พยัคฆภูมิพิสัย 55 14 39 

4 ยางสีสุราช 23 7 15 

5 วาปีปทุม 71 14 51 

โรงเรียนทัง้หมด 221 48 161 
 

         (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

ตาราง 3 จำนวนนักเรียนในสังกดั  
ที ่ อำเภอ จำนวน 

โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน รวมท้ังสิ้น 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยม
ปลาย 

1 นาเชือก 43 807 2,495 220  3,522 

2 พยัคฆภูมิพิสัย 55 1,180 4,075 857  6,112 

3 วาปปีทุม 71 1,778 6,300 680 89 8,847 

4 นาดนู 29 604 2,031 147  2,784 

5 ยางสสีุราช 23 488 1,594 242  2,324 

รวมทั้งสิน้ 221 4,857 16,495 2,148 89 23,589 

(ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

ตาราง 4  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รายการ/ประเภทตำแหน่ง จำนวน 

บุคลากรในสถานศึกษา 1,931 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 169 

2. บุคลากรที่ทำหนา้ที่สอน  
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    2.1 ข้าราชการคร ู 1,364 

    2.2 พนักงานราชการ 59 

    2.3 ครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยง,ครูวิทย์-คณิต 43 

    2.4 ลูกจ้างประจำ 84 

    2.5 ลูกจ้างชั่วคราว  212 

บุคลากรที่ปฏิบัตงิานในสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา  

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 

2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 

3. ศึกษานิเทศก์ 14 

4. บุคลากรทางการศึกษา 42 

5. ลูกจ้างประจำ 3 

6. อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว 8 

     (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

ตาราง 5 ข้อมลูผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 
ปีการศึกษา 2561-2563  
 คะแนนผลการทดสอบ 

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

2561 50.99 พอใช้ 37.94 พอใช้ 46.19 พอใช้ 
 

ปกีารศึกษา ระดับ คะแนนผลการทดสอบ รวมความสามารถ          
2 ด้าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย 

2562 

ประเทศ 68.50 72.81 70.66 

สพฐ. 67.49 72.51 70.00 

จังหวัด 67.16 72.47 69.82 

เขตพื้นที่ 70.80 75.02 72.91 

2563 

ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

สพฐ. 41.30 47.76 47.46 

จังหวัด 41.58 49.05 45.30 

เขตพื้นที่ 45.17 51.82 48.48 

    (ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
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ตาราง 6 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน  ( O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563 
 

ปีการศึกษา ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู ้  

เฉลี่ย ภาษาไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ 

2561 

ประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

จังหวัด 56.05 34.48 35.62 39.18 41.33 

เขตพ้ืนที ่ 55.45 33.74 35.72 38.98 40.97 

 
2562 

ประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

จังหวัด 48.84 29.56 31.55 33.99 35.99 

เขตพ้ืนที่ 48.29 29.49 31.57 34.06 35.85 

 
2563 

ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

สพฐ. 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 

จังหวัด 56.25 36.80 27.60 37.32 39.49 

เขตพ้ืนที่ 55.34 36.28 27.65 37.65 39.23 

 (ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 

ตาราง 7 ข้อมูลแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 ปกีารศึกษา 2561 – 2563 )   
 

ปีการศึกษา ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เฉลี่ย 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ  

2561 

ประเทศ 55.04 29.45 30.04 36.10 37.50 

สพฐ. 55.29 29.10 30.28 36.43 37.71 

จังหวัด 50.66 27.80 29.70 36.57 37.34 

เขตพื้นท่ี 55.14 25.21 25.41 34.54 33.96 

 

2562 

ประเทศ 55.04 33.25 26.73 30.07 36.30 

สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 

จังหวัด 55.91 31.32 26.12 30.12 35.90 

เขตพื้นท่ี 52.28 28.07 22.77 28.97 33.02 

 

2563 

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

สพฐ. 57.81 34.14 25.82 30.17 36.33 

จังหวัด - - - - - 

เขตพื้นท่ี 49.58 27.87 20.82 27.73 31.50 

(ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2) 
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 ตาราง 8 รายการงบประมาณ ประจำปี 2562- 2564(หน่วย : บาท) 
 

