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ค าน า 
 
             การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต้กรอบการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชากร ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป  อันเป็นการสะท้อนผลการ
ให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ เพื่อน าผลการตอบแบบสอบถามที่ได้ 
มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อไป                      

            ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ใคร่ขอขอบคุณผู้รับบริการ                   
ทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิด และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
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  ส่วนท่ี 1 
บทน า 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญ  

               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 2 จัดต้ังตามพระราชบัญญัตริะเบียบ
บรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีภารกจิในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                         
ในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

บทบาทหน้าท่ี ภารกิจ 

              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่อยู่
ในส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้  ไขเพิ่มเติม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
                 ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 
                 ๒. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา            
                 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ                  
จัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา                   
                 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการ  
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
                9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 
                11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์ กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
                12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิ ได้ระบุ ให้เป็นหน้าที่ 
ของหน่วยงานใด 
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              จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนบุคลากรทาง การศึกษาพนักงานราชการครูอัตราจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อให้การจัด
การศึกษาด าเนินไปได้โดยบรรลุ วัตถุประสงค์ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ หน่วยงานอีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้บริหารบุคลากรที่
สนใจและงานที่เกี่ยวข้องแนะน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  
     2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบรหิาร 

จัดการตลอดจนการให้บริการต่างๆของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ       เขต ๒ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
      1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ จ านวน ๑๖๕ โรง  
      2. ขอบเขตเนื้อหาศึกษาความพึงพอใจการให้บริการจากการศึกษาด้านวิชาการด้านงบประมาณ

ด้าน บริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
           1. ทราบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  ที่มีคุณภาพต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  

           2. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร การจัดการตลอดจนการให้บริการต่างๆของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๒ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน 
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ส่วนท่ี 2 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 วิธีการด าเนินงาน  
                ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ด าเนินการดังนี้  
                2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  จ านวน ๑๖๕ โรงเรียน  

                กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  จ านวน ๕๐๐ คน  

                 2.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา   เครื่องมือที่ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบรกิารทีม่ีต่อการ ให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๒  มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2   ตอนที่ 3 เป็น
แบบปลายเปิด (Open End) โดยสอบถามความพึงพอใจตาม รายการประเมินดังนี้  
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
                 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ  

                 2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติความถ่ีร้อย
ละและน าเสนอในตาราง ประกอบการพรรณนาแบบเรียงความ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
โครงการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ด าเนินการโดยการน าระบบอิเล็กทรอนิกสใ์น
การประเมินความพึงพอใจผ่านหน้าเว็บไซต์ www.kalasin2.go.th โดยใช้ google from ส ารวจความพึงพอใจ
ให้สถานศึกษาในสังกัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา   
               2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้  
                ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติความถ่ีร้อยละและน าเสนอในตาราง  
ประกอบการพรรณนาแบบเรียงความ  
                ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโครงการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในตารางประกอบการพัฒนาแบบเรียงความ  
                ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดใช้การสรุปความพัฒนาแบบความเรียง   
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2.5 การเกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ าหนัก
คะแนนดังนี้  

คะแนน 5 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
คะแนน 4 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมาก  
คะแนน 3 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อย  
คะแนน 1 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

2.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
          1. ร้อยละ percent  
          2. ค่าเฉลี่ย dismiss mean  
          3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
             1.1 ขั้นวางแผน (Plan)  
                   1.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ                      
เขต ๒   
                   1.1.2 ศึกษาเอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
                   1.1.3 ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม  
                   1.1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง  
             1.2 ขั้นด าเนินการ (Do)  
                  1.2.1 จัดท าแบบความส าเร็จ ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้านได้แก่ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงานทั่วไป 
                   1.2.2 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกรอกแบบสอบถาม  
                   1.2.3 ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในระบบเพื่อตอบแบบสอบถาม  
                   1.2.4 รวบรวมแบบส ารวจที่ผู้รับบริการกรอกข้อมูล จากสถานศึกษาในสังกัดและทุกกลุ่มใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  
             1.3 ขั้นประเมินตรวจสอบเช็ค  
                   1.3.1 วิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการให้บริการ  
                   1.3.2 สรุปรายงานผลความพึงพอใจเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
                   1.๓.๓ ข้ันตอนปรับปรุงพัฒนา (Action) น าผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรม
ในปีต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

             การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้รับบริการและ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏดังนี ้ 
ตอนท่ี 3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผูบ้ริหารสถานศกึษา ๑๖๐ ๓๒ 

บคุลากรทางการศกึษา ๕๐ ๑๐ 

ครูผูส้อน ๒๘๑ ๕๖.๒ 

ก.ต.ป.น. ๙ ๑.๘ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีดังน้ี  
1. ต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน ๑๖๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓2  
2. บุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๕๐ คน คิดเป็น ร้อยละ 1๐  
3. ครูผู้สอนจ านวน ๒๘๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๒  
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน ๙ คน คิดเป็น                                

ร้อยละ ๑.๘ 
ตอนท่ี 3.2 ระดับความพึงพอใจ  
ตารางการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วยความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ

และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ดังแสดง
ในตารางดังน ี้ 

การบริหารและการ              
จัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 

จ านวน 
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ความ พึงพอใจระดับมาก

