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ค าน า 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  และการให้บริการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เพ่ือรายงานผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร
และการจัดการตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่ เกิดขึ้น 
และน าผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน และเพ่ือให้ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ใคร่ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุก
ท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และขอเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

1.1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน
เขตอ าเภอทั้ง 6 อ าเภอ ประกอบด้วยอ าเภอคลองขลุง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอคลองลาน 
อ าเภอบึงสามัคคี อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร พันธะกิจ คือ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองสู่คุณภาพ
ระดับสากล จึงได้ร่วมสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการให้หน่วยงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พัฒนาระบบคุณภาพการทางาน โดยน าระบบการ
จัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการ พัฒนาระบบการทางานเพ่ือเป็นการชี้ถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการและการให้บริการของ หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษา จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว) เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ด าเนินไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าคัญ สาหรับผู้บริหาร บุคลากร ผู้ที่สนใจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 

2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร 
จัดการ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 184 โรงเรียน 
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 

ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร 
จัดการ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที ่2 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
............... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 วิธีการด าเนินงาน 
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ไดด้ าเนินการดังนี ้
2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 184 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 393 คน 

2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี

ต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็น
แบบตรวจรายการ (Check List) ในตอนที ่1 และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด (Open End)โดยสอบถาม
ความพึงพอใจตามรายการประเมินตังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการให้บริการ 

2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 ด าเนินการโดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 184 ชุด 
2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิต ิดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติความถี่ร้อยละและน าเสนอในตาราง    
ประกอบการพรรณนาแบบความเรียง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโครงการ ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เป็นคาถามปลายเปิด ใช้การสรุปความพรรณนาแบบความเรียง 
2.1.5 เกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ าหนัก 

คะแนนดังนี้ 
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 



-3- 
แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น

น าค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดับ น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับ มากที่สุด 

2.1.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ร้อยละ (Percentage) 
2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.2.1 ขั้นวางแผน (Plan) 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
2. ศึกษา เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม 
4. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.2 ขั้นด าเนินการ(Do) 
1. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไห้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยก าหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านงบประมาณ 
1.2 ด้านวิชาการ 
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 

2. จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกรอกแบบสอบถาม 

3. ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัด ในระบบ e-office เพ่ือตอบแบบสอบถาม 
4. เก็บรวบรวมแบบส ารวจที่ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแล้ว จากสถานศึกษาในสังกัด และทุกกลุ่มใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

2.2.3 ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
1. วิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการให้บริการ 
2. สรุป รายงานผลความพึงพอใจ เพ่ือนาไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

2.2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป 
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2.2.5 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
3. น าเครื่องมือที่สร้างเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
4. น าเครื่องมือมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข 
5. แจกแบบส ารวจให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมแบบส ารวจ 
6. วิเคราะห์และอภิปรายผล 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
........................................................... 

การส ารวจความพึงพอใจในต่อการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน  4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏ ดังนี้ 
ตอนที่ 3.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหน่ง จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 97 24.7 

ครูผู้สอน 239 60.8 
บุคลากรทางการศึกษา 40 10.2 
คณะกรรมการสถานศึกษา 5 1.3 
กต.ปน. 0 0 
อ่ืน ๆ (เช่น ธุรการ ฯลฯ) 12 3.0 

รวม 393 100 
จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 เป็นครูผู้สอน 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จ านวน 0 คน คิดเป็น 0 และอ่ืน ๆ เช่น ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ) จ านวน 12 คน     
คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจ 
ตาราง ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานบุคคล ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ 

(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
มีความพึงพอใจระดับ

มากขึ้นไป 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

1.ด้านวิชาการ  393 1 8 29 223 132 355 90.33 
2.ด้านบริหารงานบุคคล 393 1 10 35 232 115 347 88.30 
3.ด้านงบประมาณ 393 1 8 36 230 118 348 88.55 
4.ด้านบริหารทั่วไป 393 1 6 19 243 124 367 93.38 

รวม  4 32 119 928 489   
คิดเป็นร้อยละ(เฉลี่ย)  0.25 2.04 7.57 59.03 31.11  90.14 

จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
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ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59.03      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.11 และ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น  
ร้อยละ 7.57 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.04 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 เรียงตามล าดับ  ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการจัดการศึกษา             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ตามกระบวนการบริหารงาน ด้านวิชาการ      
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ 90.14 (จ านวน 354 คน) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารทั่วไป มีรายละเอียดของแต่ละข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.74 
(จ านวน 223 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.59 (จ านวน 132 คน) อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 7.38 (จ านวน 29 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.04 (จ านวน 8 คน) อยู่ในระดับ น้อยที่สุด   คิด
เป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 

ข้อ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น   
ร้อยละ 60.91 (จ านวน 232 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.26 (จ านวน 115 คน) อยู่ในระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 8.91 (จ านวน 35 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.54 (จ านวน 10 คน) อยู่ใน
ระดับ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 

ข้อ 3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
58.52 (จ านวน 230 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.03 (จ านวน 118 คน) อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 9.16 (จ านวน 36 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.04 (จ านวน 8 คน) อยู่ในระดับ     น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 

ข้อ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
61.83 (จ านวน 243 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.55 (จ านวน 124 คน) อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 4.83 (จ านวน 19 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.53 (จ านวน 6 คน) อยู่ในระดับ      น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 
ตอนที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านวิชาการ 
 1. ควรติดตามและสนับสนุนให้มากกว่านี้ 
 2. อยากให้มีที่ปรึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ 
 3. การบริหารจัดการการศึกษาด าเนินการอยู่ 
ด้านบริหารงานบุคคล 

