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คำนำ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการที ่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและการ
จัดการตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงาน 
อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้นและนำผลการสอบถามที่
ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานและเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  

ในการนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ข้อมูล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ  

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอ
เมือง อำเภอแม่ใจ อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พันธะกิจคือ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี ความรู้
ความสามารรถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองสู่คุณภาพระดับสากล
จึงได้ร่วมสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการให้หน่วยงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พัฒนาระบบคุณภาพการทำงานด้วยน้ำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 2008 มาใช้
ในการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเป็นการชี้ถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการให้บริการของ
หน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 
 จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู ้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนบุคลากรทาง
การศึกษาพนักงานราชการครูอัตราจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานอีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารบุคลากรที่สนใจและงานที่เกี่ยวข้องแนะนำไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 1  

2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร
จัดการตลอดจนการให้บริการต่างๆของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 84 โรง  
2. ขอบเขตเนื้อหาศึกษาความพึงพอใจการให้บริการจากการศึกษาด้านวิชาการด้านงบประมาณด้าน

บริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทราบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ที ่มีคุณภาพต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1  

2. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบรหิาร
การจัดการตลอดจนการให้บริการต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
2.1 วิธีการดำเนินงาน 
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ดำเนินการดังนี้  

2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

จำนวน 84 โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากร

ทางการศึกษาและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 84 คน 

2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 1 ฉบับมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 
(Check List) ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด (Open End) โดยสอบถามความพึงพอใจตาม
รายการประเมินดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการให้บริการ 
2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยาเขต 1 ดำเนินการโดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน 84 ชุด 
2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติความถ่ีร้อยละและนำเสนอในตาราง         
            ประกอบการพรรณนาแบบเรียงความ  
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            นำเสนอในตารางประกอบการพัฒนาแบบเรียงความ  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นคำถามปลายเปิดใช้การสรุปความพัฒนาแบบความเรียง 

2.5 การเกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ำหนักคะแนนดังนี้  
คะแนน 5 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
คะแนน 4 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
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แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นนำ
ค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 ถึง 1.49 หมายถึงมีระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 ถึง 2.49 หมายถึงมีระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึงมีระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 ถึง 4.49 หมายถึงมีระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 ถึง 5.00 หมายถึงมีระดับมากท่ีสุด 
2.2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. ร้อยละ percent  
2. ค่าเฉลี่ย dismiss mean  
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation  

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
     1.1 ขั้นวางแผน (Plan)  

                    1.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1       
                    1.1.2 ศึกษาเอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
                    1.1.3 ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม  
                    1.1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง  
               1.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
            1.2.1 จัดทำแบบความสำเร็จ ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึง
พอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้านได้แก่ด้านงบประมาณด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงาน  

          1.2.2 จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
กรอกแบบสอบถาม  

          1.2.3 ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในระบบ เพ่ือตอบแบบสอบถาม  
          1.2.4 เพ่ือรวบรวมแบบสำรวจที่ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแล้วจัดสถานศึกษาในสังกัดและทุกกลุ่มใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  
      1.3 ขั้นประเมินตรวจสอบเช็ค  
          1.3.1 วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการให้บริการ  
          1.3.2 สรุปรายงานผลความพึงพอใจเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
     1.4 ขั้นตอนปรับปรุงพัฒนา (Action)  
           นำผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป 
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ส่วนที่ 3 

                             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
การสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ด้านวิชาการ

ด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียปรากฏ ดังนี้ 
ตอนที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 75 26.6 

บุคลากรทางการศึกษา 39 13.8 
ครูผู้สอน 114 40.5 
ก.ต.ป.น. 2  0.7  

คณะกรรมการสถานศึกษา 37 13.1 
อ่ืนๆ 14 4.9 
รวม 281 100 

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ 
     1. ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.6 
     2. บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.8  
     3. ครูผู้สอนจำนวน 114 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.5  
     4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.7  
     5. คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 37 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.1  
     6. อ่ืนๆ จำนวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.9  
ตอนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจ 

ตารางการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วยความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและการจัด
การศึกษาด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ดังแสดงในตารางดังนี้ 

 
การบริหารและการจัด

การศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

จำนวน 
ผู้ตอบ
แบบ
สอบ 
ถาม
(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
พึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

 
น้อย
ที่สุด 

 
น้อย 

 
ปาน
กลาง 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
จำนวน
(คน) 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.ด้านวิชาการ 281 0 2 44 162 75 237 83.75 

