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รายงานผลความพึงพอใจในการบริหาร 

และการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ความเปนมา 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction)  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน1 (2552)1 0

1 ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจไววา พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ  

พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการท่ีกดดันจน
มากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง  ซ่ึงความตองการของแตละคนไม
เหมือนกัน  ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชน 
ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตองการ
การยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการสวน
ใหญอาจไมมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เม่ือไดรับการกระตุน
อยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาส
โลว และทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด  (Kotler, Philip and Gary Armstrong ,2001)1

2  
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) อธิบายวาทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ

ตองการบางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพ่ือใหไดมาซ่ึงความปลอดภัยของ
ตนเองแตอีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหลานั้น เพ่ือใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน  บุคคลพยายามท่ีสรางความพึงพอใจ
ใหกับความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดเปนอันดับแรกกอนเม่ือความตองการนั้นไดรับความพึงพอใจ ความตองการนั้นก็จะ
หมดลงและเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายามสรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดลําดับตอไป ตัวอยาง 
เชน คนท่ีอดอยาก (ความตองการทางกาย) จะไมสนใจตองานศิลปะชิ้นลาสุด (ความตองการสูงสุด) หรือไมตองการ
ยกยองจากผูอ่ืน หรือไมตองการแมแตอากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แตเม่ือความตองการแตละข้ันไดรับความพึง
พอใจแลวก็จะมีความตองการในข้ันลําดับตอไป 

ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด กลาววาบุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิด
พฤติกรรม ยังพบวาบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเราหลายอยาง สิ่งเราเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง 
บุคคลจึงมีความฝน พูดคําท่ีไมตั้งใจพูด มีอารมณอยูเหนือเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
                                                           
1 ราชบัณฑิตยสถาน , (2552) , พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ,พิมพครั้งท่ี 3, 
กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิทัศน. 
2 Kotler, Philip and Gary Armstrong, Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey : PrenticeHall, Inc., 2001. 
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3.  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4.  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9.  ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
10.  ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
11.  ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
12.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  ของหนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
การจัดทํารายงานความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการใหบริการครอบคลุมทุก

ภารกิจของกลุม/หนวยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  เปนการรายงานผลความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ท่ีสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องคคณะ
บุคคล ผูปกครอง และผูเก่ียวของ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปตอการบริหาร การจัดการศึกษา และการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เพ่ือรายงานเขาในระบบติดตามและประเมินผล
อิเล็กทรอนิกส (e-MES) การบริหารและการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใชเปนขอมูลในการบริหารจัดภาร
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และใชในการพัฒนางานไปสูสถานศึกษาในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 
 

วัตถุประสงคการรายงาน 

 เพ่ือสรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  
 

ขอบเขตการรายงาน 
 1. ประชากร ไดแก   ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องคคณะบุคคล ผูปกครอง และ
ผูเก่ียวของ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  จํานวน  248   คน  โดยตอบแบบสอบถามคนละ 4  ชุด 
 2. เครื่องมือการศึกษา  ไดแก  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  ท่ีครอบคลุม ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการ
บริหารงานบุคคล    และดานการบริหารท่ัวไป 
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 3. วิธีการดําเนินการเก็บขอมูล 
1) ศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารและการจัด

การศึกษา และการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2) วางแผนกําหนดผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการ

บริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3) ออกแบบการตอบแบบสอบถามผาน Google From ท่ีสอดคลองตามแบบสอบถามท่ี สพฐ.กําหนด 

และสะดวก รวดเร็วในการตอบแบบสอบถาม  
4) ทดสอบตอบแบบสอบถามผาน Google From เพ่ือตรวจสอบความพรอมและแกไขขอผิดพลาดของ

แบบสอบถาม 
5) ดําเนินการเก็บขอมูล สงหนังสือใหโรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามและแจงทางกลุมไลน  Obec 

line ผูบริหาร  โดยตอบแบบสอบถามผาน QR code  
6) ประมวลผลการบันทึกขอมูล  และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงแบน

มาตรฐานตามระเบียบวิธีการทางสถิติประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
  (1) รอยละ  ดวยสูตรดังนี ้

 
                                          จํานวนผูตอบแบบสอบถาม          
                                        จํานวนคนท้ังหมด 
 

(2)   สูตรการหาคาเฉลี่ย (Mean) (กานดา  พูนลาภทวี, 2539 ,น. 29) 

µ  =  
N
x∑

 

เม่ือกําหนดให   µ แทน   คะแนนเฉลี่ย 
 ∑ x แทน   ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 

N แทน   จํานวนผูตอบแตละขอคําถาม 
                 การวิเคราะหแบบสอบถาม กําหนดชวงของคาเฉลี่ย ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,2553 ,น.103)2

