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คำนำ 
 

การสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อรายงานผลระดับ         
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั ้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่           
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็ นภาพสะท้อนผล    
การให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการบริการที่เกิดขึ้น และนำผลการตอบแบบสอบถาม         
การประเมินที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ให้คุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรราชสีมา เขต 5 ขอขอบพระคุณผู ้รับบริการ      
ทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
  

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                          
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ตามแบบการสำรวจของ สพฐ.) 

1. ความเป็นมา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีภารกิจหลักในการส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยมีเขตบริการ 6 อำเภอ คือ อำเภอ
ด่านขุนทด อำเภอโนนไทย อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอพระทองคำ และอำเภอ
เทพารักษ์ การบริการเป็นสิ่งที่ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่ ผลที่ได้จาก
การสำรวจความพึงพอใจจะนำมาสู่การพัฒนา การปรับปรุง แก้ไขจุดที่บกพร่องเพื่อพัฒนาการบริการให้มี
คุณภาพที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
                  2.1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัด

การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5                    
ตามกระบวนงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                  2.2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง                
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีการบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 213 โรงเรียน ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากร              
ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ขอบเขตด้านเนื้อหาที ่ใช้ในการศึกษานี้ คือข้อประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อประสานงาน และใช้บริการที่สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรที ่ปฏิบัต ิงาน             
ในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
        5.1. นำผลการประเมินที่ได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        5.2. นำผลการประเมินที่ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
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6. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากร   

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อประสานงาน และใช้บริการ        
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 2,191 คน เครื่องมือที่ใช้ใน       
การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลค ือ แบบสอบถามออนไลน ์ที่ หน ้ า เว ็บไซด์  ของ Stakeholders OBEC 
(https://feedback.obecdata.com) ในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด 5 ข้อ 
 โดยสอบถามเกี ่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน โรงเรียน และสำนัก/หน่วยงาน

เทียบเท่า 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน มีทั้งหมด 4 ด้าน  
ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ 

และด้านการบริหารทั่วไป 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน และข้อประทับใจในการรับบริการ 

 

7. วิธีการดำเนินงาน 
        7.1. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินความพึงพอใจ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ทุกกลุ่มงาน 

            7.2. จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ AMSS++ ถึงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งรายละเอียดช่องทางในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจให้
สถานศึกษาในสังกัด และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

        7.3. มีบริการช่องทางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อีกหนี่งช่องทาง 

        7.4. รอผลการประเมินจากระบบ ของ สพฐ. 
                  7.5. สรุปผลรายงานการประเมินความพึงพอใจ พร้อมผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั ้งการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัด

การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5         
มีการแบ่งการวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้ 
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  ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละเป็นสถิติ เพ่ือการพรรณนา 

 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสถิติ เพ่ือการพรรณนาข้อมูล และ

นำเสนอตารางโดยมีหัวตารางเป็นประเด็นการประเมินความพึงพอใจ โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   5 คะแนน   หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด     
    4 คะแนน   หมายถึง    พึงพอใจมาก        
    3 คะแนน   หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง         
            2 คะแนน   หมายถึง    พึงพอใจน้อย          
            1 คะแนน   หมายถึง    พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 การแปลผลของลักษณะแบบสอบถามใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการแปลผลซึ่งสามารถคำนวณจากสูตร

ดังต่อไปนี้ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด− คะแนนต่ำสุด

จำนวนช้ัน
 

ช่วงคะแนน =
5−1

5
 = 0.80 

 

      เกณฑ์การจัดลำดับค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษา
ครั้งนี ้ไดก้ำหนดให้มีอันตรภาคชั้นเท่ากัน คือ 0.8 ดังนี้ 

     ระดับคะแนนเฉลี่ย            ระดับความคิดเห็น 
      4.21 – 5.00                        สำคัญมากที่สุด 

                3.41 – 4.20               สำคัญมาก 
                2.61 – 3.40               สำคัญปานกลาง 
                1.81 – 2.60               สำคัญน้อย 
               1.00 – 1.80               สำคัญน้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ  
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการใช้บริการ และความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน 1 ข้อเป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended Question) ที่ให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ 
 

