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ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

1. วิธีการสำรวจความพึงพอใจ 
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ใช้แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ  
ตอนที่ 2 ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นคำถามลักษณะแบบให้เลือกตอบ แบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด จำนวน 4 ด้าน 4 ด้าน (21 ข้อคำถาม) โดยมีเนื้อหา ดังนี้  
1. ด้านการบริหารงานทั่วไป   จำนวน  5 ข้อ 
2. ด้านวิชาการ     จำนวน  5 ข้อ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล   จำนวน  5 ข้อ 
4. ด้านงบประมาณ    จำนวน  6 ข้อ 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 
1.2 เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม  
เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามชนิดประเมินค่า (Rating scale)  

ประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑ์การตอบมี 5 ระดับ ดังนี้  
5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด   
4 หมายถึง พึงพอใจมาก   
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย   
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

  
เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความพึงพอใจ (แปลผล) จากการคำนวณอัตรภาคชั้น โดยใช้สูตร   

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
จำนวนระดับ 
= 5 – 1  
     5   
= 0.80  

ได้เกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้  
พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00   
พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20  
พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40  
พึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  
พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  
 



 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน ระหว่าง ในเดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 
มีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสำรวจ จำนวน 237 คน  

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการสำรวจในครั้งนี้ เป็นดังนี้  
2.1 แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยใช้ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การสำรวจครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตสิำหรับการวิจัยทาง สังคมศาสตร์ SPSS 
for Windows วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้  

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับข้อมูลผู้มาใช้บริการ  
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สำหรับหาระดับความพึงพอใจ  
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับวัดการกระจายของข้อมูล   
4. คำถามปลายเปิดในแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
สัญลักษณ์ทางสถิติ  
การสำรวจนี้ใช้สัญลักษณ์แทนคำอธิบายความหมาย ดังนี้  
n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
x = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
sd. = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ 

- เพศชาย จำนวน 94 คน  (39.7 %) 
- เพศหญิง จำนวน 143 คน (60.3 %)  

2. อายุ 
 - อายุ 20-30 ปี จำนวน 65 คน (27.4%) 
 - อายุ 31-40 ปี จำนวน 70 คน (29.5%) 
 - อายุ 41-50 ปี จำนวน 62 คน (26.2%) 
 - อายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน (16.9%) 
3. ตำแหน่ง 
 -  ผู้บริหาร จำนวน 63 คน (26.9%) 

- บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 48 คน (20.5%) 
- ครูผู้สอน จำนวน 89 คน (38%) 
- ก.ต.ป.น. จำนวน 25 คน (10.7%) 
- คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน (3.8%) 

4. ระดับการศึกษา  
 - ต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน  คน  ( 0 %) 
 - ปริญญาตรี  จำนวน 74 คน (31.9%) 
 - ปริญญาโท  จำนวน  123 คน (53%) 
 - ปริญญาเอก  จำนวน  35 คน (15.1%) 



 
 
จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     

พบผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 39.7 อายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 27.4 ตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาเป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 26.9 
ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาระดับปริญญาตรีคิดเป็น      
ร้อยละ 31.9  
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ด้านวิชาการ  

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ X S.D. แปลผล 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 นโยบายและแผนงานด้านการจัด
การศึกษาของ สพป.นค.2 

0 0 55 75 107 4.22 
0.80 มากที่สุด 

2 วิสัยทัศน์ พันธ์กิจของ สพป.นค.2 มี
ความเหมาะสมและสามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

0 0 78 130 29 3.79 

0.64 มาก 
3 หลักสตูรแกนกลางฯ มาตรฐานการ

เรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
0 0 65 86 86 4.09 

0.79 มาก 
4 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลองค์กร

มีคุณภาพและสามารถวัดได้จริง 
(ประเมินตัวช้ีวัดกพร. / มาตรฐานเขต / 
ITA เป็นต้น) 

0 0 61 103 73 4.05 

0.75 มาก 
5 ผลการประเมินดา้นการจดัการศึกษา

สะท้อนสภาพจริงในการปฏิปัติงาน (O-
net/ NT /PISA ) 

0 0 61 92 84 4.10 

0.78 มาก 
  

จากตารางที่ 1 การสำรวจความพึงพอใจด้านวิชาการจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 237 
คน พบว่าระดับความพึงพอใจด้านวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านการจัดการศึกษาของ สพป.นค.2          
มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยที่ 4.22 รองลงมา คือ ผลการประเมินด้านการจัดการศึกษาสะท้อน
สภาพจริงในการปฏิบัติงาน (O-net/ NT /PISA ) มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.10  หลักสูตรแกนกลางฯ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4..09  เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผลองค์กรมีคุณภาพและสามารถวัดได้จริง (ประเมินตัวชี้วัดกพร. / มาตรฐานเขต / ITA เป็นต้น) มีระดับ
ความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่   4.05 และวิสัยทัศน์ พันธ์กิจของ สพป.นค.2 มีความเหมาะสมและสามารถนำไปสู่
การปฏิบัติ ระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.79   
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2 ด้านการบริหารงานบุคคล  

