
 



ค ำน ำ 

             การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อ 
การบริหารและการจัดการตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ   
ด้านบริหารงานบุคคล   และด้านบริหารงานทั่วไป  การสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบ
คุณภาพการบริการที่เกิดขึ้น แล้วน าผลการแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนตามล าดับ และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ดังนี้ 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(ITA)  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน  (O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ , O15 ข้อมูลเชิงสถิตการให้
บริหารและ O16รายงานผลการการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ) 
            รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานส านักงานเขตฯ ประจ าปี
งบประมาณ  2565  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาข้นพื้นฐาน  
            ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ขอขอบพระคุณผู้รับบริการ 
ทุกท่านที่ให้ข้อมูลข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานต่อไป  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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1.1 หลักการและเหตุผล  
             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่เลขท่ี 505  หมู่ที ่9  ต ำบลกุมภวำปี  อ ำเภอกุมภวำปี  
จังหวัดอุดรธำนี  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  6  อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอกุมภวำปี  อ ำเภอศรีธำตุ อ ำเภอวังสำมหมอ  
อ ำเภอโนนสะอำด  อ ำเภอหนองแสง  และอ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม  โดยกำรน ำของ  นายบูรพา  พรหมสิงห์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 และ นายสมาน  บุญจะนะ ,  
นายศุภชัย  โถบ ารุง  และ นายวิรยุทธ  ชัยดินี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต 2  มีกรอบแนวคิดในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย โดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร เน้นหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส  หลักกำรมีส่วนร่วม  หลักควำมรับผิดชอบ  และควำมคุ้มค่ำจำกทุกฝ่ำยมี 
กำรวำงแผน และร่วมกันก ำหนดค่ำนิยมองค์กร 4 ประกำร เพ่ือให้ข้ำรำชกำรในสังกัดยึดถือเป็นเป้ำหมำยใน 
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน คือ 4 A (Four A) หมำยถึง 
         1 A = Accountability  หมำยถึง  มีควำมรับผิดชอบ / มีจิตส ำนึกในหน้ำที่ 
         2 A = Advancement  หมำยถึง  มีควำมก้ำวหน้ำ / เรียนรู้พัฒนำอยู่เสมอ 
         3 A = Achievement  หมำยถงึ  มีควำมส ำเร็จ / มุ่งมั่นตั้งใจท ำงำนให้ส ำเร็จ 
        4 A = A team  หมำยถึง  ท ำงำนเป็นทีมเดียวกัน 
            จำกกรอบแนวทำงข้ำงต้นเมื่อพิจำรณำกำรบริหำรกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำเป็นกิจกรรมที่มีควำมส ำคัญ 
ยิ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 จะต้องให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ครูผู้สอน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พนักงำนรำชกำร  ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ   ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะกรรมกำร 
ต่ำง ๆ  เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำด ำเนินไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี
กำรศึกษำควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต  2   
เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปสู่กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน อีกท้ังยังเป็นข้อมูลส ำคัญส ำหรับ
ผู้บริหำรบุคลำกรที่สนใจและงำนที่เก่ียวข้องแนะน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรต่อไป  
1.2 วัตถุประสงค์  
       1. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจคุณภำพในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
       2. เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะและน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำบริหำรจัดกำรตลอดจน
กำรให้บริกำรต่ำงๆ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  บทน า  
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
      1. ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 2  จ ำนวน  192   โรง  
      2. ขอบเขตเนื้อหำศึกษำควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรจำกกำรศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณด้ำนบริหำรงำน
บุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
       1. ทรำบระดับควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  ที่มีคุณภำพต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  
เขต 2 
       2. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร
ตลอดจนกำรให้บริกำรต่ำงๆของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2 ให้มีประสิทธิภำพและ
คุณภำพมำกขึ้น  
 