รายการ งบประมาณ 

 ปี 2562 (บาท) 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 
งบประมาณ  

ปี 2563 (บาท) 

งบบุคลากร 

         - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 

         - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

866,419,180.71 

850,586,538.71      

15,832,642              

757,775.17 

741,332,217.17 

16,443,300 

 

 

16,756,900 

งบดำเนินงาน 

       - ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน 

        - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          - งบขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ์ 
สพฐ.   - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

95,860,487  

3,300,000 

1,700,000 

2,726,180 

88,134,299              

79,933,023.01 

3,983,780 

1,916,220 

- 

74,033,023.01 

 

3,094,664 

1,405,336 

80,828,280 

1,873,215 

งบลงทุน 96,038,440 40,599,670 78,140,480 

งบเงินอุดหนุน 116,158,365 119,195,945 165,864,579 

2.2 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตาราง 9 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ปีงบประมาณ 

 

คะแนนเต็ม 

ผลการประเมินตัวชี้วัด  
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2561 

2562 

2563 

2564 

5 

5 

5 

5 

4.27186 

4.27186 

4.53433 

4.73648 

มาตรฐาน 

มาตรฐานชั้นสูง 
คุณภาพ 

คุณภาพ 

      ตาราง 10 ผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา 

ปีงบประมาณ คะแนนการประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน สพป. (ระดับ) 

2561 ดีเยี่ยม 

2562 ดีมาก 

2563 ดีมาก 

2564 ดีเยี่ยม 
 

 

5 
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ตาราง 11 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ปีงบประมาณ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ร้อยละเฉลี่ย ระดับความโปร่งใส 

2560 87.41 สูงมาก 

2561 70.83 สูง 

2562 85.43 A 

2563 87.21 A 

2564 92.84 A 

   

2. การจัดตั้งศูนยบ์ริการ 

           การจัดตั้งศูนย์บริการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2 ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น  ผู้รับบริการ
ได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภ าค รั ฐ  (PMQA: Public Sector Management Quality Award) ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการ (Service Center)  ที่รวมงานบริการหลายประเภท
ในกลุ่มงานต่างๆ ไว้บริการในจุดเดียว เน้นการ ให้บริการที่รวดเร็ว ประทับใจประกอบด้วย 

                    1. การจดัทำบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                    2. การจัดทำหนังสือรับรองตัวบุคคล 

                    3. การจัดทำหนังสือรับรองเงนิเดือน  
                    4. การเบิกเงินคา่รักษาพยาบาล 

                    5. การเบิกเงินค่าการศึกษาบตุร 

                    6. การให้บรกิารข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
                    7. การให้บรกิารตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ 

                    8. การให้บรกิารแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ 

                  นอกจากนี้ ศูนย์บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
ยังจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการ เช่น ให้บริการน้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ  ร่มกันฝน/กัน
แดด  แว่นสายตา เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง  เครื่องวัดความดัน เป็นต้น 

                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตระหนักถึงความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มารับบริการ จึงได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การให้บริการให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด  จึงได้
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ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร กระบวนงาน และองค์กร ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
และเข้มแข็งสืบไป 

3. วัตถปุระสงค์การศึกษา 
          3.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

          3.2 เพ่ือศึกษาทิศทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

4. ขอบเขตการศึกษา 

        4.1 เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่มีต่อการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ              
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ในการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและ                                  
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

         4.2 การศกึษาจะครอบคลุมความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ 
           1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 
250 โรงเรียน  ใน 5 อำเภอ  

           2) ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

         5.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทีมี่ต่อการบริหารงานและการ
บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

         5.2 ทราบถึงข้อเสนอแนะอ่ืนที่จะนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดรูปแบบการบริหารและ
การให้บริการที่สามารถรองรับความต้องการของผู้มาใช้บริการได้ 
 

5. นิยามศัพท์ 
 

    คำนิยามศัพท์เฉพาะ 

               “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 

              “ผู้รับบริการ” หมายถงึ ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 

              “ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี” หมายถึง บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินการและความสำเร็จขององค์กร 