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ X S.D. แปลผล 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตรงตามความต้องการ 

0 11 46 80 100  4.14   0.89  มาก 

2 การมอบหมายงานสอดคล้องกับทักษะ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน 

0 17 63 10
0 

57  3.83   0.88  มาก 

3 จำนวนอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 

0 10 63 92 72  3.95   0.86  มาก 

4 การประเมินผลการปฏิบตัิงานมี
ความชอบธรรม 

0 13 53 94 77  3.99   0.88  มาก 

5 การเสริมสร้างวินัย คณุธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

0 12 49 93 83  4.04   0.87  มาก 

จากตารางที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวน 237 คน พบว่าระดับความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตรงตามความต้องการ มีระดับความพึงพอใจ มาก และมีค่าเฉลี่ยที่ 4.14 รองลงมา คือ การเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.04  การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความชอบธรรม มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.99  จำนวนอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน มี
ระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่   3.95 และการมอบหมายงานสอดคล้องกับทักษะความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.83   

ตารางท่ี 3 ด้านการบริหารงบประมาณ 
ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ X S.D. แปลผล 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตาม
เวลาที่เหมาะสม 

0 16 48 83 90  4.04   0.92  มาก 

2 การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
ความสำคญัจำเป็น 

0 21 63 103 50  3.77   0.88  มาก 

3 การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุม้ค่า
ตรงตามวตัถุประสงค ์

0 11 55 111 60  3.93   0.82  มาก 

4 การบริหารงบประมาณมีความโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

0 8 60 103 66  3.96   0.82  มาก 

5 การระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0 19 47 84 87  4.01   0.94  มาก 

จากตารางที่ 3 การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารงบประมาณจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวน 237 คน พบว่าระดับความพึงพอใจด้านบริหารงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามเวลา
ที่เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ มาก และมีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 รองลงมา คือ การระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01  การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระดับ
ความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.96  การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์ มีระดับความพึง
พอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่   3.93 และการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับความสำคัญจำเป็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.77   



 
ตารางท่ี 4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ X S.D. แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปาน

กลาง 
มาก มากที่สุด 

1 โครงสร้างหน่วยงานสอดคล้องกับ
บริบทและปริมาณงาน 

0 14 43 58 122  4.22   .94  มากที่สุด 

2 การกระจายอำนาจภายใน
หน่วยงาน 

0 19 55 101 62  3.87  0.89  มาก 

3 ระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

0 16 55 87 79  3.97   .92  มาก 

4 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานมีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

0 14 43 98 82  4.05  0.87  มาก 

5 อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

0 8 62 81 86  4.03   .87  มาก 

6 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ของหน่วยงานเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

0 16 56 72 93  4.02   .95  มาก 

 
จากตารางที่ 4 การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารงานทั่วไป จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จำนวน 237 คน พบว่าระดับความพึงพอใจด้านการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับ โครงสร้างหน่วยงานสอดคล้องกับ
บริบทและปริมาณงานมีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยที่ 4.22 รองลงมา คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05  อาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่   4.02 ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.97  และการกระจายอำนาจ
ภายในหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.97   
 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใขทั้ง 4 ด้าน 
ลำดับ ประเด็น X S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านวิชาการ 4.05 0.77 81 มาก 
2 ด้านบริหารงานบุคคล 3.99 0.88 79.81 มาก 
3 ด้านงบประมาณ 3.94 0.88 78.82 มาก 
4 ด้านบริหารงานทั่วไป 4.03 0.91 80.51 มาก 

ตารางที่ 5 จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจ
ด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.05 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 
4.03 ระดับความพึงพอใจอยู่มรระดับมาก ด้านบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.99 ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3.99 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
      
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



1

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

ชาย

หญงิ

LGBTQ

ไมต่อ้งการระบุ

2

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

20-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51 ปีขึ�นไป

3

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

ผูบ้รหิาร

บคุลากรทางการศกึษา

ครผููส้อน

ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการสถานศกึษา

อื�นๆโปรดระบุ

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
ประถมศกึษาหนองคาย เขต 2
โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกบัความคดิเห็นของทา่น