3 
คาเฉล่ีย   ความหมาย 
4.50 - 5.00  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49   ความพึงพอใจในระดับมาก 
2.50 - 3.49  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49  ความพึงพอใจในระดับนอย 
1.00 - 1.49  ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 

(3)  สูตรสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร  (population Standard Deviation, S.D.) ใช
สัญลักษณσ   (กานดา พูนลาภทวี, 2539 ,น. 29)3

4 

                                                           
3 บุญชม  ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุวีรยิาสาสน. 
4 กานดา  พูนลาภทวี,  (2539),  สถิติเพ่ือการวิจัย, กรุงเทพฯ : ฟสิกสเซ็นเตอร. 

X 100 คารอยละ = 
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เม่ือกําหนดให σ  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑ 2XN  แทน ผลรวมยกกําลังสองของคะแนนทุกจํานวน 

 ( )∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนทุกจํานวนยกกําลังสอง 

N แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

7) สรุปและอภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะหขอมลูความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
  

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบ  (N=248) 

รายการ จํานวน รอยละ 
ผูบริหาร 62 25.00 
บุคลากรทางการศึกษา 23 9.27 
ครูผูสอน 147 59.27 
ก.ต.ป.น. 4 1.61 
คณะกรรมการสถานศึกษา 10 4.03 
อ่ืน ๆ  ไดแก พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ, เจาหนาท่ี

ธุรการ 
2 0.81 

รวม 248 100 
 

จากตารางท่ี  1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด   248  คน  สวนใหญเปนครูผูสอนคิดเปนรอยละ 
59.27  รองลงมาคือ ผูบริหาร  คิดเปนรอยละ 25.00   บุคลากรทางการศึกษา  คิดเปนรอยละ  9.27 คณะกรรมการ
สถานศึกษา  คิดเปนรอยละ  4.03  ก.ต.ป.น.  คิดเปนรอยละ  1.61  และอ่ืน ๆ  ไดแก พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ, เจาหนาท่ี
ธุรการ  คิดเปนรอยละ  0.81  ตามลําดับ 
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2.  ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   
เขต 1 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  ดังตารางท่ี  2  

 
ตารางท่ี  2 ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครปฐม เขต 1 

ทุกดานคิดจากคาเฉลี่ย  (N =248)    
การบริหารและ 

การจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 𝛍𝛍 σ  ความหมาย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1. ดานวิชาการ  248 0 1 26 162 59 4.09 0.67 มาก 
2. ดานงบประมาณ  248 0 1 28 176 43 4.05 0.55 มาก 
3. ดานบริหารงานบุคคล 248 0 2 41 157 48 4.01 0.63 มาก 
4. ดานบริหารท่ัวไป 248 0 0 34 173 41 4.03 0.55 มาก 

รวม 992 0 4 129 668 191 4.05 0.49 มาก 
คิดเปนรอยละ 100 0 0.40 13.00 67.34 19.25    

 
จากตารางท่ี 2  พบวา  ระดับความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ภาพรวม  อยูในระดับมากทุกขอ   โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานวิชาการ (µ =  4.09)  

รองลงมา คือ ดานงบประมาณ  (µ =  4.05)    , ดานบริหารท่ัวไป (µ =  4.03)  และนอยท่ีสุด คือ ดานบริหารงาน

บุคคล (µ =  4.01)ตามลําดับ  แยกไดเปนรายได ดังตารางท่ี 3 – ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี  3  ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครปฐม เขต 1            
ดานวิชาการ (N =248)  

ขอ รายการ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 𝛍𝛍 σ  ความหมาย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก า รศึ ก ษ า  แ ล ะ
สถานศึกษา 

0 1 40 154 53 4.04 0.63 มาก 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถ่ินสอดคลอง
กับแผนการศึกษาแหงชาติ และตามความ
ตองการของสถานศึกษา 

0 2 46 133 67 4.07 0.70 มาก 
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ตารางท่ี  3  ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครปฐม เขต 1                
ดานวิชาการ (N =248) (ตอ) 

ขอ รายการ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 𝛍𝛍 σ  ความหมาย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

3 การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และตามบริบทของสถานศึกษา 

0 2 24 150 72 4.18 0.62 มาก 

4 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

0 4 19 133 92 4.26 0.67 มาก 

5 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการ
ผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายคลอบ
คลุมทุกกลุมสาระ 

0 3 46 135 64 4.05 0.70 มาก 

6 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการ
วัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย และนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

0 2 31 145 70 4.14 0.65 มาก 

7 การส งเสริม  ส นับส นุน นิ เทศ  ติดตาม 
ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

