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ค าน า 

 

    รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ตามกระบวนการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบถึงผลการให้บริการที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรีให้ดีขึ้น 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ข้อมูล   
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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                                                              ส่วนที่ 1  
                                                               บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
สุพรรณบุรี 32 โรงเรียน มีนักเรียนมีนักเรียน จ านวน 35,699  คน ผู้บริหารโรงเรียน 32 คน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  59  คน  ครู 1,802 คน  ครูอัตราจ้าง 14  คน  พนักงานราชการ 53 คน  พนักงานธุรการ 29 คน  
ลูกจ้างประจ า 40 คน และข้าราชการฝ่ายสนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จ านวน 
54 คน 

     จากจ านวนบุคลากรในสังกัดที่มีจ านวนมาก  การติดต่อประสานงาน การให้บริการด้านการศึกษา
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้บริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  จึงได้ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค ์

    2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
    2.2 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 

    3.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่โรงเรียนในสังกัดจ านวน 32 โรงเรียน
ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน (ด้านวิชาการ,ด้านงบประมาณ,ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไป) ดังนี้  
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
     2. ผู้แทนคุณครู   
   3. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
    4. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา   
     3.2 ขอบเขตเนื้อหา  ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา  ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 

    2. ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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                                                         ส่วนที่ 2 
                                               ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 

1. วิธีด าเนินการ 
    1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่โรงเรียนในสังกัดจ านวน 32 โรงเรียนตามภารกิจหลัก 4 
ด้าน (ด้านวิชาการ,ด้านงบประมาณ,ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไป)  
     กลุ่มตัวอย่าง 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
     2. ผู้แทนคุณครู  
   3. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
    4. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  
รวม 872 คน   
   1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักงานเตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จ านวน 4 ฉบับ แบบ Check List ในตอนที่ 1 
และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการให้บริการ 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด 
32 โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผ่าน Link ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้น
พ้ืนฐาน 
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติความถ่ีร้อยละ 
     ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้
สถิติค่าเฉลี่ย 
     ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการให้บริการ ใช้สรุปแบบความเรียง 
1.5 เกณฑ์การให้คะแนน 
      เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scal) โดยให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
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คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
  การแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
      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 – 3.49  หมายถึง   มีระดับ มาก 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง   มีระดับ มากท่ีสุด 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีการประมาณค่า 5 ช่อง หรือ 5 เสกล  ก าหนดดังนี้ 
    - มากกว่า 1.75  มีความแตกต่างมาก 
     - 1.25 – 1.75   มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
    - น้อยกว่า  1.25  มีความแตกต่างน้อยหรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆกัน    

1.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. ร้อยละ (Percentage) 
     2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic) 
           3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation : S.D.)  

      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1. ขั้นวางแผน (Plan) 
         1.1 ประชุมวางแผนร่วมกันทุกกลุ่ม โดยมี ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม 
       1.2 ศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 
      1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      1.4 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
     2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี แจ้งสถานศึกษาส ารวจความพึงพอใจ 
ทาง Link  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
       วิเคราะห์แบบประเมิน  และสรุปรายงานการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
       น าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป 
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                                                           ส่วนที่ 3 
                                                   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
     การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการตามกระบวนการ 4 ด้าน  ได้แก่
ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  วิเคราะห์ผลดังนี้ 
       ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 ด้าน  ด้านวิชาการ  ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับ 
มากขึ้นไป 
 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีความพึงพอใจ 
ระดับมากขึ้นไป 

น้อยท่ีสุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด จ านวน (คน) คิดเป็น 
ร้อยละ 

ด้านวิชาการ 872 1 1 1 199 670 869 99.66 

ด้านบริหารงานบุคคล 872 1  0 1 209 661 870 99.77 

ด้านงบประมาณ 872 2 0  1 215 654 869 99.66 

ด้านบริหารทั่วไป 872 1  0 0  211 660 871 99.89 

เฉลี่ยรวม/ร้อยละ 100 0.14 0.02 0.08 23.91 75.83 99.74 99.74 

 

     จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุพรรณบุรี ตามกระบวนการ 4 ด้าน ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้าน
บริหารงานทั่วไป  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.83  มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 23.91  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.08  ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.02 และ
ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.14   
      ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุพรรณบุรี9 ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 99.74   
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การส ารวจความพึงพอใจด้านบริหารวิชาการ 

