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                   รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  
และการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อรายงานผลระดับ 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารของท้ัง 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงาน
ได้รับทราบคุณภาพการให้บริการท่ีเกิดขึ้น และน าผลการสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
ของหน่วยงาน และเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นตามล าดับ                

ในการนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอขอบพระคุณผู้รับบริการ
ทุกท่านท่ีให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และขอเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป    
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1.1. ความเป็นมาและความส าคัญ                    

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา  
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่ น ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต้ังอยู่ท่ีบ้านร่องศาลา หมู่ท่ี 3 ถนน พหลโยธิน ต าบลดงมะดะ 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  
ท้ังหมด รวม 5 อ าเภอ ได้แก่ โรงเรียนในเขตอ าเภอแม่ลาว อ าเภอพาน อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวย 
และอ าเภอป่าแดด  

จากแนวทางข้ าง ต้น เมื่ อพิจารณาการบริหารการศึกษา จะเห็นไ ด้ว่ า เป็นกิ จกรรม                                
ท่ีมีความส าคัญยิ่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะต้องให้บริการโดยตรง                     
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน บุคลากร ทางการศึกษา (พนักงานราชการครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า                  
หรือลูกจ้างช่ัวคราว) เพื่อให้การจัดการศึกษาด าเนิน ไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  อีกท้ังยังเป็นข้อมูล
ส าคัญ ส าหรับผู้บริหาร  บุคลากร ผู้ท่ีสนใจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป   

1.2 วัตถุประสงค์   

           1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาบริหาร จัดการตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา             

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 153 โรงเรียน  

1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจการการบริการของกลุ่มงานท้ัง 10 กลุ่ม 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             

1. ทราบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2.  น าข้ อมู ล ท่ี ไ ด้จากการส ารวจความพึ งพอใจมาใ ช้ เป็นแนวทาง ในการปรั บปรุ ง 
และพัฒนาการบริหาร จัดการตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น     
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
จากกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

2.1 วิธีการด าเนินงาน  

        ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้          

2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จ านวน 153 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 153 คน         

2.2.2 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท าแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 
1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) ในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  ตอนท่ี 3 เป็นแบบปลายเปิด 
(Open End)   โดยสอบถามความพึงพอใจตามรายการประเมินตังนี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ    

2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ด าเนินการโดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 153 ชุด       

2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล    

ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้         

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้สถิติความถี่ร้อยละและน าเสนอในตาราง 
ประกอบการพรรณนาแบบความเรียง  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโครงการ ใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                     
น าเสนอในตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง         

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ (เป็นค าถามปลายเปิด ใช้การสรุปความพรรณนาแบบความเรียง    
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2.2.5 เกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ าหนัก คะแนน
ดังนี้                     

คะแนน  5  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด                  

คะแนน  4  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมาก                  

คะแนน  3   หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง                  

คะแนน  2  หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับน้อย                  

คะแนน  1  หมายถึง    มีความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด   

แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากนั้นน าค่าเฉล่ียไปเทียบเกณฑ์ดังนี้           

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง    มีระดับน้อยที่สุด        

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง    มีระดับน้อย        

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง    มีระดับ ปานกลาง        

ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง    มีระดับ มาก        

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง    มีระดับ มากท่ีสุด  

   2.2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                 

1. ร้อยละ (Percentage)               

2. ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean)               

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ขั้นตอนการด าเนินงาน         

1.1 ข้ันวางแผน (Plan)                      

1.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

                                        1.1.2 ศึกษา เอกสาร หนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                         

          1.1.3 ประชุมวางแผนภายในกุลม                       

          1.1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง                   

 1.2 ข้ันด าเนินการ (Do)                         

1.2.1 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไห้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศ การศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจการบริการของท้ัง 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี                         

1.2.2 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามีหนัง สือแจ้งสถานศึกษาในสังกั ด 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกรอกแบบสอบถาม                          

1.2.3 ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัด ในระบบ Smart area เพื่อตอบแบบสอบถาม                                  

1.2.4 เก็บรวบรวมแบบส ารวจท่ีผู้รับบริการกรอกข้อมูลแล้ว จากสถานศึกษาในสังกัด 
และทุกกลุ่มในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

1.3 ข้ันประเมิน ตรวจสอบ (Check)                         