 
 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
1)  วิธีการด าเนินงาน  
     ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้ด ำเนินกำรดังนี้  
           1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
               ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต 2  จ ำนวน 192  โรงเรียน  
               กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูผู้สอนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ   (ก.ต.ป.น.)  ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  จ ำนวน 100  คนข้ึนไป 
           2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
               เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อ 
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  จ ำนวน 1 ฉบับ  มีลักษณะเป็น 
แบบตรวจรำยกำร (Check List) ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลำยเปิด (Open End) โดย 
สอบถำมควำมพึงพอใจตำมรำยกำรประเมินดังนี้  
          ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินการ 
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          ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
          ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำร 
              3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
               กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรโดยขอควำมอนุเครำะห์โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  192  โรงเรียน  
ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจฯ  ในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Smart Area  และส่งลิงค์แจ้ง 
ใน Line : Obec line udon2 
 
              4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
                 ได้วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงสถิติ ดังนี้  
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถำมใช้สถิติควำมถี่ร้อยละ และน ำเสนอในตำรำง 
ประกอบกำรพรรณนำแบบเรียงควำม  
                 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรใช้สถิติค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน น ำเสนอ
ในตำรำงประกอบกำรพัฒนำแบบเรียงควำม  
                 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นค ำถำมปลำยเปิดใช้กำรสรุปควำมพัฒนำแบบควำมเรียง  
 
             5. การเกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ ำหนัก
คะแนน ดังนี้  
                 คะแนน 5  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด  
                 คะแนน 4  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจระดับมำก  
                 คะแนน 3  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง  
                 คะแนน 2  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจระดับน้อย  
                 คะแนน 1  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
             แล้วน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรแปลควำมหมำยมำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน จำกนั้น 
น ำค่ำเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ ดังนี้  
                ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00  ถึง  1.49  หมำยถึงมีระดับน้อยที่สุด  
                ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.50  ถึง  2.49  หมำยถึงมีระดับน้อย  
                ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.50  ถึง  3.49  หมำยถึงมีระดับปำนกลำง  
                ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.50  ถึง 4.49   หมำยถึงมีระดับมำก  
                ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.50  ถึง 5.00   หมำยถึงมีระดับมำกท่ีสุด  
 
          6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
                    1. ร้อยละ percent  
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                    2. ค่ำเฉลี่ย dismiss mean  
                    3. ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน Standard deviation 
 
2. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
        1.  กำรวำงแผน (Plan)  
             ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
             ศึกษำเอกสำรหนังสือและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
             ประชุมวำงแผนภำยในกลุ่ม  
             ประสำนผู้เกี่ยวข้อง  
        2. กำรด ำเนินกำร (Do)  
             จัดท ำแบบควำมส ำเร็จ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน  
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 โดยก ำหนดประเด็นกำร
ประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ได้แก่  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล   
และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
           จัดท ำบันทึกเสนอผู้บริหำรเพ่ือลงนำมหนังสือแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
กรอกแบบสอบถำม  
           ส่งหนังสือถึงสถำนศึกษำในระบบ เพ่ือตอบแบบสอบถำม  
           เพ่ือรวบรวมแบบส ำรวจที่ผู้รับบริกำรกรอกข้อมูลแล้ว จำกสถำนศึกษำในสังกัด และจำกทุกกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
        3. กำรประเมินตรวจสอบข้อมูล  (Check) 
              1. วิเครำะห์ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของกำรให้บริกำร  
              2. สรุปรำยงำนผลควำมพึงพอใจ เพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำต่อไป  
      4. กำรปรับปรุงพัฒนำ (Action)  
            น ำผลกำรประเมินกิจกรรมไปวำงแผนพัฒนำกิจกรรมในปีต่อไป  
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             กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ต่อกำรให้บริกำรจัดกำรศึกษำตำมกระบวนกำรบริหำรงำน  4  ด้ำน ได้แก่   
ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรโดยใช้แบบสอบถำมจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับบริกำรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรำกฏดังนี้  
 
ตอนที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  100 64.10 

ครูผู้สอน  30 19.23 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  11 7.05 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  5 3.20 