ที ่ ด้านวิชาการ Ẋ S.D. 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

4.6881 0.4900 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 

4.7833 0.4455 

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 4.8440 0.3934 

4 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.7649 0.4505 
5 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ใน

การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลายคลอบคลมุทุกกลุ่มสาระ 4.7661 0.4499 

6 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และน า
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 4.7741 0.4450 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ พัฒนาคณุภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 4.7592 0.4539 

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บคุลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 4.7580 0.4545 

9 การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

4.7523 0.4577 

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บคุคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 4.7454 0.4833 
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จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
ด้านวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4.8440  
รองลงมาคือ  เรื่องการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการ 
ของสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ 4.7833  และเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดที่ 4.6881 ตามล าดับ 

การส ารวจความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ด้านบริหารงานบุคคล Ẋ S.D. 
1 การจัดท าข้อมลูสารสนเทศอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษาที่

สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
4.6950 0.4873 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบคุลากรทางการ ศึกษาทีส่อดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 4.7706 0.4497 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตอ้งตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.8177 0.4150 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครมูืออาชีพ
โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุม่เป้าหมายอย่างท่ัวถึง 4.7420 0.4633 

5 การเสริมสร้าง วินัย คณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม่เป้าหมาย 4.7420 0.4633 
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จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
ด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 4.8177  รองลงมาคือ  
เรื่องการจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ  4.7706 และเรื่องการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
อัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  4.6950 ตามล าดับ 

การส ารวจความพึงพอใจด้านงบประมาณ 

ที ่ ด้านงบประมาณ Ẋ S.D. 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.6766 0.5148 
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ / กฎหมายที่

ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 4.7431 0.4869 

3 การแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในการจัดระบบการบรหิารการเงิน บัญชี และ
พัสดุอย่างชัดเจน 

4.7982 0.4552 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4.7408 0.4880 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 

4.7248 0.4979 

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชี
ของสถานศึกษา 

4.7454 0.4857 

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

4.7649 0.4802 

8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 4.7397 0.4909 

9 การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ
ประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

4.7385 0.4891 

10 การประเมินความเสีย่งด้านการเงิน การบัญชี และพสัดุของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 4.7385 0.4915 
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จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
ด้านงบประมาณ เรื่องการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4.7982 รองลงมาคือ เรื่องการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 4.7649 และเรื่อง การขอจัดตั้ง จัดสรร 
และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 4.6766 ตามล าดับ    

การส ารวจความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป 

ที ่ ด้านบริหารทั่วไป Ẋ S.D. 

1 
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายใน และภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

4.6927 0.4859 

2 
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่อสถานศึกษา และ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.7511 0.4584 

3 ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันมหีลายช่องทาง 4.8234 0.4105 

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 4.7672 0.4492 

5 
การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

4.7156 0.4833 

6 
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.7649 0.4505 

7 
การวางระบบควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

4.7661 0.4499 

8 
การจัดสวัสดิการและสวสัดภิาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบยีบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

4.7534 0.4571 

9 
การรับฟังความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคล
อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.7454 0.4762 

10 
การประสาน ส่งเสรมิ สรา้งเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์การภาครัฐ และ เอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.7374 0.4657 

 

 

 

 

 

  



11 
 

จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
ด้านบริหารทั่วไป เรื่อง ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันมีหลายช่องทาง  มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 4.8234  รองลงมา คือ เรื่องการจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 4.7672 และเรื่องจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 4.6927  
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               ส่วนที่ 4  
               สรุปและอภิปรายผล 
 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนในสังกัดจ านวน 32 โรงเรียนตามภารกิจหลัก 4 ด้าน (ด้านวิชาการ,ด้าน
งบประมาณ,ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไป) ดังนี้  
     1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
     2. ผู้แทนคุณครู  
   3. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
    4. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
การบริหารและการจัด

การศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีความพึงพอใจ 
ระดับมากขึ้นไป 

น้อยท่ีสุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด จ านวน (คน) คิดเป็น 
ร้อยละ 