1.3.1 วิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการให้บริการ                       

1.3.2 สรุป รายงานผลความพึงพอใจ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป        

1.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) น าผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรม 
ในปีต่อไป        
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ส่วนที่ 3                                 

 ผลการวิเคราะห์วเิคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

  การส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา ของกลุ่มงานใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท้ัง 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏ ดังนี้      

ตอนที่ 3. 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 85 55.5 

ครูผู้สอน 35 22.87 

บุคลากรทางการศึกษา 25 16.34 

คณะกรรมการสถานศึกษา 5 3.27 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

3 3.65 

รวม 153 100 
 

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร  จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 
55.5 เป็นครูผู้สอน  จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.34 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 เป็นคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็น 3.65 ตามล าดับ 
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(11.76) (79.73) (8.49) 

(9.81) (71.89) (18.31) 

(11.76) (75.81) (12.42) 

(9.15) (85.62) (5.23) 

(14.38) (83.67) (1.96) 

(71.24) 

(16.33) (79.74) 

(18.30)   (77.12) 

(11.76) (81.70) 

(8.50) (84.97) 

(5.88) 

(3.92) 

(4.58) 

(6.54) 

(6.54) 

(9.82) (78.21) (10.63) 

(22.86) 

ตอนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจ             

 ตาราง ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วย  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี ดังแสดงในตาราง ดังนี้       

 

 
ที่ 

 
ความพึงพอใจ 

ของกลุ่มงานในส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษา 

จ านวน 
ผู้ขอรับ
บรกิาร 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 

พอใจมาก
ท่ีสุด 

4 
พอใจมาก 

3 
พอใจปาน

กลาง 

2 
พอใจ
น้อย 

1 
พอใจ

น้อยท่ีสุด 
1 กลุ่มอ านวยการ 153 122 18 13 - - 

2 กลุ่มนโยบายและแผน 153 110 15 
 

28 - - 

3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

153 116 18 19 - - 

4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

153 131 14 8 - - 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

153 128 22 3 - - 

6 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

153 109 35 9 - - 

7 กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

153 122 25 6 - - 

8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

153 118 28 7 - - 

9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

153 125 18 10 - - 

10 กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

153 130 13 10 - - 

 รวมเฉล่ีย 153 120 16 17 - - 
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        จากตาราง  พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของกลุ่ม ท้ัง 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ (78.21) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ (9.82) และมีความพึงพอใจ 
อยู่ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ (10.63) เรียงตามล าดับ  ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อการบริการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามกระบวนการ 
การบริหารจัดการศึกษา  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

กลุ่มอ านวยการ 
- ควรมีการคัดแยกหนังสือราชการ เพื่อแจ้งโรงเรียนตามเวลาท่ีก าหนด 

กลุ่มนโยบายและแผน 
- ควรจัดท าแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณในเรื่องด่างๆ  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- ควรจัดท าแนวทางการขอจัดการศึกษา Home School  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- ขั้นตอนการอนุมัติมีความล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนท่ีมากขึ้น   

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
- ควรเพิ่มวันเวลาท่ีขอรับเงินสวัสดิการเป็นสัปดาห์ละ 2   วัน  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- จัดท าแนวทางการใช้จ่ายเงินและระเบียบต่างๆ  

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
- ก าหนดปฏิทินการนิเทศ การนิเทศ ติดตาม มากขึ้น 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ควรจัดท าแนวทางการพัฒนาตนเอง  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- ควรมีการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการใช้ระบบอินเตอร์เนต และมีการซ่อมบ ารุง 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
- ควรมีการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายมากขึ้น   

   

 

 

 

 



ส่วนที่ 4  

สรุปและอภิปรายผล 

                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก .ต.ป.น.) ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 153 คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการบริหาร 
การจัด การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบด้วย ความพึงพอใจใน
การบริหารของท้ัง 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเป็น
แบบตรวจรายการ (Check List)              

จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาองส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามกระบวนการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานภายใน ได้แก่ กลุ่ม
อ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและ
คดี  ดังแสดง ในตาราง ดังนี้  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 การบริหารงานของท้ัง 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและ
แผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.15  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
10.63 และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.82 เรียงตามล าดับ    

ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.21  
(จ านวน 120 คน) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

 