ก.ต.ป.น.  10 6.42 

รวม 156 100 

 
ตอนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจ  
        ตำรำงกำรวิเครำะห์ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรประกอบด้วยควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรและกำรจัด
กำรศึกษำด้ำนวิชำกำรด้ำนงบประมำณด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ดังแสดงในตำรำง ดังนี้ 
การบริหารและการจัด
การศึกษาของส านกั 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จ านวนผู้ 
ตอบแบบ 
สอบถาม
(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจระดับ

มากขึน้ไป 
น้อยที่สุด น้อย 

 
ปานกลาง มาก 

 
มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้ำนวิชำกำร  156 0 0 6 131 19 140 89.74 
2.ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 156 0 0 10 132 14 136 87.18 
3.ด้ำนงบประมำณ  156 0 0 9 129 18 147 94.23 
4.ด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป 156 0 0 7 128 21 149 95.51 

รวม 156 0 0 8 130 18 143 91.67 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 5.12 83.34 11.54 143 91.67 

 

 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สรุปจากตารางท่ี 3.2  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2   ตำมกระบวนกำรบริหำรงำน  4  ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร    
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกข้ึนไป                 
คิดเป็นร้อยละ 91.67    ( จ ำนวน 156 คน )  
          ข้อที ่1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ   พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปำนกลำง     จ ำนวน    6   คน   คิดเป็นร้อยละ  4.03 
         ระดับมำก           จ ำนวน  131  คน   คิดเป็นร้อยละ  84.17 
         ระดับมำกท่ีสุด      จ ำนวน   19  คน   คิดเป็นร้อยละ  11.80 
        มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ 89.74  ( จ ำนวน 156 คน )  
 

         ข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

          ระดับปำนกลำง     จ ำนวน   10   คน    คิดเป็นร้อยละ  7.18 
         ระดับมำก            จ ำนวน  132  คน    คิดเป็นร้อยละ  84.10 
         ระดับมำกท่ีสุด       จ ำนวน     14  คน   คิดเป็นร้อยละ    8.72 
         มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 87.18  ( จ ำนวน 156 คน )  
 

          ข้อที ่3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปำนกลำง       จ ำนวน     9   คน    คิดเป็นร้อยละ  6.02 
         ระดับมำก             จ ำนวน  129  คน   คิดเป็นร้อยละ  82.57 
         ระดับมำกท่ีสุด        จ ำนวน     18  คน   คิดเป็นร้อยละ  11.41 
         มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 94.23  ( จ ำนวน 156 คน )  
 

          ข้อที ่4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปำนกลำง      จ ำนวน     7  คน    คิดเป็นร้อยละ   4.61 
         ระดับมำก             จ ำนวน  128  คน   คิดเป็นร้อยละ  82.18 
         ระดับมำกท่ีสุด       จ ำนวน    21  คน   คิดเป็นร้อยละ  13.21 
         มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 95.51  ( จ ำนวน 156 คน )  
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  ตำมกระบวนงำนทั้ง  4 ด้ำน ในภำพรวม เรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก  
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน  156  คน  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด  , ด้ำนงบประมำณ ,          
ด้ำนวิชำกำร ,ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 87.18   
 ด้ำนวิชำกำร     คิดเป็นร้อยละ 89.74   

ด้ำนงบประมำณ   คิดเป็นร้อยละ 94.23   
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 95.51   
 

 

 

             กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ต่อกำรให้บริกำรจัดกำรศึกษำตำมกระบวนกำรบริหำรงำน  4  ด้ำน ได้แก่   
ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรโดยใช้แบบสอบถำมจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับบริกำรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรำกฏดังนี้  
ตอนที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  100 38.47 
ครูผู้สอน  60 23.07 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  55 21.15 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  20 7.70 
ก.ต.ป.น.  25 9.61 

รวม 260 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตอนที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจ  
        ตำรำงกำรวิเครำะห์ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรประกอบด้วยควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรด้ำนงบประมำณด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ดังแสดงในตำรำง ดังนี้ 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนผู้ 
ตอบแบบ 
สอบถาม