               “ก.ต.ป.น.” หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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บทที่ 2   วิธีการดำเนินการ 
 

                การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ครั้งนีมี้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ  ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจ โดยการจัดทำแบบสอบถามเพ่ือสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2   โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

                       ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

                       ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน 4 ด้าน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

              ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
  1.นำแบบสอบถามออนไลน์ขึ้นหน้าเว๊บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 http://www.mkarea2.go.th พร้อมทำหนังสือแจ้งช่องทางการกรอก
แบบสอบถามส่งสถานศึกษาในสังกัด 

                     2.ณ ศูนย์บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2  
(Service Center) จากข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ 
            3.ส่งแบบสำรวจไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้ ง 221 โรง เพ่ือรองรับกรณีผู้กรอก
แบบสอบถามไม่สะดวกการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ 
               ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลทีไ่ดม้าวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ 
               ขั้นตอนที่ 4 จัดพิมพ์ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

               ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

ข้อมูลและประชากร 
 

             1. ข้อมูล ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรการวิจัย โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามท่ีตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

    ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร,ครผูู้สอน,บุคลากรทางการศึกษา,ก.ต.ป.น.,คณะกรรมการสถานศึกษาและ
อ่ืนๆ 

                 ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยพิจารณาจากความพึงพอใจใน 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้าน
วิชาการ 2.ด้านบริหารงานบุคคล 3.ด้านงบประมาณ และ4.ด้านบริหารทั่วไป รวมถึงข้อเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
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 2.ประชากร คือ  

     กลุ่มประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา,ครผูู้สอน,บุคลากรทางการศึกษา,ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษาและอ่ืนๆ ทีม่าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา,ที่ตอบแบบสอบถามที่ส่งให้สถานศึกษาในสังกัดและที่กรอกแบบสอบถามออนไลน์ทีเ่ว๊บไซต์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 http://www.mkarea2.go.th 

    ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    1. ตัวแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครผูู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษาและอ่ืนๆ 

                    2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของ        
ผู้มาใช้บริการ ประกอบด้วย ตัวแปรย่อย ดังนี้ 
                       2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยวัดความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมถึงการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้าน
การบริหารงานทั่วไป จำแนกเป็น 1.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 2.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 3.ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ร่วมกันหลายช่องทาง 4.การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 
5.การบำรุงรักษาอาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  6.การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 7.การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 8.การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อยา่งทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น  9.การรับฟังความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 10. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
                      2.2 ด้านวิชาการ  โดยวัดความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านวิชาการ จำแนกเป็น     
1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  2.การพัฒนา
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา        
3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 4.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์  ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  6.การส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
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การศึกษา 7.การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา   8.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 9.การส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ       
10.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  
         2.3 ด้านงบประมาณ  โดยวัดความพึงพอใจต่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านงบประมาณ จำแนกเป็น 1.การขอ
จัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา  2.การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 3.การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหาร
การเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน  4.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณ
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5.การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 6.
การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 7.การให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ สถานศึกษา 8.การนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 9.จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณ
ประจำปีอย่างเป็นระบบ และ 10.การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา                 

               2.4 ด้านการบริหารงานบุคคล    โดยวัดความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านบริหารงานบุคคล จำแนกเป็น     
1.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพ
ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 2.การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 3.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย 
โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 4.การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และ 5.การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

         ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมเพ่ือทำการวิเคราะห์ได้จากการสำรวจความคดิเห็นของผู้รับบริการโดย
จำแนกเป็น 1.การกรอกแบบสอบถามออนไลนท์ีเ่ว๊บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 http://www.mkarea2.go.th 2.การกรอกแบบสอบถาม ณ ประตูทางเข้าอาคาร
สำนักงานฯ/กลุ่มงานฯ และประตูทางเข้าศูนย์บริการ (Service Center)  และ 3.กรอกแบบสอบถามที ่   
ส่งถึงโรงเรียนในสังกัดเพ่ือสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร   สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง
ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  ทั้งนี้มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่              1.
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ผู้บริหารสถานศึกษา  2.ครผูู้สอน 3.ก.ต.ป.น. 4.คณะกรรมการสถานศึกษา 5.อ่ืนๆ เช่น ข้าราชการ
บำนาญ ผู้ปกครอง เป็นต้น   