ขึ้นไป 
น้อย 
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.ด้านวิชาการ ๕๐๐ ๐ 4 3 253 ๒๔๐ ๔๙๓ ๙๘.๖ 
2.ด้านบริหารงานบุคคล ๕๐๐ ๐ ๔ ๕ ๒๔๑ ๒๕๐ ๔๙๑ ๙๘.๒ 
3.ด้านงบประมาณ ๕๐๐ ๐ 6 2 ๒๖๐ 232 ๔๙๒ ๙๘.๔ 
4.ด้านบริหารงานทั่วไป ๕๐๐ ๓ 2 3 28๕ ๒๐๗ ๔๙๒ ๙๘.๔ 
รวม ๒,๐๐๐ ๓ ๑๖ ๑๓ ๑,๐๓๙ ๙๒๙ ๑,๙๖๘ ๙๘.๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๕ ๐.๘ ๐.๖๕ ๕๑.๙๕ ๔๖.๔๕   



6 
 

            จากตารางพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ                  
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๕ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ และมีความ                  
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ เรียงตามล าดับ ดังนั้นระดับความพึงพอใจของที่มีต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  ตามกระบวนการ
บริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖  และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การ ศึกษาของส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก าร ศึกษาประถม ศึกษา กาฬสิน ธ์ุ  เ ขต  ๒  ในด้ าน วิชากา ร                               
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  มีรายละเอียดของแต่ละข้อดังนี้  
             ข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๖ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ และ อยู่ในระดับ                     
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖   
             ข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคลพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                     
คิดเป็นร้อยละ 50  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑ และอยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖   
             ข้อที่  3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                     
คิดเป็นร้อยละ 5๒  อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ 
             ข้อที่ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไปพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 5๗ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ อยู่ในระดับ                  
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ 
ตอนท่ี 3.3  ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

ด้านวิชาการ 1. ควรมีการบูรณาการข้อมูลที่โรงเรียนต้องรายงาน เพื่อลดภาระงานครูลง จะได้มีเวลาพัฒนา
กิจกรรม การเรียนการสอนมากกว่าน้ี  
                 2. อยากใหผู้้บริหารโรงเรียน ครูผูส้อน ลงพื้นที่หมูบ่้านทุกหมูบ่้านในเขตพื้นทีท่ี่รบัผิดชอบ   
ด้านบริหารงานบุคคล -    
ด้านงบประมาณ 1. ควรจัดอบรมให้ความรู้แกผู่้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ ทุกปีเพราะระเบียบต่างๆ 
เช่น การเบกิจ่ายงบประมาณส่งกลบัมาแก้ไขทุกรายการ  
                     2. ในการเบิกจ่ายงบประมาณบางเรืองไมชั่ดเจน โรงเรียนส่งไปแล้วต้องน ากลบัมาแก้ไขท าให้
ล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
                     3. ควรมีการแนะน าและก าหนดให้ชัดเจนก่อนจะท าเรื่องการเบิกจ่าย เช่น กรณีการเบิกจ่าย
เบี้ย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้น  
ด้านบริหารท่ัวไป - 
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ส่วนท่ี 4  
สรุปและอภิปรายผล 

            กลุ่มอ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจจาก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๒  จ านวน 281 คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  ประกอบด้วยความพึงพอใจในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 
๒  มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน บริหารงานทั่วไป  ได้แสดงในแผนภูมิดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ผู้รับบริการมีความพึงพอใจบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๒  ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้านได้แก่  ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล                                  
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 5๑.๙๕ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
๐.๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐๖๕ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด    
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ เรียงตามล าดับ ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารการบริการ                        
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  ตามกระบวนการบริหารงาน                          

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนภูมิความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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4 ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔   

             ข้อที่ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๖ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ และ อยู่ในระดับ                     
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖   
            ข้อที่  2  ความพึงพอใจด้านงบประมาณพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก                     
คิดเป็นร้อยละ 5๒  อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ 
           ข้อที่ 3 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไปพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 5๗ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ อยู่ในระดับ                  
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ 
           ข้อที่ ๔ ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคลพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                     
คิดเป็นร้อยละ 50  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑ และอยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖   
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ภาคผนวก 



 

 

                                                                ๗  มิถุนายน   ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง การประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบ้ริการ 
 

เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
   

                    ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  มีความประสงค์จะส ารวจ                   
ความ พึงพอใจในการบรหิารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ จากผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้เสียเพื่อ
ศึกษา ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ ส่วนเสียทีม่ีต่อการบรหิารและการจัดการศึกษา รวบรวมความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการบริหารจัดการ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ                 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ในการนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒   ขอให้ท่านผู้บริหาร
สถานศึกษา , ครูผู้สอน , บุคลากรทางการศึกษา , ก.ต.ป.น. และ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มาติดต่อ 
ประสานงาน และใช้บริการ ด าเนินการกรอกแบบส ารวจข้อมูลดังกล่าว ทางหัวข้อ“แบบส ารวจความพึงพอใจฯ  
ทาง QR code ภายในวันที่ ๓๐  มิถุนายน  256๔  เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
  

                                                (นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น 

ผู้อยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึ                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
  

 

กลุ่มอ านวยการ 
โทร. ๐๔๓-๘๘๙๕๔๖ 

 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๔๐๒๑/๑๓๑๗ 
 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธ์ุ เขต ๒  ถนนกระนวน-ฮ่องฮี  
อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ๔๖๑๗๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 