0 2 36 130 80 4.16 0.69 มาก 

8 การส งเส ริม  ส นับส นุน ให บุ คลากรใน
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก า รศึ ก ษ า  แ ล ะ
สถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษา 

0 6 69 133 40 3.83 0.71 มาก 

9 การส งเสริม  ส นับสนุนให สถานศึกษา
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

0 4 30 140 74 4.15 0.68 มาก 

10 การสงเสริม สนับสนุนให บุคคล องคกร 
หน วยงานต างๆ  มี ส วนร วม ในการจั ด
การศึกษาและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย 

0 4 47 142 55 4.00 0.69 มาก 

รวม 0 1 26 162 59 4.09 0.67 มาก 
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จาก ตารางท่ี  3 ระดับความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ดานวิชาการ  ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ (µ =  4.09)  เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา   ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ    การสงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ (µ =  4.26)  รองลงมาคือ การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา (µ =  4.18)  , การสงเสริม สนับสนุน 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (µ =  4.16) ,                           
การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                 

(µ =  4.15) , การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย และนําผลการประเมินไป

ใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (µ =  4.14)  การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถ่ินสอดคลองกับแผนการศึกษา

แหงชาติ และตามความตองการของสถานศึกษา (µ =  4.07)  การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต 

พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกกลุมสาระ (µ =  4.05)                  

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา (µ =  4.04) การสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคคล องคกร หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในรูปแบบเครือขาย (µ =  4.00)  และนอยท่ีสุดคือ การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               

(µ =  3.83) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  4  ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครปฐม เขต 1        

ดานงบประมาณ (N =100)  

ขอ รายการ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 𝛍𝛍 σ  ความหมาย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงิน
งบประมาณในสถานศึกษา 

0 6 71 135 36 3.81 0.70 มาก 

2 การวางแผนการใชงบประมาณถูกตอง
ตามระเบียบ/กฎหมายท่ีกําหนด และ
สอดคลองกับนโยบาย 

0 1 26 152 69 4.17 0.61 มาก 

3 การแตงตั้งผูรับผดิชอบในการจัดระบบ
การบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อยางชัดเจน 

0 1 26 135 86 4.23 0.64 มาก 

4 การสรางความรู ความเขาใจ ดานการ
วางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคล
ท่ีเก่ียวของ 

0 5 45 198 0 3.78 0.46 มาก 

5 การนิเทศ กํากับ ติดตามและ 
ตรวจสอบการใชงบประมาณของ
สถานศึกษา 

0 3 31 156 58 4.08 0.63 มาก 
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ตารางท่ี  4  ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครปฐม เขต 1        
ดานงบประมาณ (N =100) (ตอ) 

ขอ รายการ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 𝛍𝛍 σ  ความหมาย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

6 การใหคําปรึกษาชวยเหลือแนะนําการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษา 

0 2 49 145 52 4.00 0.66 มาก 

7 การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา ใน
การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
แกสถานศึกษา 

0 4 47 139 58 4.01 0.70 มาก 

8 การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชใน
การพัฒนางาน  

0 3 50 139 56 4.00 0.69 มาก 

9 จัดทําเอกสารการรายงานผลการ
ดําเนินงานทางดานงบประมาณ
ประจําปอยางเปนระบบ 

0 1 34 164 49 4.05 0.59 มาก 

10 การประเมินความเสีย่งดานการเงิน 
การบัญชี และพัสดุของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

0 8 44 150 46 3.94 0.70 มาก 

รวม 0 1 28 176 43 4.05 0.55 มาก 
 

จาก ตารางท่ี  4  ระดับความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม  เขต 1 ดานงบประมาณภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ (µ =  4.05)  เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

อยางชัดเจน   (µ =  4.23)  รองลงมาคือ  การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายท่ีกําหนด 

และสอดคลองกับนโยบาย (µ =  4.17) ,  การนิเทศ กํากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของ

สถานศึกษา  (µ =  4.08)  , จัดทําเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานทางดานงบประมาณประจําปอยางเปน

ระบบ  (µ =  4.05)  ,  การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแกสถานศึกษา                           

(µ =  4.01) ,  การใหคําปรึกษาชวยเหลือแนะนําการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา  (µ = 4.00), 

การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน  (µ =  4.00) , การประเมินความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี 

และพัสดุของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา (µ =  3.94) , การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงิน

งบประมาณในสถานศึกษา  (µ =  3.81) และนอยท่ีสุดคือ การสรางความรู ความเขาใจ ดานการวางแผนการใช

งบประมาณใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของ   (µ =  3.78) 
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ตารางท่ี 5   ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครปฐม เขต 1                 
ดานบริหารงานบุคคล (N =248)  

ขอ รายการ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 𝛍𝛍 σ  ความหมาย 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดทําขอมูลสารสนเทศอัตรากําลัง
ค รู แ ล ะ บุ คล ากรท างก ารศึ กษ า ท่ี
สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา 
และความตองการของสถานศึกษา 

0 8 47 151 42 3.92 0.69 มาก 

2 การจั ด ทํ าแผน อัตรากําลั งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
นโยบาย สภาพปญ หา และความ
ตองการของสถานศึกษา 

0 8 45 146 49 3.95 0.71 มาก 

3 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน 
รวมท้ังการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกตองตาม
ระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได 

0 6 43 132 67 4.05 0.73 มาก 

4 การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเปนครูมืออาชีพโดย
วิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุมเปาหมาย
อยางท่ัวถึง 

0 6 38 148 56 4.02 0.69 มาก 

5 การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ทุ ก
กลุมเปาหมาย 

0 2 38 124 84 4.17 0.71 มาก 

รวม 0 2 41 157 48 4.01 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี  5 ความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดานบริหารงานบุคคล ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ  (µ =  3.87)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา   
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  (µ =  4.17)  รองลงมาคือ  การสรรหา บรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน รวมท้ังการออก

จากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกตองตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได  (µ =  4.05)  ,                
การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนครูมืออาชีพโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุมเปาหมาย

อยางท่ัวถึง  (µ =  4.02) , การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบาย สภาพ

ปญหา และความตองการของสถานศึกษา (µ =  3.95)  และนอยท่ีสุดคือ  การจัดทําขอมูลสารสนเทศอัตรากําลัง

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา  (µ =  3.92) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6  ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครปฐม เขต 1 
ดานการบริหารท่ัวไป (N =248)  

ขอ รายการ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 𝛍𝛍 σ  ความหมาย 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยง
ท้ั งภ าย ใน และภ ายนอก เขต พ้ื น ท่ี
การศึกษาและสวนกลางอยางเปนระบบ 
ใชงายสะดวกและรวดเร็ว 

0 3 48 155 42 3.95 0.64 มาก 

2 การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
ส ารส น เท ศ  ต อ ส ถ าน ศึ ก ษ าแล ะ
สาธารณะอยางตอเน่ือง 

0 2 45 148 53 4.02 0.65 มาก 

3 ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง 

0 2 53 146 47 3.96 0.66 มาก 

4 การจัดทําแผนผังอาคารสถานท่ี และ
ปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน 

0 1 48 154 45 3.98 0.63 มาก 

5 การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปน
ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

0 0 37 155 56 4.08 0.61 มาก 

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการปฏิ บัติ งาน และ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

0 0 36 166 46 4.04 0.57 มาก 

7 ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ าย ใน ท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตาม
ภารกิจของหนวยงาน 

0 1 36 165 46 4.03 0.59 มาก 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดอยาง
ท่ัวถึง สอดคลองกับระเบียบท่ีกําหนด
และความตองการจําเปน 

0 6 48 157 37 3.91 0.66 มาก 

9 การรับฟ งความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคล
อ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ 

0 6 59 140 43 3.89 0.71 มาก 

10 การประสาน สงเสริม สรางเครือขาย
ความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน 
สถาบัน องคการภาครัฐ และเอกชน 
เข ามาระดมทรัพยากรเพ่ื อ พัฒ นา
คุณภาพการศึกษา 

0 5 44 152 47 3.97 0.67 มาก 

รวม 0 0 34 173 41 4.03 0.55 มาก 
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 จาก ตารางท่ี  6 ระดับความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ดานบริหารท่ัวไปภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ (µ =  4.03)  เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปน

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (µ =  4.08) รองลงมาคือ  การติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง (µ =  4.04) , การวางระบบควบคุมภายในท่ี

สอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามภารกิจของหนวยงาน (µ =  4.03) , การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล

สารสนเทศ ตอสถานศึกษาและสาธารณะอยางตอเนื่อง (µ =  4.02) ,การจัดทําแผนผังอาคารสถานท่ี และปาย

ประชาสัมพันธอยางชัดเจน (µ =  3.98) , การประสาน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน 

สถาบัน องคการภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (µ =  3.97) ,ชองทางใน

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง (µ =  3.96) , จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยง

ท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสวนกลางอยางเปนระบบ ใชงายสะดวกและรวดเร็ว (µ =  3.95) ,
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง สอดคลองกับระเบียบท่ีกําหนดและ