                     โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของผู้มารับบริการ ณ ศูนยบ์ริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 2.การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ส่งไปยังสถานศึกษาสังกัดของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทีห่น้าเว๊ปไซต์
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 http://www.mkarea2.go.th 

                     4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

                     5. บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

                   ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาลงรหัสและวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel  โดยแบ่งตามลักษณะของแบบสอบถาม ดังนี้ 
                  ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป ซึ่งมีลักษณะข้อถามเป็นแบบเลือกตอบ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
                    ก.แจกแจงความถ่ีของแต่ละตัวเลือกในข้อคำถาม 

                    ข.คำนวณค่าร้อยละ 

                    ค.นำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
                   สว่นที ่2 ข้อมูลที่เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  โดย
รูปแบบข้อคำถามมีลักษณะข้อถามเป็นแบบแสดงระดับของความพึงพอใจ โดยมีการให้คะแนนของข้อ
คำถามในแต่ละข้อและได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
                      ก. แจกแจงความถี่ของแต่ละตัวเลือกในข้อคำถาม 

                      ข. คำนวณค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามโดยนำค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถาม
มาแปรผล ซึ่งใช้การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (บุญชมศรีสะอาด, 2545 : 100) ดังนี้ 
                        ค่าเฉลี่ยระหว่าง    4.50 – 5.00      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

                        ค่าเฉลี่ยระหว่าง    3.50 – 4.49      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก 

                        ค่าเฉลี่ยระหว่าง    2.50  – 3.49     หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
                        ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.50 – 2.49      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย 

                        ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.00 – 1.49      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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บทที่ 3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 

               การวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียโดยเริ่ม
สำรวจตั้งแต่ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564   ทั้งนีม้ีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 
429 คน  โดยจำแนกผลได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลสรปุแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในคุณภาพด้านการบริหารและการให้บริการ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

การส ำรวจความ พึ งพอใจของผู้ รับ บ ริการและผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย โดย เริ่ มส ำรวจ ต้ั งแต่                          
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การแจกแจงความถ่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกข้อมูลส่วนบุคคล  
   

ข้อมูล จำนวน  รอ้ยละ 

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม   

ตำแหน่ง   

 ผู้บริหารสถานศึกษา 128 29.84 

                     บุคลากรทางการศึกษา 41 9.56 

                     ครผูู้สอน 231 53.85 

                     ก.ต.ป.น. 6 1.40 

                     คณะกรรมการสถานศึกษา 9 2.10 

                     อ่ืนๆ 14 3.25 

                         รวม 429 100.00 

   

 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จำนวน  231 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.85  รองลงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  128 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56 กรอรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.10 กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ1.40 และอ่ืนๆ(พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ผู้ปกครอง/พนักงานราชการฯลฯ) จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25  
  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ตาราง 2 จำนวน (N) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.1 ด้านวิชาการ 

ความคิดเห็น N 
X  S.D. แปลความ 

  1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

429 4.54 0.62 มากที่สุด 

 2.การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และ ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

429 4.11 0.59 มาก 

 3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

429 4.63 0.62 มากที่สุด 

 4.การส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

429 4.35 0.60 มาก 

 5.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พฒันา
สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์  ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

429 4.48 0.68 มาก 

 6.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

429 4.63 0.62 มากที่สุด 

  7.การส่งเสริม สนับสนนุ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

429 4.25 0.60 มาก 

 8.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

429 4.18 0.69 มาก 

 9.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพฒันาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

429 4.55 0.67 มากที่สุด 

 10.การส่งเสริม สนบัสนุนให้บคุคล องค์กร หน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเปน็แหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

429 4.22 0.61 มาก 

รวม 429 4.39 0.73 มาก 
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ตาราง 2.1  พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิชาการ จำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีความคิดเห็นด้าน
วิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39)  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อโดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือข้อ 3.การส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามบริบทของสถานศึกษาและ ข้อ 6.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผล              ที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ( X =