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้ำนวิชำกำร  260 0 0 4 244 12 256 98.46 
2.ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 260 0 0 10 242 8 250 96.15 
3.ด้ำนงบประมำณ  260 0 0 6 239 15 254 97.69 
4.ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 260 0 0 4 226 30 256 98.46 
รวม 260 0 0 24 237.75 16.25 254  
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 9.2 91.44 6.25 97.69  

 
สรุปจากตารางท่ี 3.2  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2   ตำมกระบวนกำรบริหำรงำน  4  ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร    
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกข้ึนไป                 
คิดเป็นร้อยละ 97.69    ( จ ำนวน 260 คน )  

 
          ข้อที ่1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ   พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปำนกลำง     จ ำนวน    4  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.53 
         ระดับมำก           จ ำนวน     244  คน   คิดเป็นร้อยละ  93.84 
         ระดับมำกท่ีสุด      จ ำนวน     12   คน   คิดเป็นร้อยละ  4.61 
        มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ 98.46  ( จ ำนวน 260 คน )  
 

         ข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปำนกลำง     จ ำนวน   10   คน    คิดเป็นร้อยละ  3.84 
         ระดับมำก            จ ำนวน   242  คน   คิดเป็นร้อยละ  93.07 
         ระดับมำกท่ีสุด       จ ำนวน   8  คน   คิดเป็นร้อยละ    3.07 
         มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 96.15  ( จ ำนวน 260 คน )  
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          ข้อที ่3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปำนกลำง       จ ำนวน     4      คน    คิดเป็นร้อยละ  1.53 
         ระดับมำก             จ ำนวน      226  คน    คิดเป็นร้อยละ  86.92 
         ระดับมำกท่ีสุด        จ ำนวน     10    คน    คิดเป็นร้อยละ  3.84 
         มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 97.69  ( จ ำนวน 260 คน )  
 

          ข้อที ่4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปำนกลำง      จ ำนวน     4   คน   คิดเป็นร้อยละ   1.53 
         ระดับมำก             จ ำนวน   226 คน   คิดเป็นร้อยละ   86.92 
         ระดับมำกท่ีสุด       จ ำนวน     30  คน   คิดเป็นร้อยละ   11.53 
         มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับมำกขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 98.46( จ ำนวน 260 คน )  
 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2  ตำมกระบวนงำนทั้ง  4 ด้ำน ในภำพรวม เรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก ผู้ตอบ

แบบสอบถำม จ ำนวน  260  คน  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด  , ด้ำนงบประมำณ , ด้ำนวิชำกำร ,

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ   96.15 

 ด้ำนวิชำกำร     คิดเป็นร้อยละ   98.46 

ด้ำนงบประมำณ   คิดเป็นร้อยละ   97.69 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ   98.46 
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   กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูผู้สอน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2   จ ำนวน   260  คน  ขอบเขตเนื้อหำของควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ประกอบด้วยควำมพึงพอใจใน   
 
ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 2  มีลักษณะเป็นแบบตรวจรำยกำร (Check List)  จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร 
กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ตำมกระบวนกำรบริหำรงำน  4  ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  ได้แสดงในตำรำง ดังนี้  

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต 2  ตำมกระบวนกำรบริหำรงำน  4  ด้ำน ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร   ด้ำนบริหำรงำนบุคคล   ด้ำนงบประมำณ  และ
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป   

มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมาก               คิดเป็นรอ้ยละ  -  
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย                    คิดเป็นร้อยละ  -  
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง             คิดเป็นร้อยละ   9.2 
มีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมาก       คิดเป็นร้อยละ  91.44 
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด              คิดเป็นร้อยละ  6.25    เรียงตำมล ำดับ  
 
ดังนั้น ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต 2   ตำมกระบวนกำรบริหำรงำน  4  ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร   ด้ำนงบประมำณ   
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
         มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ 97.69    ( จ ำนวน 260  คน )  
         ข้อที่ 1 ควำมพึงพอใจด้ำนวิชำกำร   พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก     คิดเป็นร้อยละ 93.84 
จ ำนวน 244  คน  อยู่ในระดับปำนกลำง   คิดเป็นร้อยละ 1.53    จ ำนวน 4  คน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
4.61  จ ำนวน 12   คน  
         ข้อที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนบริหำรงำนบุคคล  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  คิดเปน็ร้อยละ 
93.07  จ ำนวน   242   คน อยู่ในระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 3.84   จ ำนวน   10  คน และอยู่ในระดับ มำกที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 3.07 จ ำนวน   8  คน  