9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษานำคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และเสนอเป็นตารางมีคำบรรยายประกอบ  
ใช้สูตรการคำนวณ ร้อยละ คือ 

คะแนนท่ีได้ x 100

จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ของกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดตามสูตรดังนี้ 

   x̅ =  
∑ x

n
 

เมื่อ x̅ = แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
∑ x = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) มีสูตรในการคำนวณ  

  S. D. = √
∑(X−X̅2)

n−1
 

เมื่อ S.D. = แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 X = แทนคะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 
 x̅ = แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
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10. ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและ     
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้รับบริการ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 5 ตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา และตำแหน่ง โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนคน และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) จำนวน ( คน ) ร้อยละ (%) 

ชาย 702 32.04 
หญิง 1,489 67.96 
รวม 2,191               100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า 
          แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 1,489 คน คิดเป็นร้อยละ 67.96 
เป็นเป็นเพศชายจำนวน 702 คน คิดเป็นร้อยละ 32.04 ตามลําดับ 

 

แผนภูมิสรุปผลจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 

32.04

67.96

เพศ

ชาย หญิง
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ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนคน และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
(ระดับการศึกษา) 

จำนวน ( คน ) ร้อยละ (%) 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 9  0.41 
ปริญญาตรี 1,936                 88.36 
ปริญญาโท 245                 11.18 
ปริญญาเอก 1  0.05 

รวม 2,191              100.00 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า 
           แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 1 ,936 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 88.36 ปริญญาโท จํานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18 ต่ำกว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 0.41 ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามลำดับ 

 

แผนภูมิสรุปผลจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 

 
 

  

0.41

88.36

11.18

0.05

ระดับการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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           ตารางที่ 3 แสดงจำนวนคน และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล (ตำแหน่ง) จำนวน ( คน ) ร้อยละ (%) 
ผู้บริหาร 88 4.02 
คร ู 2,059                 93.97 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพท. 26 1.19 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 12 0.55 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 0.09 
ก.ต.ป.น. 4 0.18 

รวม 2,191              100.00 
 

           จากตารางที่ 3 พบว่า 
แสดงว่ากลุ ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งครู จำนวน 2,059 คน คิดเป็นร้อยละ 93.97           

มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 มีตำแหน่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 มีตำแหน่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา       
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55  มีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.09 และมีตำแหน่งเป็น ก.ต.ป.น. จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 ตามลำดับ 

 

แผนภูมิสรุปผลจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 
 

ก.ต.ป.น., 0.18

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

0.09

ครู,93.97

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน 
สพท., 1.19

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา, 0.55

ผู้บริหาร, 4.02

ต าแหน่ง

ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพท.
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผู้บริหาร
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัด 

การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ความหมาย 
1.ด้านการบริหารวิชาการ 4.63 0.734 มากที่สุด 
2.ด้านการบริหารงานบุคคล 4.46 1.142 มากที่สุด 
3.ด้านการบริหารงบประมาณ 4.47 1.128 มากที่สุด 
4.ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.46 1.183 มากที่สุด 

รวม 4.50 1.046 มากที่สุด 
 

         จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ทั้ง 4 ด้าน จากจำนวนผู้ตอบ 2 ,191 คน 
เรียงตามลำดับจากมากที ่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ มีคะแนนเฉลี ่ย 4.63 ด้านการบริหาร
งบประมาณ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ด้านการบริหารงานบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.46 และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 เช่นกัน 

 
แผนภูมิสรุปผลจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 
 

4.63

4.464.47

4.46

ค่า เฉลี่ ยระ ดับความพึงพอใจ

1.ด้านวิชาการ 2.ด้านบริหารงานบุคคล

3.ด้านงบประมาณ 4.ด้านบริหารงานทั่วไป
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ตอนที่ 2 สรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   
เขต 5  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยจำแนกเป็นความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ ได้ดังนี้  

1) ด้านการบริหารวิชาการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในประเด็น   
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 4.76 รองลงมา คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ตามลำดับ (ตารางท่ี 5) 

2) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในประเด็น
การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.54 รองลงมา คือ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลังครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50 ตามลำดับ (ตารางท่ี 6) 

3) ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในประเด็น
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และในประเด็น
การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยมีคะแนนเฉลี ่ย 4.52 เท่ากัน รองลงมา คือ การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานทางด้าน
งบประมาณประจำปี อย่างเป็นระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ตามลำดับ (ตารางท่ี 7) 

4) ด้านการบริหารทั ่วไป พบว่าผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในประเด็น         
การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และ 
เอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.51 รองลงมา คือ จัดทํา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ 
ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว และการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้      
อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กําหนดและความต้องการจําเป็น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ตามลำดับ
(ตารางที่ 8) 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน  
ได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการบริหารวิชาการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ความหมาย 
1.การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษา 
4.76 .704 มากที่สุด 

2.การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา 

4.50 .749 มากที่สุด 

3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบท
ของสถานศึกษา 

4.64 .736 มากที่สุด 

4.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4.58 .747 มากที่สุด 

5.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุม       
ทุกกลุ่มสาระ 

4.68 .729 มากที่สุด 

6.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

4.57 .748 มากที่สุด 

7.การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4.68 .729 มากที่สุด 

8.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาทำวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.59 .748 มากที่สุด 

9.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.70 .723 มากที่สุด 

10.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบเครือข่าย 

4.66 .732 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.734 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารงานบุคคล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ความหมาย 
1.การจัดทําข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
4.50 1.146 มากที่สุด 

2.การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

4.36 1.136 มากที่สุด 

3.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

4.51 1.145 มากที่สุด 

4.การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมือ
อาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

4.41 1.141 มากที่สุด 

5.การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.54 1.144 มากที่สุด 

รวม 4.46 1.142 มากที่สุด 
 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารงบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.43 1.128 มากที่สุด 
2.การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ / กฎหมายที่

กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 
4.49 1.130 มากที่สุด 

3.การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และ
พัสดุอย่างชัดเจน 

4.43 1.127 มากที่สุด 

4.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณ
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

4.52 1.129 มากที่สุด 

5.การนิเทศ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 

4.43 1.127 มากที่สุด 

6.การให้คําปรึกษาช่วยเหลือแนะนําการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา 

4.49 1.129 มากที่สุด 

7.การให้คําปรึกษาช่วยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

4.44 1.127 มากที่สุด 

8.การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 4.49 1.129 มากที่สุด 
9.การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานทางด้านงบประมาณ

ประจําปีอย่างเป็นระบบ 
4.50 1.130 มากที่สุด 

10. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

4.52 1.129 มากที่สุด 

รวม 4.47 1.128 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารทั่วไป 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
�̅� S.D. ความหมาย 

1. จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.48 1.183 มากที่สุด 

2.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษา และ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.42 1.181 มากที่สุด 

3.ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันมีหลายช่องทาง 4.46 1.184 มากที่สุด 
4.การจัดทําแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 4.47 1.184 มากที่สุด 
5.การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และ

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4.45 1.183 มากที่สุด 

6.การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.45 1.183 มากที่สุด 

7.การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และตรง
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

4.45 1.183 มากที่สุด 

8.การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กําหนดและความต้องการจําเป็น 

4.48 1.184 มากที่สุด 

9.การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.46 1.184 มากที่สุด 

10. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และ เอกชนเข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.51 1.184 มากที่สุด 

รวม 4.46 1.183 มากที่สุด 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ
ประสานงาน และใช้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
จำนวนผู้ตอบ 2,191 คน มีความคิดเห็นอื่น ๆ ในเรื่องของการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการนำมา
ความรู้ หรือขอมูลที่มีประโยชน์จากการไปดูงาน มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ หรือพัฒนาศักยภาพของ    
การบริหารงาน ดำเนินงาน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5  
 

11. ปัญหาและอุปสรรค 
   11.1 อินเตอร์เน็ตบางพื้นที่ของโรงเรียนไม่เสถียร  ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ไม่ได้รับความสะดวก 
         11.2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) มีผลกระทบ         
ในการจัดการเรียนการสอนทำให้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ส่งผลต่อผลคะแนนในการประเมินความพึงพอใจได้ 