4.63) รองลงมาเป็น   ข้อ9.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน( X =4.55) ข้อ 1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจเท่ากันที่ ( X = 4.54) ข้อ5.การส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบ
คลุมทุกกลุ่มสาระ( X = 4.48) ข้อ 4.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ( X =4.35) ข้อ 7.การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา( X = 4.25) ข้อ10.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบเครือข่าย( X =4.22) ข้อ 8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ( X =4.18) และ
น้อยสุดที่ข้อ 2.การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา( X =4.11) 

 

2.2 ด้านงบประมาณ 
 

ความคิดเห็น N 
X  S.D. แปลความ 

  1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณใน
สถานศึกษา 

429 4.67 0.68 มากที่สุด 

 2.การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่กำหนด และสอดคลอ้งกับนโยบาย 

429 4.72 0.63 มากที่สุด 

 3.การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 

429 4.18 0. 52 มาก 

 4.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

429 4.13 0.54 มาก 

 5.การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา 

429 4.16 0.52 มาก 

 6.การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏบิัติงานดา้น
การเงนิและบญัชีของสถานศึกษา 

429 4.70 0.63 มากที่สุด 
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  7.การให้คำปรึกษาชว่ยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผล
การเบิกจา่ยงบประมาณแก่สถานศึกษา 

429 4.70 0.65 มากที่สุด 

 8.การนำนวัตกรรม เทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันางาน 429 4.09 0.59 มาก 

 9.จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้าน
งบประมาณประจำปีอย่างเปน็ระบบ 

429 4.71 0.65 มากที่สุด 

 10.การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และ
พสัดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

429 4.68 0.62 มากที่สุด 

รวม 429 4.47 0.60 มาก 

 

ตาราง 2.2  พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความคิดเห็นด้านงบประมาณ       
โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( X =4.47)  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในภาพรวมพบว่ามีความพึง
พอใจที่ระดับมากท่ีสุดจำนวน 6 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อ 2 การวางแผนการใช้งบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย ( X = 4.72) ข้อ 9 จัดทำเอกสารการ
รายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ ( X = 4.71) 6.การให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา และ 7.การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ 
แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา เท่ากัน ( X = 4.70) 10.การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ( X = 4.68) 
และ1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา ( X = 4.67) ส่วนข้อ 3 การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจนมีความพึงพอใจมากที่สุด                 
( X =4.18) ข้อ 5.การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ( X = 4.16) 
และข้อ 4.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง                  
( X = 4.13) โดยมีค่าความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดในจำนวน 10 ข้อด้วย 

2.3 ด้านบริหารงานบุคคล 

ความคิดเห็น N 
X  S.D. แปลความ 

  1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีส่อดคลอ้งกับนโยบาย สภาพ
ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

429 4.59 0.71 มากที่สุด 

 2.การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา 

429 4.05 0.64 มาก 

 3.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอน รวมทั้งการออก
จากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

429 4.03 0.68 มาก 
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 4.การจัดทำแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

429 4.07 0.58 มาก 

 5.การเสริมสร้าง วนิัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

429 3.72 0.90 มาก 

รวม 429 4.09 0.70 มาก 

 

ตาราง 2.3  พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 429 คน ซ่ึงเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความคิดเห็นด้านบริหารงาน
บุคคลโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.09)  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า    
ข้อ 1.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพ
ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา ( X =4.59)  ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 4.การ
จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง( X =4.07) ถัดมาเป็นข้อ 2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา( X =4.05) และข้อ 3 การ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X =4.03) ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดคือข้อ 5 การเสริมสร้าง 
วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
( X =3.72)  

2.4 ด้านบริหารทั่วไป 
 

ความคิดเห็น N 
X  S.D. แปลความ 

  1.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ 
ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

429 4.17 0.59 มาก 

 2.การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

429 4.63 0.67 มาก 

 3.ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันหลายช่องทาง 

429 4.63 0.70 มาก 

 4.การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้าย
ประชาสัมพนัธ์อย่างชัดเจน 

