
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานผลส ารวจ 
 ความพึงพอใจการให้บริการ      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี 2563 
*********************************************************************** 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจ ต่อการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านวิชาการ การน าเสนอข้อมูล
ประกอบค าบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยปรากฏดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
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     ผู้ตอบค าถาม 181 คน 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ที ่ ต าแหน่ง ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ผู้บริหาร 15.17  

2 บุคลากรทางการศึกษา 37.64  

3 ครูผู้สอน 40.45  

4 ก.ต.ป.น. 0.56  

5 คณะกรรมการสถานศึกษา 4.49  

6 อ่ืนๆ   

6.1 ลูกจ้าง 1.12  

6.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0.56  

 รวม 100  

จากตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล โดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 40.45 
รองลงมาคือ บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.64 ส่วนต่ าสุด คือ อ่ืน  ๆก.ต.ป.น. และเจ้าหน้าที่ธุรการ คิดเป็นร้อยละ 0.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            (แยกตามรายด้าน 4 ด้าน) 

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษา (แยกตามรายด้าน 4 ด้าน) 

 

ข้อ รายการ x  SD แปลค่า                
ระดับคุณภาพ 

 ด้านการบริหารงานบุคคล    
1 การจัดท าข้อมลูสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 
3.87 0.95 มาก 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบคุลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

3.84 0.95 มาก 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

3.76 1.07 มาก 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นครูมืออาชีพ
โดยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมายอยา่งทั่งถึง 

3.86 0.95 มาก 

5 การเสริมสร้างวินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.08 0.89 มาก 

 รวม 3.88 0.07 มาก 

 ด้านงบประมาณ    
1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณสูส่ถานศึกษา 3.96 0.88 มาก 

2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนดและ
สอดคล้องกับนโยบาย 

4.06 0.88 มาก 

3 การแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในการจัดระบบการบรหิารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อย่างชัดเจน 

4.15 0.86 มาก 

4 การสร้างความรู้ความเข้าใจดา้นการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง 

3.98 0.89 มาก 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 4.02 0.89 มาก 

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชีของ
สถานศึกษา 

3.98 0.91 มาก 

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

4.01 0.92 มาก 

8 การน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 3.98 0.95 มาก 

9 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนนิงานทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่าง
เป็นระบบ 

4.02 0.86 มาก 

10 การประเมินความเสีย่งด้านการเงิน การบัญชีและพสัดุของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3.92 0.87 มาก 

 รวม 
4.01 0.03 

มาก 
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ข้อ รายการ x  SD แปลค่า                
ระดับคุณภาพ 

 ด้านการบริหารงานทั่วไป    
1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพืน้ท่ี

การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
4.04 0.89 มาก 

2 ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

4.13 0.85 มาก 

3 การสื่อสารและแลกเปลีย่นความคดิเห็นมีความหลากหลายสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.97 0.93 มาก 

4 จัดท าแผนผังอาคารสถานท่ีและปา้ยประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 4.04 0.88 มาก 

5 บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเปน็
ระเบียบ สะอาดถูกสุขลักษณะ 

4.10 0.86 มาก 

6 ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.05 0.86 มาก 

7 วางระบบการควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

3.98 0.83 มาก 

8 จัดสวสัดิการและสวัสดิภาพของครูและบคุลากรทางการศึกษาได้อยา่ง
ทั่วถงึ สอดคล้องกับระเบยีบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

3.88 0.91 มาก 

9 รับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

3.88 0.97 มาก 

10 ประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบันองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพิ่มพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

3.94 0.93 
มาก 

 รวม 4.00 0.04 มาก 

 ด้านวิชาการ    
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาตอบสนองภารกิจ นโยบายและเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.07 0.85 มาก 

2 พัฒนากรอบหลักสตูรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 

4.06 0.84 มาก 

3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

4.09 0.88 มาก 

4 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจดักระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

4.15 0.85 มาก 

5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามกีารผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลมุทุกกลุ่มสาระ 

4.08 0.85 มาก 

6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามกีารวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา 

4.07 0.86 มาก 

7 ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4.12 0.82 มาก 

8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคณุภาพการศึกษาของเขต

3.94 0.95 มาก 
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ข้อ รายการ x  SD แปลค่า                
ระดับคุณภาพ 

พื้นที่การศึกษา 
9 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนและ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
4.09 0.84 มาก 

10 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
เครือข่าย 

4.09 0.85 มาก 

 รวม 4.08 0.04 มาก 

 รวมทั้งหมด 4.01 0.89 มาก 

 

 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (แยกตามรายด้าน 4 ด้าน) พบว่าความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( =4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.08) รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ( =4.01) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ( =3.88)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในประเด็นย่อย พบว่า 
 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ความ
พึงพอใจต่อการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.08) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก ( =3.76) 
 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.01) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า การวางแผนการ

ใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.06) และ
ประเดน็ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =3.96) 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.00) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า การ

บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาดถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก 
( =4.10) และประเดน็ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบันองค์กรภาครัฐ

และเอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพิ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =3.94) 
 ด้านวิชาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( =4.08) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า การ

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.15) และ
ประเดน็ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =3.94) 

ข้อแสนอแนะ 
1. อยากให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดครใูห้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2. เห็นควรให้มีการจัดท าระบบ e-office ในการส่งและตอบรับหนังสือระหว่างโรงเรียน เพ่ือลดปัญหาเรื่องการเดิน

ทางเข้ามาส านักงานเขตเพ่ือส่งหนังสือหรือรายงานต่างๆ เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย 
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3. ควรติดตามและประสานงานให้รวดเร็วในทุก ๆ เรื่องสมกับได้ชื่อว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  

4. อยากให้งานส่วนใหญ่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งให้โรงเรียน เป็นไฟล์ 
Word หรือ Excel และสามารถส่งทางเมล์ได้เลยเนื่องจากไม่มีงบเพียงพอในการเดินทางไป-มา 

5. ควรมีการจัดระบบส่งงานที่รวดเร็วกว่านี้ เพราะปัจจุบันบางครั้งก็ส่งงานไม่ทันเวลา เนื่องจากต้องได้เดินทางส่ง
งานไปทีส่ านักงานเขต 

 
**************************************************** 