1. จรรยาบรรณครู คุณธรรมจริยธรรมในตัวครูน้อย 
2. จัดสรรบุคลากรให้ครอบคลุมงาน 
3. ลดความล่าช้าในการบรรจุต าแหน่ง 

ด้านงบประมาณ 
1. กลุ่มงานบางกลุ่มมีเจ้าหน้าที่น้อย 
2. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากกว่านี้ 

ด้านบริหารทั่วไป 
1. ควรมีฝ่ายพูดคุยปรึกษาเรื่องงาน  2. ด ี 3. ดีแล้ว 
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ส่วนที่ 4 

สรุปและอภิปรายผล 
………………….. 

กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ด าเนินการส ารวจ        
ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กต.ปน.) ในสังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 393 คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการ
บริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ประกอบด้วย         
ความพึงพอใจในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ       
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานบุคคล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน    
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.93 มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.84 และ มี            
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.94 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.04 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 เรียงตามล าดับ  ดังนั้นระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2      
ตามกระบวนการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.77 (จ านวน 314 คน) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป มีรายละเอียดของแต่ละข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.74 
(จ านวน 223 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.59 (จ านวน 132 คน) อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 7.38 (จ านวน 29 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.04 (จ านวน 8 คน) อยู่ในระดับ น้อยที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 

ข้อ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น   
ร้อยละ 60.91 (จ านวน 232 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.26 (จ านวน 115 คน) อยู่ในระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 8.91 (จ านวน 35 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.54 (จ านวน 10 คน) อยู่ใน
ระดับ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 

ข้อ 3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
58.52 (จ านวน 230 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.03 (จ านวน 118 คน) อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 9.16 (จ านวน 36 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.04 (จ านวน 8 คน) อยู่ในระดับ       น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 

ข้อ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
61.83 (จ านวน 243 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.55 (จ านวน 124 คน) อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 4.83 (จ านวน 19 คน) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.53 (จ านวน 6 คน) อยู่ในระดับ       น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25 (จ านวน 1 คน) เรียงตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านวิชาการ 
 1. ควรติดตามและสนับสนุนให้มากกว่านี้ 
 2. อยากให้มีที่ปรึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ 
 3. การบริหารจัดการการศึกษาด าเนินการอยู่ 
ด้านบริหารงานบุคคล 

1. จรรยาบรรณครู คุณธรรมจริยธรรมในตัวครูน้อย 
2. จัดสรรบุคลากรให้ครอบคลุมงาน 
3. ลดความล่าช้าในการบรรจุต าแหน่ง 

ด้านงบประมาณ 
1. กลุ่มงานบางกลุ่มมีเจ้าหน้าที่น้อย 
2. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากกว่านี้ 

 
ด้านบริหารทั่วไป 

1. ควรมีฝ่ายพูดคุยปรึกษาเรื่องงาน  2. ดี  3. ดีแล้ว 
.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

รายงานผลความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2562 (มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 
6)และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใสเ่ครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้บริหาร    บุคลากรทางการศึก        ครูผูส้อน 
ก.ต.ป.น.    คณะกรรมการสถานศึกษา   อืน่ ๆ โปรดระบ.ุ...................... 

ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อการบรหิารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บรกิารของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของ
สถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     

5 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลมุทุกกลุ่มสาระ 

     

6 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย 
และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บคุลากรในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปพัฒนาคณุภาพการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บคุคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
เครือข่าย 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2562 (มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 
6)และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใสเ่ครื่องหมาย ในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้บริหาร    บุคลากรทางการศึก        ครูผูส้อน 
ก.ต.ป.น.    คณะกรรมการสถานศึกษา   อืน่ ๆ โปรดระบ.ุ..................... 

ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อการบรหิารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บรกิารของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      

2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย 

     

3 การแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในการจัดระบบการบรหิารการเงิน บัญช ีและพัสดุ
อย่างชัดเจน 

     

4 การสร้างความรู ้ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง 

     

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา      

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชีของ
สถานศึกษา 

     

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

     

8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน      

9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปี
อย่างเป็นระบบ 

     

10 การประเมินความเสีย่งด้านการเงิน การบัญชี และพสัดุของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2562 (มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 
6)และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใสเ่ครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้บริหาร    บุคลากรทางการศึก        ครูผูส้อน 
ก.ต.ป.น.    คณะกรรมการสถานศึกษา   อืน่ ๆ โปรดระบ.ุ...................... 

ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อการบรหิารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บรกิารของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมลูสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดท าแผนอัตรากาลังครูและบคุลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจ ุแต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

     

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม่เป้าหมาย 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2562 (มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 
6)และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใสเ่ครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้บริหาร    บุคลากรทางการศึก        ครูผูส้อน 
ก.ต.ป.น.    คณะกรรมการสถานศึกษา   อืน่ ๆ โปรดระบ.ุ...................... 

ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อการบรหิารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บรกิารของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพืน้ท่ี
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกันหลายช่องทาง      

4 การจัดทาแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน      

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 
เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และ 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกจิ 
ของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวสัดภิาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

     

9 การรับฟังความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่ม ี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

     

10 การประสาน ส่งเสรมิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบันองค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



ภาคผนวก 
รายงานผลความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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