ด้านวิชาการ 872 1 1 1 199 670 869 99.66 

ด้านบริหารงานบุคคล 872 1   1 209 661 870 99.77 

ด้านงบประมาณ 872 2   1 215 654 869 99.66 

ด้านบริหารทั่วไป 872 1     211 660 871 99.89 

เฉลี่ยรวม/ร้อยละ 100 0.14 0.02 0.08 23.91 75.83 99.74 99.74 

 
     จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุพรรณบุรี ตามกระบวนการ 4 ด้าน ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้าน
บริหารงานทั่วไป  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.83  มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 23.91  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.08  ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.02 และ
ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.14   
      ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุพรรณบุรี9 ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 99.74   

     พิจารณาระดับความพึงพอใจ   แยก 4 ด้าน ด้านวิชาการ,ด้านงบประมาณ,ด้านบริหารบุคคลและ
ด้านบริหารทั่วไป  ดังนี้ 
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ตารางแสดงความพึงพอใจด้านวิชาการ 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 
น้อยที่สุด 1 0.11 

น้อย 1 0.11 
ปานกลาง 1 0.11 

มาก 199 22.83 
มากที่สุด 670 76.84 

รวม 872 100 
 
    จากตารางพบว่า ความพึงพอใจด้านวิชาการ ระดับมากที่สุด จ านวน 670  คิดเป็นร้อยละ 
76.84 ระดับมาก จ านวน 199 คิดเป็นร้อยละ 22.83   ระดับปานกลาง จ านวน 1  คิดเป็นร้อยละ 0.11  
ระดับน้อย จ านวน 1  คิดเป็นร้อยละ 0.11 และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามล าดับ 

ตารางแสดงความพึงพอใจด้านบริหารบุคคล 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 
น้อยที่สุด 1 0.11 

น้อย - - 
ปานกลาง 1 0.11 

มาก 209 23.97 
มากที่สุด 661 75.81 

รวม 872 100 
 
    จากตารางพบว่า ความพึงพอใจด้านบริหารบุคคล  ระดับมากที่สุด จ านวน 661  คิดเป็นร้อยละ 
75.81 ระดับมาก จ านวน 209 คิดเป็นร้อยละ 23.97   ระดับปานกลาง จ านวน 1  คิดเป็นร้อยละ 0.11  และ
ระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามล าดับ 

ตารางแสดงความพึงพอใจด้านงบประมาณ 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 
น้อยที่สุด 2 0.23 

น้อย - - 
ปานกลาง 1 0.11 

มาก 215 24.66 
มากที่สุด 654 75.00 

รวม 872 100 
 
    จากตารางพบว่า ความพึงพอใจด้านงบประมาณ ระดับมากที่สุด จ านวน 654  คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ระดับมาก จ านวน 215 คิดเป็นร้อยละ 24.66   ระดับปานกลาง จ านวน 1  คิดเป็นร้อยละ 0.11  และ
ระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงความพึงพอใจด้านบริหารทัว่ไป 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 
น้อยที่สุด 1 0.11 

น้อย - - 
ปานกลาง - - 

มาก 211 24.20 
มากที่สุด 660 75.69 

รวม 872 100 
 
    จากตารางพบว่า ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป ระดับมากที่สุด จ านวน 660  คิดเป็นร้อยละ 
75.69 ระดับมาก จ านวน 211 คิดเป็นร้อยละ 24.20   และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.11  
ตามล าดับ  

เชิงคุณภาพ   

    ผลจากการส ารวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( http://www.obec.go.th/) หัวข้อ “แบบสอบถาม ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ของผู้ตอบแบบสอบถามใน “กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล  และนิเทศการศึกษา”  พบว่าความพึง
พอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี9 ระดับมาก
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.74   

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ 

ด้านวิชาการ 
    -  อยากให้ศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่ให้บริการด้านวิชาการมากกว่านี้ 
ด้านบริหารงานบุคคล 
    - ควรเพิ่มอัตราก าลังให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู 
    - อยากให้มีการอบรมเรื่องวิทยฐานะ 
ด้านงบประมาณ  
    - อยากให้มีการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรเพราะเปลี่ยนคนปฏิบัติหน้าที่บ่อย 
ด้านบริหารทั่วไป 
    - อยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
          - ขอให้มีการอบรมงานสารสนเทศ 
 

 

 

http://www.obec.go.th/)%20หัวข้อ
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