429 4.62 0.70 มาก 

 5.การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเปน็ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

429 4.67 0.63 มาก 
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 6.การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

429 4.64 0.65 มาก 

  7.การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

429 4.62 0.65 มาก 

 8.การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่
กำหนดและความต้องการจำเปน็ 

429 4.12 0.64 มาก 

 9.การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

429 4.59 0.72 มาก 

 10.การประสาน สง่เสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน 
เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

429 4.17 0.60 มาก 

รวม 429 4.50 0.66 มากที่สุด 

 

 

ตาราง 2.4  พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามด้านบริหารทั่วไป จำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความคิดเห็น    
ด้านบริหารทั่วไปโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดที่ ( X =4.50)  เมื่อพิจารณาระดบัความพึงพอใจใน 10 
ข้อย่อยพบว่า ข้อ 5 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.67) รองลงมาคือ
ข้อ 6.การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
( X =4.64) ข้อ 9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ( X =4.59)ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจเท่ากัน ได้แก่  ข้อ 2.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่ อง มีความพึงพอใจเท่ากับ ข้อ 3.ช่องทางในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง ( X =4.63) ,ข้อ 4 การจัดทำแผนผังอาคาร
สถานที่  และ  ป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน มีความพึงพอใจเท่ากับ ข้อ 7 การวางระบบควบคุมภายใน
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน( X =4.62),ข้อ 1.จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่าย
สะดวกและรวดเร็ว มีความพึงพอใจเท่ากับข้อ10.การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
( X =4.17)  ส่วนข้อ 8.การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น( X =4.12)  มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุดใน
จำนวน 10 ข้อ 

 

 

17 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สพป.มค.2                         

3.สรุปรายด้าน 

สรุปความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

ตาราง 3 จำนวน (N) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ความคิดเห็น N 
X  S.D. แปลความ 

1. ด้านวิชาการ 429 4.39 0.73 มาก 

2.ด้านงบประมาณ 429 4.47 0.60 มาก 

3.ด้านบริหารงานบุคคล 429 4.09 0.70 มาก 

4.ด้านบริหารทั่วไป 429 4.50 0.66 มากที่สุด 

รวม 429 4.36 0.67 มาก 

 

ตาราง 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรายด้านจำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีระดับความพึงพอใจในการ
บริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อยู่ในระดับมาก ( X =4.36) 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไปในระดับมากที่สุด( X =4.50) รองลงมาคือด้าน
งบประมาณ ( X =4.47)  ด้านวิชาการ ( X =4.39) และน้อยทีส่ดุทีด่้านการบริหารงานบุคคล ( X =4.09)  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1.สถานที่สะอาด 

2.การดำเนินงานปัจจุบันค่อนข้างชัดเจน 

3.ควรมีการเพ่ิมอัตรากำลังให้ โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู/ครูไม่ครบชั้น  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

4.ขอให้จัดสรร บริหารงบประมาณให้ทั่วถึงท้ังโรงเรียนเล็ก ใหญ่  ดูแลโรงเรียนที่เล็กๆบ้าง 
5.ดีมาก 

6.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาก 

7.บุคลกร สนง.เขตมีความรู้ความสามารถมาก 

8.ทันเหตุการณ ์รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส 

9.ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10.อยากให้งบจัดสรรถึงโรงเรียนเร็วขึ้น 

11.อยากให้มีการกำกับดูแลติดตามงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น 

12.ควรจัดสรรอัตรากำลังตามเกณฑ์ใหม่กคศ.ให้เร็วที่สุด 

13.ดีแล้วครับ 
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14.อยากให้เพิ่มอัตรากำลังให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู 
15.ทำแล้วได้อะไรดีขึ้นครับ ในเมื่อความจริงเรารู้อยู่ว่าเป็นยังไง 
16.อยากให้จัดสรรบุคลากรตามท่ีต้องการตามที่ขาดแคลนอัตรา 
17.อยากให้จัดสรรงบประมาณพอเพียงกับความต้องการและจำเป็นค่ะ 

