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คำนำ 

 

             การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารและการจัดการตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้ านงบประมาณ  ด้าน
บริหารงานบุคคล   และด้านบริหารงานทั่วไป  การสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพ
การบริการที่เกิดขึ้น แล้วนำผลการแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนตามลำดับ และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานะของหน่วยงานดังนี้ 

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  (ITA)  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน  ( O15 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ และ O16รายงานผลการการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ) 

            รายงานผลการปฏบิัติงานตามแบบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ประจำปี
งบประมาณ  2563  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาข้นพื้นฐาน  

            ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุก
ท่านที่ให้ข้อมูลข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานต่อไป  
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1.1 หลักการและเหตุผล  

             สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 9 ตำบลกุม
ภวาปี  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  6  อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกุมภวาปี  อำเภอ
ศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ  อำเภอโนนสะอาด  อำเภอหนองแสง  และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  โดยการนำ
ของ  นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และ 
นายสมาน  บุญจะนะ , นายศุภชัย  โถบำรุง  และ นางศรีสุดา  ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีกรอบแนวคิดในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ    เน้นหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลัก
ความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่าจากทุกฝ่ายมีการวางแผน และร่วมกันกำหนดค่านิยมองค์กร 4 ประการ 
เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน คือ 4 A (Four A) หมายถึง 

        1 A = Accountability  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ / มีจิตสำนึกในหน้าที่ 

        2 A = Advancement  หมายถึง  มีความก้าวหน้า / เรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ 

        3 A = Achievement  หมายถึง  มีความสำเร็จ / มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จ 

        4 A = A team  หมายถึง  ทำงานเป็นทีมเดียวกัน 

            จากกรอบแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ
ยิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู ้สอน  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างชั ่วคราว 
คณะกรรมการต่าง ๆ  เพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้น จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ ่งที ่จะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารบุคลากรที่สนใจและงานที่เกี่ยวข้องแนะนำไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารต่อไป  

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  บทนำ  
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1.2 วัตถุประสงค์  

       1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 

       2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหารจัดการ
ตลอดจนการให้บริการต่างๆ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

      1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จำนวน  194   โรง  

      2. ขอบเขตเนื้อหาศึกษาความพึงพอใจการให้บริการจากการศึกษา  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณด้าน
บริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป   ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

       1. ทราบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ที่มีคุณภาพต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

       2. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการ
จัดการตลอดจนการให้บริการต่างๆของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน  
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              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1)  วิธีการดำเนินงาน  

      ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ดำเนินการดังนี้  

           1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  จำนวน 194  โรงเรียน  

               กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนคณะกรรมการ
สถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา         
(ก.ต.ป.น.)  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จำนวน 100  คนข้ึนไป 

           2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต 2  จำนวน 1 ฉบับ  มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด (Open End) โดย
สอบถามความพึงพอใจตามรายการประเมินดังนี้  

          ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

          ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

          ตอนที่ 3 ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาการให้บริการ 

              3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

                  การเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการโดยขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  194  โรงเรียน 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ  ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Smart Area  และส่งลิงค์
แจ้งใน Line : Obec line udon2 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินการ 
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              4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

                 ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้  

                 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติความถี่ร้อยละ และนำเสนอในตาราง 
ประกอบการพรรณนาแบบเรียงความ  

                 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นำเสนอในตารางประกอบการพัฒนาแบบเรียงความ  

                 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นคำถามปลายเปิดใช้การสรุปความพัฒนาแบบความเรียง  

 

             5. การเกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้
น้ำหนักคะแนน ดังนี้  

                 คะแนน 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  

                 คะแนน 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก  

                 คะแนน 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  

                 คะแนน 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย  

                 คะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

             แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากนั้นนำค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ ดังนี้  

                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00  ถึง  1.49  หมายถึงมีระดับน้อยที่สุด  

                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50  ถึง  2.49  หมายถึงมีระดับน้อย  

                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50  ถึง  3.49  หมายถึงมีระดับปานกลาง  

                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50  ถึง 4.49   หมายถึงมีระดับมาก  

                ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50  ถึง 5.00   หมายถึงมีระดับมากท่ีสุด  

          6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

                    1. ร้อยละ percent  

                    2. ค่าเฉลี่ย dismiss mean  

                    3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation 
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2. ข้ันตอนการดำเนินงาน  

        1.  การวางแผน (Plan)  

             ⚫ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

             ⚫ศึกษาเอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

             ⚫ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม  

             ⚫ประสานผู้เกี่ยวข้อง  

        2. การดำเนินการ (Do)  

           ⚫ จัดทำแบบความสำเร็จ ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยกำหนด
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่  ด้านงบประมาณ  ด้านวิชาการ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  

          ⚫ จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกรอก
แบบสอบถาม  

          ⚫ ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในระบบ เพ่ือตอบแบบสอบถาม  

          ⚫ เพ่ือรวบรวมแบบสำรวจที่ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแล้ว จากสถานศึกษาในสังกัด และจากทุกกลุ่มใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