ความตองการจําเปน (µ =  3.91)  และนอยท่ีสุด คือ การรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ (µ =  3.89) ตามลําดับ 
 

3. ปญหา อุปสรรค 
   - ครูตองปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป 

 
4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

-  มีการทํางานเปนทีม 
-  ควรมีการใหความรูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
-  ควรใช line เปนชองทางการสื่อสารเพ่ืองานราชการใหมากข้ึน 

 

สรุปผล 
1.  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด   248  คน  สวนใหญเปนครูผูสอนคิดเปนรอยละ 59.27  รองลงมาคือ 

ผูบริหาร  คิดเปนรอยละ 25.00    
2.  ระดับความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   

เขต 1 ภาพรวม  อยูในระดับมากทุกขอ   โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานวิชาการ  รองลงมา คือ ดานงบประมาณ       
, ดานบริหารท่ัวไป  และนอยท่ีสุด คือ ดานบริหารงานบุคคล  ตามลําดับ   

2.1 ดานวิชาการ   โดยเฉพาะ  การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และ การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา  และควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

2.2 ดานงบประมาณ โดยเฉพาะ  การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และ
พัสดุอยางชัดเจน  และ การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายท่ีกําหนด และสอดคลองกับ
นโยบาย และควรมีการสรางความรู ความเขาใจ ดานการวางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของ    
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2.3 ดานบริหารท่ัวไป โดยเฉพาะ  การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอม
เปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง และควรมี การรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ  

2.4 ดานบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะ  การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  และควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศอัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา  ขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา คือ ควรมีการใหความรูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 



ภาคผนวก 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศกึษา รวมทัง้การให้บริการของสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

 

   

QR COED แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

คําชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน 

    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

     สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของทาน โดยใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

⃝  ผูบริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผูสอน   

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

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดานวิชาการ 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ

สถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถ่ินสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และ                

ตามความตองการของสถานศึกษา 

     

3 การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การสงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ      

5 การสงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต พฒันาสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ                  

ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุมสาระ 

     

6 การสงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลทีห่ลากหลาย และ

นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

     

7 การสงเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ทําวิจัยและนาํผลการวิจัยไปพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

     

9 การสงเสริม สนบัสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                  

และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

 



ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

10 การสงเสริม สนบัสนุนใหบุคคล องคกร หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัด

การศึกษาและเปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย 

     

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คําชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน 

    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

     สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของทาน โดยใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

⃝  ผูบริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผูสอน  

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

 



สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดานงบประมาณ 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมาณในสถานศึกษา      

2 การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายทีกํ่าหนด และ

สอดคลองกับนโยบาย 

     

3 การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน      

4 การสรางความรู ความเขาใจ ดานการวางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคลที่

เก่ียวของ 

     

5 การนิเทศ กํากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษา      

6 การใหคําปรึกษาชวยเหลือแนะนาํการปฏิบัตงิานดานการเงนิและบญัชีของสถานศึกษา      

7 การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแก

สถานศึกษา 

     

8  การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน       

9 จัดทําเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานทางดานงบประมาณประจําปอยางเปน

ระบบ 

     

10 การประเมินความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี และพสัดุของสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา และสถานศึกษา 

     

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คําชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน 

    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

     สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของทาน โดยใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

⃝  ผูบริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผูสอน  

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

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดานการบริหารงานบุคคล 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 การจัดทําขอมูลสารสนเทศอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดทําแผนอัตรากําลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่อดคลองกับ

นโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ      

  



ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได 

4 การจัดทําแผนพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพื่อเปนครูมืออาชีพโดย

วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุมเปาหมายอยางทัว่ถึง 

     

5 การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีใหแกครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย 

     

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คําชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของสํานักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการประเมิน 

    ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในแตละดานประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

     สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของทาน โดยใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

⃝  ผูบริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผูสอน  

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

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดานการบริหารทั่วไป 

ขอ รายการ 
นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเชือ่มโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

และสวนกลางอยางเปนระบบ ใชงายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสมัพนัธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตอสถานศึกษาและสาธารณะ

อยางตอเนื่อง 

     

3 ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง      

4 การจัดทําแผนผังอาคารสถานที ่และปายประชาสัมพันธอยางชดัเจน      

 



5 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปน

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     

6 การติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน และ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในทีส่อดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามภารกิจ

ของหนวยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง 

สอดคลองกับระเบียบที่กําหนดและความตองการจาํเปน 

     

9 การรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มี

สวนเก่ียวของ 

     

10 การประสาน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบนั 

องคการภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

 
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................................................................ ...................
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