18.อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ค่ะ 

19.อยากให้จัดสรรบุคลากรให้ตรงตามความขาดแคลนด้วยครับ 

20.อยากให้มีการย้ายข้าราชการครูคืนสู่ อำเภอที่ครูมีภูมิลำเนาให้มากที่สุด และมีความโปร่งใสใน
การโยกย้ายมากที่สุดค่ะ 

21.การจัดบุคลากรแทนผู้เกษียณไม่ทันต่อเวลา 
22.กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องบางส่วนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเท่าที่ควร   

23.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณช้า หน่วง หรือบางครั้ง เขตดึงงบไปดำเนินการเสีย
เอง ไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 

24.ควรพัฒนารอบด้านยิ่งๆขึ้นไป 
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                                     บทที่ 5  สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

            การวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเริ่มสำรวจ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 429  คน  โดย
วิเคราะห์ข้อมูลได ้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 429  คน  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน 
จำนวน  231 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  รองลงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  128 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 29.84บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56 กรอรมการสถานศึกษา 
จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน  
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และอ่ืนๆ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ผู้ปกครอง/พนักงานราชการฯลฯ) จำนวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.25 

             2. ระดับความพงึพอใจตอ่การบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           2.1 ด้านวิชาการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิชาการ จำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้าน
วิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39)  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อโดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือข้อ 3.การส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามบริบทของสถานศึกษาและ ข้อ 6.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ( X =4.63) 
รองลงมาเป็น ข้อ9.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน( X =4.55) ข้อ 1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจเท่ากันที่ ( X = 4.54) ข้อ5.การส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระ( X = 4.48) ข้อ 4.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ( X =4.35) ข้อ 7.การส่งเสริม สนับสนุน นิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา( X = 4.25) ข้อ10.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบเครือข่าย( X =4.22) ข้อ 8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ( X =4.18) และ
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น้อยสุดที่ข้อ 2.การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา( X =4.11) 

 

2.2 ด้านงบประมาณ 

   ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความคิดเห็นด้านงบประมาณในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.47)  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจที่ระดับมาก
ที่สุดจำนวน 6 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อ 2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย ( X = 4.72) ข้อ 9 จัดทำเอกสารการรายงานผล
การดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ ( X = 4.71) 6.การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ
แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา และ 7.การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ใน
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา เท่ากัน ( X = 4.70) 10.การประเมินความเสี่ยง
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ( X = 4.68) และ      
1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา ( X = 4.67) ส่วนข้อ 3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจนมีความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.18) ข้อ 5
การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ( X = 4.16) และข้อ 4.การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ( X = 4.13) โดยมี
ค่าความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดในจำนวน 10 ข้อด้วย 

 

2.3 ด้านบริหารงานบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 429 คน ซ่ึงเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความคิดเห็นด้านบริหารงานบุคคลโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.09)  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า ข้อ 1.การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา ( X =4.59)  ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 4.การจัดทำแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
( X =4.07) ถัดมาเป็นข้อ 2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา( X =4.05) และข้อ 3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ( X =4.03) ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ 5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย ( X =3.72)  

2.4 ด้านบริหารทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามด้านบริหารทั่วไป จำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความคิดเห็นด้านบริหารทั่วไปโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดที่ ( X =4.50)  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจใน 10 ข้อย่อยพบว่า ข้อ 5 
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การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.67) รองลงมาคือข้อ 6.การติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( X =4.64) ข้อ 9 การ
รับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ( X =4.59)ส่วน
ข้อที่มีความพึงพอใจเท่ากัน ได้แก่  ข้อ 2.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษา
และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจเท่ากับ ข้อ 3.ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง ( X =4.63) ,ข้อ 4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่   และ  ป้ าย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน มีความพึงพอใจเท่ากับ ข้อ 7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน( X =4.62),ข้อ 1.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง
ทัง้ภายในและภายนอกเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว มีความ
พึงพอใจเท่ากับข้อ10.การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน 
องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X =4.17)  ส่วนข้อ 8.
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่
กำหนดและความต้องการจำเป็น( X =4.12)  มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุดในจำนวน 10 ข้อ 