 

12. บทสรุปและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย  ต่อการบริหาร                         

และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
จากจำนวนผู้ตอบ 2,191 คน โดยรวมทุกด้าน เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด        
คือด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี ่ยรวม 4.63 ในประเด็นเรื ่องของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี ่ย 4.76 แต่ ควรปรับปรุงและพัฒนา           
ในด้านบริหารงานบุคคล ในประเด็นการจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา เป็นกระบวนการดำเนินการจัดอัตรากำลังคนให้
เหมาะสม ในตำแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของสถานศึกษา เนื่องจากประเด็นดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.36 เป็นคา่เฉลี่ยต่ำสุด 

นอกจากนี้ อาจต้องการเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่       
ยุคดิจิทัล เพื่อผู้รับบริการสามารถใช้บริการ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่สำนักงาน ในส่วนขั้นตอน
การให้บริการ ความชัดเจนในการอธิบายชี ้แจง แนะนำขั ้นตอนในการให้บริการ และความรวดเร็วใน            
การให้บริการ  

การวัดผลจากแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั ้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการให้มากที่สุด  
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  ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

(มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 6) 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขต) 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              สแกน QR Code หรืออินเตอร์เน็ตลิงก์ Link : https://feedback.obecdata.com/ 
ในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขต) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://feedback.obecdata.com/


23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามแบบการสำรวจของ สพฐ.) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คำช้ีแจง   
1. แบบสอบถามนี้มีวตัถุประสงค์ เพือ่ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
ตามภารกิจหลกั 4 ดา้น ในแตล่ะดา้นประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
⃝  ผู้บริหาร  ⃝  บุคลากรทางการศึกษา  ⃝  ครูผู้สอน   
⃝  ก.ต.ป.น.  ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านบริหารวิชาการ 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

     

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

     

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย และ
นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................................................
................................................................................................................................................................................ ... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
คำช้ีแจง   

1. แบบสอบถามนี้มีวตัถุประสงค์ เพือ่ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ  
ตามภารกิจหลกั 4 ดา้น ในแตล่ะดา้นประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากทีสุ่ด 
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา  ⃝  ครูผู้สอน  
⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ....................... 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การขอจัดต้ัง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายท่ีกำหนด และ

สอดคล้องกับนโยบาย 
     

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่าง
ชัดเจน 

     

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 

     

5 การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา      
6 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ

สถานศึกษา 
     

7 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แก่สถานศึกษา 

     

8  การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน       
9 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่าง

เป็นระบบ 
     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 

     

 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. ... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
คำคำช้ีแจง  
        1.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบรหิารจัดการของสำนักงานเขต     
          พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ   
          ตามภารกิจหลกั 4 ดา้น ในแตล่ะด้านประกอบด้วย 2 สว่น คือ ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล สว่นที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหาร 
          และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
       2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ 

 3.โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา  ⃝  ครูผู้สอน  
⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ....................... 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมท้ังการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. .... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
คำคำช้ีแจง  
        1.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบรหิารจัดการของสำนักงานเขต     
          พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ   
          ตามภารกิจหลกั 4 ดา้น ในแตล่ะด้านประกอบด้วย 2 สว่น คือ ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล สว่นที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหาร 
          และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
       2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ 

 3.โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา  ⃝  ครูผู้สอน  
⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ....................... 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านการบริหารทั่วไป 
 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง      
4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน      
5 การบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
ท่ัวถึง สอดคล้องกับระเบียบท่ีกำหนดและความต้องการจำเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

     

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     

 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................................................
................................................................................................................................................................................ ... 
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ภาคผนวก ง 
ช่องทางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เว็บไซต์ของ Link : https://feedback.obecdata.com/ 
ในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

และหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
  

https://feedback.obecdata.com/
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ช่องทางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
Link : https://feedback.obecdata.com/ 

ในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

 
  

 กลุ่มที่ 3 

https://feedback.obecdata.com/
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ช่องทางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

ของผู้ตอบแบบสอบถามใน “กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฯ 
หน้าเวบ็ไซต์ ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางตอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 