ส่วนที ่5  สรปุผล ข้อเสนอแนะ  



11 
 

          ข้อที ่3 ควำมพึงพอใจด้ำนงบประมำณ  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก  คิดเป็นร้อยละ 86.92
จ ำนวน 226 คน อยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 1.53   จ ำนวน 4  คน  อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
3.84   จ ำนวน   10  คน  
          ข้อที ่4 ควำมพึงพอใจด้ำนบริหำรทั่วไป  พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก   คิดเป็นร้อยละ 

86.92  จ ำนวน 226  คน อยู่ในระดับปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ 1.53   จ ำนวน   4 คน  และอยู่ในระดับมำกที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 11.53  จ ำนวน  30  คน 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            ค าชี้แจง   

 1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ 

                ส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำร 

                ประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 สว่น คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสว่นบุคคล  

     สว่นที ่2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร  ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน   

⃝  ก.ต.ป.น.  ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และสถำนศึกษำ 

     

2 กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และ                

ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และตำมบริบทของ

สถำนศึกษำ 

     

4 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

     

5 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์                  

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบคลุมทุกกลุ่มสำระ 

     

6 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลที่หลำกหลำย 

และน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ 

     

7 กำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ        ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

8 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ

สถำนศึกษำท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ 

     

9 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                  

และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบ

เครือข่ำย 

     

 

ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................... ......................................... 

..................................................................... .......................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ............................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค ำชี้แจง   

 1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ 

                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็น 

                กำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สว่นที ่1 ข้อมูล 

                  ส่วนบุคคล  สว่นที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำน 

     เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร  ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.  ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................  
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมำณในสถำนศึกษำ      

2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยที่ก ำหนด และ

สอดคล้องกับนโยบำย 

     

3 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุอย่ำง

ชัดเจน 

     

4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคคล

ที่เก่ียวข้อง 

     

5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ      

6 กำรให้ค ำปรึกษำชว่ยเหลือแนะน ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของ

สถำนศึกษำ 

     

7 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ ในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

แก่สถำนศึกษำ 

     

8  กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน       
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ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

9 จัดท ำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนงบประมำณประจ ำปี

อย่ำงเป็นระบบ 

     

10 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

     

 

ข้อเสนอแนะ

..................................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................................................ ................ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

            ค ำชี้แจง   

            1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ 

            ส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็น 

            กำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 สว่น คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล 

              ส่วนบุคคล   ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขต 

            พ้ืนที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร  ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.  ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี

สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

2 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ

นโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นครูมืออำชีพ

โดยวิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 

     

5 กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพให้แก่

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
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ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ........................................................... 

...................................................................................................................................... .................................................. 

................................................................................. ...........................................................................................................  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ค ำชี้แจง   

                1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ 

                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็น 

                กำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สว่นที ่1 ข้อมูลสว่น 

                  บุคคล  สว่นที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

                กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร  ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.  ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ ใช้ง่ำยสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ ต่อสถำนศึกษำและ

สำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง      

4 กำรจัดท ำแผนผังอำคำรสถำนที่ และป้ำยประชำสัมพันธ์อย่ำงชัดเจน      

5 กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     

6 กำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และ

ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
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7 กำรวำงระบบควบคุมภำยในที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และตรงตำม

ภำรกิจของหน่วยงำน 

     

8 กำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำง

ทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก ำหนดและควำมต้องกำรจ ำเป็น 

     

9 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลอ่ืน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

10 กำรประสำน ส่งเสริม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน 

สถำบัน องค์กำรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 

     

 

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................... .................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

..................................................................... .......................................................................................................................  
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เอกสารอ้างอิง 1 
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เอกสารอ้างอิง 2 