3.สรุปรายด้าน 

ผู้ตอบแบบสอบถามรายด้านจำนวน 429 คน ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีระดับความพึงพอใจในการบริหารงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อยู่ในระดับมาก ( X =4.36) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไปในระดับมากที่สุด( X =4.50) รองลงมาคือด้านงบประมาณ 
( X =4.47)  ด้านวิชาการ ( X =4.39) และน้อยทีส่ดุทีด่้านการบริหารงานบุคคล ( X =4.09)  

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1.สถานที่สะอาด 

2.การดำเนินงานปัจจุบันค่อนข้างชัดเจน 

3.ควรมีการเพ่ิมอัตรากำลังให้ โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู/ครูไม่ครบชั้น  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

4.ขอให้จัดสรร บริหารงบประมาณให้ทั่วถึงท้ังโรงเรียนเล็ก ใหญ่  ดูแลโรงเรียนที่เล็กๆบ้าง 
5.ดีมาก 

6.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาก 

7.บุคลกร สนง.เขตมีความรู้ความสามารถมาก 

8.ทันเหตุการณ ์รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส 

9.ให้มกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10.อยากให้งบจัดสรรถึงโรงเรียนเร็วขึ้น 

11.อยากให้มีการกำกับดูแลติดตามงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น 

12.ควรจัดสรรอัตรากำลังตามเกณฑ์ใหม่กคศ.ให้เร็วที่สุด 
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13.ดีแล้วครับ 

14.อยากให้เพิ่มอัตรากำลังให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู 
15.ทำแล้วได้อะไรดีขึ้นครับ ในเมื่อความจริงเรารู้อยู่ว่าเป็นยังไง 
16.อยากให้จัดสรรบุคลากรตามท่ีต้องการตามที่ขาดแคลนอัตรา 
17.อยากให้จัดสรรงบประมาณพอเพียงกับความต้องการและจำเป็นค่ะ 

18.อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ค่ะ 

19.อยากให้จัดสรรบุคลากรให้ตรงตามความขาดแคลนด้วยครับ 

20.อยากให้มีการย้ายข้าราชการครูคืนสู่ อำเภอที่ครูมีภูมิลำเนาให้มากที่สุด และมีความโปร่งใสใน
การโยกย้ายมากที่สุดค่ะ 

21.การจัดบุคลากรแทนผู้เกษียณไม่ทันต่อเวลา 
22.กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องบางส่วนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเท่าที่ควร   

23.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณช้า หน่วง หรือบางครั้ง เขตดึงงบไปดำเนินการเสีย
เอง ไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 

24.ควรพัฒนารอบด้านยิ่งๆขึ้นไป 
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ภาคผนวก 

 
- เอกสารการดำเนินการ 
- ภาพประกอบ 
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ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น 
 1.การสแกน QR Code ณ จุดต่างๆ ในอาคารสำนักงานฯ และ บน แอพพิเคชั่น Line 
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 2.ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน http://www.mkarea2.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

   

แบบส ำรวจ
ออนไลน์ 

http://www.mkarea2.go.th/
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3.หนังสือแจ้งช่องทางแสดงความคิดเห็น 
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คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1.นายสุชาติ  พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2.นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
คณะที่ทำงาน 

1.นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์                รอง ผอ.สพป.มค.2                     หัวหน้าคณะทำงาน 

2.นางสาวอมรรัตน์  คงประทีป       ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ               รองหัวหน้าคณะทำงาน 

3.นางณิฐากร  พยุหะ             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 

4.นางภาวนา  จันทวิมล             นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ                             คณะทำงาน 

5.นายวุฒินันท์  แก้วสำโรง            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                   คณะทำงาน 

6.นายประหยัด  สุทธิธรรม            นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ                                คณะทำงาน  
8.นายบุญโชค  ดอนไสว               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                   คณะทำงาน 

9.นางนันทณัฎฐ์  เทวะรัตน์           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          คณะทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