2.ด้านบริหารงานบคุคล 281 1 8 56 141 77 218 77.04 

3.ด้านงบประมาณ 281 0 8 49 147 78 225 79.79 

4.ด้านบริหารงานท่ัวไป 281 1 8 50 146 78 224 79.16 

รวม  2 26 199 596 308  80.42 

คิดเป็นร้อยละ 100 0.18 2.13 17.70 53.02 27.40   
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จากตารางพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณ
และด้านบริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 53.02 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 17.70 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.40 เรียงตามลำดับ  

ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหาร จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ตามกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้าน
บริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 80.42 (จำนวน 308 คน) 

และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ในด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปมีรายละเอียด
ของแต่ละข้อดังนี้ 

ข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 57.6 
จำนวน 162 คนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.6 จำนวน 44 คน อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.6 
จำนวน 75 คน 

ข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคลพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
50.1 จำนวน 141 คน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 19.9 จำนวน 56 คน และอยู่ในระดับ มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 27.4 จำนวน 77 คน 

ข้อที่ 3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.3 
จำนวน 146 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.4 จำนวน 49 คนอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.7 
จำนวน 78คน 

ข้อที่ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไปพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 51.9 
จำนวน 147 คน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 17.7 จำนวน 50 คนและอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
27.7 จำนวน78 คน 
ตอนที่ 3.3  ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ด้านวิชาการ 1. ควรมีการบูรณาการข้อมูลที่โรงเรียนต้องรายงาน เพื่อลดภาระงานครูลง จะได้มีเวลาพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนมากกว่านี้ 
       2. อยากให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ลงพ้ืนที่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ด้านบริหารงานบุคคล  
ด้านงบประมาณ - 

1. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ ทุกปีเพราะระเบียบต่างๆ เช่น 
การเบิกจ่ายงบประมาณส่งกลับมาแก้ไขทุกรายการ 

2. ในการเบิกจ่ายงบประมาณบางเรืองไม่ชัดเจน โรงเรียนส่งไปแล้วต้องนำกลับมาแก้ไขทำให้ล่าช้า
และเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3. ควรมีการแนะนำและกำหนดให้ชัดเจนก่อนจะทำเรื่องการเบิกจ่าย เช่น กรณีการเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้น 

ด้านบริหารทั่วไป - 
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ส่วนที่ 4 
สรุปและอภิปรายผล 

กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กต.ปน.)ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 จำนวน 281 คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ประกอบด้วยความพึงพอใจในด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารทั่วไปเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)  

จากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 1 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้าน
บริหารงานทั่วไปได้แสดงในตารางดังนี้ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 
ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและด้านบริหารงาน
ทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 53.02 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 17.70 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.40 เรียงตามลำดับ 
ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารการบริการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศ ึกษาพะเยาเขต 1 ตามกระบวนการบร ิหารงาน  4 ด ้านได ้แก ่ด ้านว ิชาการ ด ้านงบประมาณ                            
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 80.42 ( จำนวน 
308 ) 

ข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 57.6 
จำนวน 162 คนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.6 จำนวน 44 คน อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.6 
จำนวน 75 คน 

ข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคลพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
50.1 จำนวน 141 คน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 19.9 จำนวน 56 คน และอยู่ในระดับ มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 27.4 จำนวน 77 คน 

ข้อที่ 3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.3 
จำนวน 146 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.4 จำนวน 49 คนอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.7 
จำนวน 78คน 

ข้อที่ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไปพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 51.9 
จำนวน 147 คน อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 17.7 จำนวน 50 คนและอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
27.7 จำนวน78 คน 
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ภาคผนวก 
รายงานผลความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สำนักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 
    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 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 

     

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 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สำนักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 
    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 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 

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 
     

8  การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน       
9 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางดา้นงบประมาณประจำปีอย่างเปน็

ระบบ 
     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพสัดุของสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

     

ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
........................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สำนักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 
    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 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 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปญัหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดทำแผนอัตรากำลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปญัหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเปา้หมายอย่างทัว่ถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

 
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
........................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สำนักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 
    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 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 

ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชือ่มโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
และส่วนกลางอยา่งเปน็ระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสัมพนัธ์และเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง      
4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที ่และปา้ยประชาสัมพันธ์อยา่งชดัเจน      
5 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     

6 การติดตาม ประเมนิผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏบิัตงิาน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในทีส่อดคล้องกับสภาพปญัหา และตรงตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อยา่งทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

     

10 การประสาน สง่เสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบนั 
องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

     

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