*จําเป็น

1. เพศ

2. อายุ *

3. ตําแหน่ง



4

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

ตํ�ากวา่ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก

5

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

4. ระดบัการศกึษา

1. ดา้นการบรหิารวชิาการ *

นอ้ยที�สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก มากที�สดุ

นโยบายและแผนงาน
ดา้นการจัดการศกึษา
ของ สพป.นค.2

วสิยัทศัน ์พันธก์จิของ
สพป.นค.2 มคีวามเหมาะ
สมและสามารถนําไปสู่
การปฏบิตั ิ

หลกัสตูรแกนกลางฯ
มาตรฐานการเรยีนรู ้และ
สง่เสรมิการจัดการศกึษา

เครื�องมอืที�ใชว้ดัและ
ประเมนิผลองคก์รมี
คณุภาพและสามารถวดั
ไดจ้รงิ (ประเมนิตวัชี�วดัก
พร. / มาตรฐานเขต /
ITA เป็นตน้)

ผลการประเมนิดา้นการ
จัดการศกึษาสะทอ้น
สภาพจรงิในการปฏปัิติ
งาน (O-net/ NT /PISA
)

นโยบายและแผนงาน
ดา้นการจัดการศกึษา
ของ สพป.นค.2

วสิยัทศัน ์พันธก์จิของ
สพป.นค.2 มคีวามเหมาะ
สมและสามารถนําไปสู่
การปฏบิตั ิ

หลกัสตูรแกนกลางฯ
มาตรฐานการเรยีนรู ้และ
สง่เสรมิการจัดการศกึษา

เครื�องมอืที�ใชว้ดัและ
ประเมนิผลองคก์รมี
คณุภาพและสามารถวดั
ไดจ้รงิ (ประเมนิตวัชี�วดัก
พร. / มาตรฐานเขต /
ITA เป็นตน้)

ผลการประเมนิดา้นการ
จัดการศกึษาสะทอ้น
สภาพจรงิในการปฏปัิติ
งาน (O-net/ NT /PISA
)
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ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

7

ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

2. ดา้นการบรหิารงานบคุคล (ทําเครื�องหมายแถวละ 1 ชอ่งเทา่นั�น) *

นอ้ยที�สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก มากที�สดุ

การสง่เสรมิสนับสนุนให ้
บคุลากรไดรั้บการพัฒนา
ตรงตามความตอ้งการ

การมอบหมายงาน
สอดคลอ้งกบัทกัษะ
ความรูค้วามสามารถของ
ผูป้ฏบิตังิาน

จํานวนอตัรากําลงัมคีวาม
เหมาะสมกบัปรมิาณงาน

การประเมนิผลการปฏบิตั ิ
งานมคีวามชอบธรรม

การเสรมิสรา้งวนัิย
คณุธรรม จรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิาน

การสง่เสรมิสนับสนุนให ้
บคุลากรไดรั้บการพัฒนา
ตรงตามความตอ้งการ

การมอบหมายงาน
สอดคลอ้งกบัทกัษะ
ความรูค้วามสามารถของ
ผูป้ฏบิตังิาน

จํานวนอตัรากําลงัมคีวาม
เหมาะสมกบัปรมิาณงาน

การประเมนิผลการปฏบิตั ิ
งานมคีวามชอบธรรม

การเสรมิสรา้งวนัิย
คณุธรรม จรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิาน

3. ดา้นการบรหิารงบประมาณ (ทําเครื�องหมายแถวละ 1 ชอ่งเทา่นั�น) *

นอ้ยที�สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก มากที�สดุ

การจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปตามเวลาที�เหมาะ
สม

การจัดสรรงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัความ
สําคญัจําเป็น

การใชจ้า่ยงบประมาณมี
ความคุม้คา่ตรงตาม
วตัถปุระสงค์

การบรหิารงบประมาณมี
ความโปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้

การระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอก

การจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปตามเวลาที�เหมาะ
สม

การจัดสรรงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัความ
สําคญัจําเป็น

การใชจ้า่ยงบประมาณมี
ความคุม้คา่ตรงตาม
วตัถปุระสงค์

การบรหิารงบประมาณมี
ความโปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้

การระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอก
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ทําเครื�องหมายแถวละหนึ�งชอ่งเทา่นั�น

9

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

4. ดา้นการบรหิารทั�วไป (ทําเครื�องหมายแถวละ 1 ชอ่งเทา่นั�น) *

นอ้ยที�สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก มากที�สดุ

โครงสรา้งหน่วยงาน
สอดคลอ้งกบับรบิทและ
ปรมิาณงาน

การกระจายอํานาจ
ภายในหน่วยงาน

ระบบสนับสนุนการ
บรหิารจัดการที�มี
ประสทิธภิาพ

ขั �นตอนการปฏบิตังิานมี
ความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัการปฏบิตั ิ
งานจรงิ