        3. การประเมินตรวจสอบข้อมูล  (Check) 

              1. วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของการให้บริการ  

              2. สรุปรายงานผลความพึงพอใจ เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

      4. การปรับปรุงพัฒนา (Action)  

            นำผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

4 



6 
 

 

 

             การสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้าน ได้แก่  
ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏดังนี้  

ตอนที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  100 64.10 
ครูผู้สอน  30 19.23 
บุคลากรทางการศึกษา  11 7.05 
คณะกรรมการสถานศึกษา  5 3.20 
ก.ต.ป.น.  10 6.42 

รวม 156 100 

ตอนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจ  

        ตารางการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วยความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและ
การจัดการศึกษาด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ดังแสดงใน
ตาราง ดังนี้ 
 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของสำนัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษา 

จำนวนผู้ 
ตอบแบบ 
สอบถาม
(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีความพึงพอใจระดับ

มากขึ้นไป 
น้อยที่สุด น้อย 

 
ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  156   6 131 19 140 89.74 
2.ด้านบริหารงานบุคคล 156   10 132 14 136 87.18 
3.ด้านงบประมาณ  156   9 129 18 147 94.23 
4.ด้านบริหารงานทั่วไป 156   7 128 21 149 95.51 

รวมเฉลี่ย 156   8 130 18 143 91.67 
คิดเป็นร้อยละ 100   5.12 83.34 11.54 143 91.67 

 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สรุปจากตารางที่ 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที ่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2   ตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้าน  ได้แก่  
ด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  มีความพึงพอใจภาพรวม 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป                 คิดเป็นร้อยละ 91.67    ( จำนวน 156 คน )  

          ข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ   พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปานกลาง     จำนวน    6   คน   คิดเป็นร้อยละ   4.03 
         ระดับมาก           จำนวน  131  คน   คิดเป็นร้อยละ  84.17 
         ระดับมากท่ีสุด      จำนวน   19  คน   คิดเป็นร้อยละ  11.80 
        มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 89.74  ( จำนวน 156 คน )  

         ข้อที ่2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล  พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปานกลาง      จำนวน    10   คน    คิดเป็นรอ้ยละ   7.18 
         ระดับมาก            จำนวน   132  คน    คิดเป็นร้อยละ  84.10 
         ระดับมากท่ีสุด       จำนวน    14  คน    คิดเป็นร้อยละ    8.72 
         มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 87.18  ( จำนวน 156 คน )  

          ข้อที ่3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ  พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปานกลาง       จำนวน     9   คน    คิดเป็นร้อยละ  6.02 
         ระดับมาก             จำนวน   129  คน   คิดเป็นร้อยละ  82.57 
         ระดับมากท่ีสุด        จำนวน    18  คน   คิดเป็นร้อยละ  11.41 
         มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 94.23  ( จำนวน 156 คน )  

          ข้อที ่4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป  พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปานกลาง      จำนวน     7  คน    คิดเป็นร้อยละ   4.61 
         ระดับมาก             จำนวน  128  คน   คิดเป็นร้อยละ  82.18 
         ระดับมากท่ีสุด       จำนวน    21  คน   คิดเป็นร้อยละ  13.21 
         มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 95.51  ( จำนวน 156 คน )  
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ตามกระบวนงานทั้ง  4 ด้าน ในภาพรวม เรียงลำดับจากน้อยไปหา

มาก ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  156  คน  ด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจมากที่สุด  , ด้าน

งบประมาณ ,  ด้านวิชาการ ,ด้านบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

ด้านบริหารงานบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 87.18   

  ด้านวิชาการ     คิดเป็นร้อยละ 89.74   

ด้านงบประมาณ   คิดเป็นร้อยละ 94.23   

ด้านบริหารงานทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 95.51   
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             การสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้าน ได้แก่  
ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏดังนี้  

ตอนที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  95 23.98 
ครูผู้สอน   4 1.01 
บุคลากรทางการศึกษา                    291 73.48 
คณะกรรมการสถานศึกษา   5 1.26 
ก.ต.ป.น.   1 0.25 

รวม                   396 100 

ตอนที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจ  

        ตารางการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วยความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและ
การจัดการศึกษาด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ดังแสดงใน
ตาราง ดังนี้ 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของสำนัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษา 

จำนวนผู ้
ตอบแบบ 
สอบถาม

(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีความพึงพอใจระดับ

มากขึ้นไป 
น้อยที่สุด น้อย 

 
ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 396 0 1 22 171 202 373 94.19 
2.ด้านบริหารงานบุคคล 396 1 1 32 159 203 362 91.41 
3.ด้านงบประมาณ 396 0 2 22 163 209 372 93.93 
4.ด้านบริหารงานทั่วไป 396 1 1 30 161 203 364 91.91 

