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สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการ
บริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2    

 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือต้องก ารทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
2. เพ่ือน าผลการส ารวจ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

เสีย มาพิจารณาและวิเคราะห์ผลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงงานต่อไป  
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้กับ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

วิธีการด าเนินงาน  

1. ศึกษาท าความเข้าใจ โครงสร้างการบริหารงาน ภาระงาน และรายการประเมินความพึงพอใจการ
บริหารงาน จัดการศึกษา ตามแบบของส านักติดตามและประเมินผล สพฐ.  

2. น าแบบสอบถามส่งให้โรงเรียน เพ่ือแจ้งประช าสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร 
คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ  

3. วิเคราะห์ประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ  
4. รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ และน าผลที่ได้ไปพัฒนาการให้บริหาร

จัดการต่อไป กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการบริหารงานจัด
การศึกษา ตลอดจนการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสีย  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่ง 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานทั่วไป  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณข้อมูล โดยแสดงผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ด้านวิชาการ  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตารางที่ 1 : สรุปค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษาอ่ืนๆ 
ผู้ปกครอง 

25 
31 
86 
3 
9 

11 

14.97 
18.56 
51.50 
1.80 
5.39 
7.78 

รวม 167 100 
 

ตอนที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจ 

ด้านวิชาการ  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษา 

- - 39 98 30 167 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ และตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 

- 4 44 96 23 167 

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ตามบริบท ของสถานศึกษา 

- 2 20 108 37 167 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- 1 16 101 49 167 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

- 3 41 92 31 167 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล
ที ่หลากหลาย และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

- 2 27 95 43 167 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- 2 27 101 37 167 

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาท าวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 5 44 91 27 167 

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- 2 26 83 56 167 

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล 
องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ใน การจัดการศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

- 4 24 95 44 167 

 รวม - 25 308 960 377 1,670 
 คิดเป็นร้อยละ - 1.50 18.44 57.49 22.57 100 
 ค่าเฉลี่ยระดับ (คน) - 2 31 96 38 167 
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ด้านบริหารงานบุคคล  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 1 : สรุปค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา อ่ืนๆ 
ผู้ปกครอง 

22 
30 
87 
3 

11 
15 

13.10  
17.85  
51.79  
1.78  
6.55  
8.93 

รวม 168 100 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ด้านบริหารงานบุคคล  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพปัญหา และความต้องการ
ของสถานศึกษา 

- 2  28 92 46 168 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา 

- 0  36 95 37 168 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย 
โอน รวมทั้งการออกจากราชการ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา     
ที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- 1  31 88 48 168 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครู
มืออาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย 
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

- 1  34 94 39 168 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- 2  30 92 44 168 

 รวม - 6  159 461 214 840 
 คิดเป็นร้อยละ - 0.71  18.93 54.88 25.48 100 
 ค่าเฉลี่ยระดับ (คน) - 1  32 92 43 168 
 

ด้านงบประมาณ  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 1 : สรุปค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา อ่ืนๆ 
ผู้ปกครอง 

21 
30 
90 
3 
8 

14 

12.65  
18.07  
54.22  
1.81 
4.82  
8.43 

รวม 166 100 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงิน
งบประมาณในสถานศึกษา 

- 1  50 94 21 166 

2 การวางแผนการใช้งบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่
ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 

- - 29 99 38 166 

3 
 
 
 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
จัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี 
และพัสดุอย่างชัดเจน 

- 1 14 95 56 166 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การวางแผนการใช้งบประมาณ
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

- 4 33 96 33 166 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ 
สถานศึกษา 

- - 27 102 37 166 

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน า
การปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา 

- - 22 100 44 166 

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า
ในการรายงานผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

- - 26 103 37 166 

8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนางาน 

- 1 37 98 30 166 

9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานทางด้านงบประมาณ
ประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

- - 27 105 34 166 

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

- - 33 99 34 166 

 รวม - 7 298 991 364 1,660 
 คิดเป็นร้อยละ - 0.42 17.95 59.70 21.93 100 
 ค่าเฉลี่ยระดับ (คน) - 1 30 99 36 166 
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ด้านงบประมาณ  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 1 : สรุปค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา อ่ืนๆ 
ผู้ปกครอง 

16  
31  
97  
2  
9  

12 

9.58  
18.56  
58.08  
1.20  
5.39 
 7.19 

รวม 167 100 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและส่วนกลาง
อย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและ
รวดเร็ว 

- 2 38 102 25 167 

2 การประช าสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษา
และ สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

- 2 24 98 43 167 

3 ชอ่งทางในการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง 

- 2 35 88 42 7 167 

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ 
และป้ายประช าสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน 

- 1 34 97 35 167 

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม เป็นระเบียบ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 
 

2 
 

26 104 35 

 
 

167 
 
 



๘ 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

6 การติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 1 25 25 40 167 

7 การวางระบบควบคุมภายในที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ตรงตาม ภารกิจของหน่วยงาน 

- 1 29 106 31 167 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดอ้ย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ
ระเบียบที่ก าหนดและความ
ต้องการจ าเป็น 

- 1 39 93 34 167 

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- 1 32 97 37 167 

10 การประสาน ส่งเสริม สร้าง
เครอืข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ 
และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- - 34 96 37 167 

 รวม - 13 316 982 359 1,670 
 คิดเป็นร้อยละ - 0.78 18.92 58.80 21.50 100 
 ค่าเฉลี่ยระดับ (คน) - 1 32 98 36 167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ตาราง แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัด
การศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน 
 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา 

จ านวน
ผู้ตอบ 

แบบสอบ
ถาม (คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ
ความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มี ความพึงพอใจ
ระดับ มากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 167 0 2 31 96 39 135 80.84 
2. ด้านบริหารงานบุคคล 138 0 1 32 92 43 135 80.36 
3. ด้านงบประมาณ 166 0 1 30 99 36 135 81.33 
4. ด้านบริหารทั่วไป 167 0 1 31 98 36 134 80.24 

รวม 668 0 5 124 385 154 154 322.77 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0.75 18.56 57.63 23.05 23.05 80.69 

 
 
 
 
 
 
 
 