อาคารสถานที�และวสัดุ
อปุกรณ ์มคีวามพรอ้ม
และเพยีงพอตอ่การใช ้
งาน

บรรยากาศและสภาพ
แวดลอ้มของหน่วยงาน
เอื�อตอ่การปฏบิตังิาน

โครงสรา้งหน่วยงาน
สอดคลอ้งกบับรบิทและ
ปรมิาณงาน

การกระจายอํานาจ
ภายในหน่วยงาน

ระบบสนับสนุนการ
บรหิารจัดการที�มี
ประสทิธภิาพ

ขั �นตอนการปฏบิตังิานมี
ความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัการปฏบิตั ิ
งานจรงิ

อาคารสถานที�และวสัดุ
อปุกรณ ์มคีวามพรอ้ม
และเพยีงพอตอ่การใช ้
งาน

บรรยากาศและสภาพ
แวดลอ้มของหน่วยงาน
เอื�อตอ่การปฏบิตังิาน

ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1. เพศ
คําตอบ 237 ขอ้

2. อายุ
คําตอบ 237 ขอ้

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
ประถมศกึษาหนองคาย เขต 2
การตอบกลับ 237 รายการ

คัดลอก

ชาย
หญงิ
LGBTQ
ไมต่อ้งการระบุ

60.3%

39.7%

คัดลอก

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ�นไป16.9%

26.2%

29.5%
27.4%



3. ตําแหน่ง
คําตอบ 234 ขอ้

4. ระดับการศกึษา
คําตอบ 232 ขอ้

1. ดา้นการบรหิารวชิาการ

คัดลอก

ผูบ้รหิาร
บคุลากรทางการศกึษา
ครผููส้อน
ก.ต.ป.น.
คณะกรรมการสถานศกึษา
อื�นๆโปรดระบุ

38%

20.5% 26.9%

คัดลอก

ตํ�ากวา่ปรญิญาตรี
ปรญิญาตรี
ปรญิญาโท
ปรญิญาเอก15.1%53%

31.9%

คัดลอก

นโย
บาย

แล…

วสัิย
ทศัน

 ์พั…

หลกั
สตูร

แก…

เครื�อ
งมอื

ที�…
0

50

100

นอ้ยที�สดุนอ้ยที�สดุนอ้ยที�สดุ นอ้ยนอ้ยนอ้ย ปานกลางปานกลางปานกลาง มากมากมาก มากที�สดุมากที�สดุมากที�สดุ



2. ดา้นการบรหิารงานบคุคล (ทําเครื�องหมายแถวละ 1 ชอ่งเทา่นั�น)

3. ดา้นการบรหิารงบประมาณ (ทําเครื�องหมายแถวละ 1 ชอ่งเทา่นั�น)

4. ดา้นการบรหิารทั�วไป (ทําเครื�องหมายแถวละ 1 ชอ่งเทา่นั�น)

ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ
คําตอบ 0 ขอ้

ยังไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google รายงานการละเมดิ - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร - นโยบายความเป็นสว่นตวั

คัดลอก

การสง่เสรมิสนับสนุนให ้
บคุลากรไดรั้บการพัฒนาตรง

ตามความตอ้งการ

การมอบหมายงานสอดคลอ้ง
กบัทกัษะความรูค้วามสามารถ

ของผูป้ฏบิตังิาน

จํานวนอตัรากําลงัมคีวาม
เหมาะสมกบัปรมิาณงาน

การประเมนิผลการปฏบิตั ิ
ความชอบธรรม

0

25

50

75

100 นอ้ยที�สดุนอ้ยที�สดุนอ้ยที�สดุ นอ้ยนอ้ยนอ้ย ปานกลางปานกลางปานกลาง มากมากมาก มากที�สดุมากที�สดุมากที�สดุ

คัดลอก

การจัดสรรงบประมาณเป็นไป
ตามเวลาที�เหมาะสม

การจัดสรรงบประมาณ
สอดคลอ้งกบัความสําคญั

จําเป็น

การใชจ้า่ยงบประมาณมคีวาม
คุม้คา่ตรงตามวตัถปุระสงค์

การบรหิารงบประมาณมคี
โปรง่ใส ตรวจสอบได

0

50

100
นอ้ยที�สดุนอ้ยที�สดุนอ้ยที�สดุ นอ้ยนอ้ยนอ้ย ปานกลางปานกลางปานกลาง มากมากมาก มากที�สดุมากที�สดุมากที�สดุ

คัดลอก

โครงสรา้งหน่วยงานสอดคลอ้ง
กบับรบิทและปรมิาณงาน

การกระจายอํานาจภายใน
หน่วยงาน

ระบบสนับสนุนการบรหิาร
จัดการที�มปีระสทิธภิาพ

ขั �นตอนการปฏบิตังิานมี
สอดคลอ้งและเหมาะส

การปฏบิตังิานจรงิ

0

50

100
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