รวม/เฉลี่ย  1 1 26 164 204 368 92.93 
คิดเป็นร้อยละ 100 0.25 0.25 6.57 41.41 51.52 368 92.93 

 

 

ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สรุปจากตารางที่ 4.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที ่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2   ตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้าน  ได้แก่  
ด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  มีความพึงพอใจภาพรวม 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป                 คิดเป็นร้อยละ  92.93   ( จำนวน   396  คน )  

 ข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ   พบว่าผู ้รับบริการมีความพึงพอใจที ่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปานกลาง     จำนวน      22    คน   คิดเป็นร้อยละ   5.55 
         ระดับมาก           จำนวน     171    คน   คิดเป็นร้อยละ   43.18 
         ระดับมากท่ีสุด      จำนวน    202    คน   คิดเป็นร้อยละ    51.01 
        มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 94.19  ( จำนวน  396   คน )  

         ข้อที ่2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล  พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

          ระดับปานกลาง     จำนวน    32      คน    คิดเป็นร้อยละ   8.08 
         ระดับมาก             จำนวน    159    คน    คิดเป็นร้อยละ   40.15 
         ระดับมากท่ีสุด       จำนวน    203    คน     คิดเป็นร้อยละ  51.26  
         มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 91.41  ( จำนวน  396  คน )  

          ข้อที ่3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ  พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปานกลาง       จำนวน     22      คน  คิดเป็นร้อยละ  5.55 
         ระดับมาก             จำนวน     163     คน  คิดเป็นร้อยละ  41.16 
         ระดับมากท่ีสุด        จำนวน     209    คน   คิดเป็นร้อยละ  52.77 
         มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 93.93 ( จำนวน  396   คน )  

          ข้อที ่4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป  พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  อยู่ใน 

         ระดับปานกลาง      จำนวน      30    คน    คิดเป็นร้อยละ   7.57 
         ระดับมาก             จำนวน      161  คน    คิดเป็นร้อยละ   40.65  
         ระดับมากท่ีสุด       จำนวน      203  คน     คิดเป็นร้อยละ   51.26  
         มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 91.91  ( จำนวน     คน )  
 
 

8 



11 
 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ตามกระบวนงานทั้ง  4 ด้าน ในภาพรวม เรียงลำดับจากน้อยไปหา

มาก ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  396  คน  ด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจมากที่สุด  , ด้าน

งบประมาณ ,          ด้านวิชาการ ,ด้านบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

ด้านบริหารงานบุคคล  คิดเป็นร้อยละ  91.41 

ด้านบริหารงานทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  91.91 

ด้านงบประมาณ   คิดเป็นร้อยละ  93.93 

  ด้านวิชาการ     คิดเป็นร้อยละ  94.19 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

   กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)  ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   จำนวน   396  คน  ขอบเขตเนื้อหาของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประกอบด้วย
ความพึงพอใจใน ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านบริหารงานทั่วไป  เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)  จากผลการ
สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2  ตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  
และด้านบริหารงานทั่วไป ได้แสดงในตาราง ดังนี้  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  ตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ   ด้านบริหารงานบุคคล   ด้าน
งบประมาณ  และด้านบริหารงานทั่วไป  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมาก               คิดเป็นรอ้ยละ  0.25  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย                    คิดเป็นร้อยละ  0.25  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง             คิดเป็นร้อยละ   6.25 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก       คิดเป็นร้อยละ 41.41  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด              คิดเป็นร้อยละ 51.52   เรียงตามลำดับ  

ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2   ตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ   ด้าน
งบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  ประจำปี 2564   โดยได้ทำหนังสือขอความ
ร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ทาง  line : obec line udon2  
และ Smart Area  ทางเว็บไซต์  https://forms.gle/NRYmfPou2sfS11xG6   ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  คือ 
         มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ 92.93   ( จำนวน 396  คน )  
 
        
 
 
 

ส่วนที่ 5  สรปุผล ข้อเสนอแนะ  

https://forms.gle/NRYmfPou2sfS11xG6
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ภาคผนวก  

แบบสอถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ

ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนด

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร  ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน   

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ

สถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ                

ตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ      

5 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พฒันาสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์                  

ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

     

6 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลทีห่ลากหลาย และ

นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

7 การส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

ตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  

และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนรว่มในการจัด

การศึกษาและเปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนด

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ข้อมูล ส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร  ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมาณในสถานศึกษา      

2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ำหนด และ

สอดคล้องกับนโยบาย 

     

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน      

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่

เก่ียวข้อง 

     

5 การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา      

6 การให้คำปรึกษาชว่ยเหลือแนะนำการปฏิบัตงิานดา้นการเงินและบญัชีของสถานศึกษา      

7 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่

สถานศึกษา 
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ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

8  การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน       

9 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางดา้นงบประมาณประจำปีอย่างเปน็

ระบบ 

     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพสัดุของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา และสถานศึกษา 

     

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ

ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนด

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ข้อมูล ส่วนบุคคล   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร  ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพ
โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนด

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร  ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง      
4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน      
5 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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