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ค าน า 
 

  การจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินผลความพึงพอใจในการบริหารและ           
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล           
ด้านบริหารทั่วไป     และเพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  ที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน               
น าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายละเอียดในรายงานสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจ             
ในการบริหารและการจัดการศึกษาเล่มนี้    จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย              
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

    อรดา  ยางงาม                                                                                                              
(นางอรดา  ยางงาม)                                               

                                                                         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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ความเป็นมา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ซึ่งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา    และพัฒนาการปฏิบัติงานราชการของส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของหน่วยงานราชการระดับส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อ      
การให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือตัวแทน
โรงเรียน จ านวน 101 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามกลับมา จ านวน 211 ชุด  
   แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4  ด้าน   คือ   ด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ            
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล      
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน ของผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และสะท้อนความต้องการให้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรู้ เพื่อน าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน พัฒนาศักยภาพในด้าน 
การให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงคุณภาพให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ของผู้รับบริการที่มีต่อ 
การให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ตรงตามความต้องการต่อไป และตอบสนองต่อภารกิจ 
ของหน่วยงาน 

 



วิธีการด าเนินงาน 

 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในครั้งนี้ เป็นการประเมินเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพงานบริการใน 
ส านักงาน 

1.   กลุ่มตัวอย่าง ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 บุคลากรทางการศึกษา 
1.3 ครูผู้สอน 
1.4 ก.ต.ป.น. 
1.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 
1.6 อ่ืน ๆ 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงใจ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการ 
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป   
       การประเมินระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ คือ 
               ระดับ 5 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
               ระดับ 4 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมาก 
               ระดับ 3 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจปานกลาง 

     ระดับ 2 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อย 
               ระดับ 1 หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
       เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเป็นดังนี้ 
               ร้อยละ  90 – 100  หมายถึง  มากที่สุด 
               ร้อยละ  80 – 89  หมายถึง  มาก 
               ร้อยละ  70 – 79  หมายถึง  ปานกลาง 
               ร้อยละ  60 – 69  หมายถึง  น้อย 
      น้อยกว่าร้อยละ 60  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 3. วิธีการเก็บข้อมูล 

   3.1 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 101 โรงเรียน  
             3.2 รวบรวมเก็บข้อมูล และน าผลที่ได้สรุปเป็นข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 
             วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย พร้อมทั้งแปรผลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 



ผลการปฏิบัติงาน 

 จากการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จ านวน 173 คน  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.60                             
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
   ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน      99    คน ร้อยละ 57   
 บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน         6    คน ร้อยละ  4 
  ครผูู้สอน   จ านวน       61    คน ร้อยละ 45  
  ก.ต.ป.น.    จ านวน        -     คน ร้อยละ  -   
 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน         7    คน ร้อยละ   4 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  จ านวน         -     คน  ร้อยละ  -  
               รวม จ านวน 173 คน ร้อยละ  100 
 
ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ในแต่ละหัวข้อให้ความส าคัญ 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด (5)    มาก (4)    ปานกลาง (3)    น้อย (2)    น้อยที่สุด (1)  น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ  
โดยค่าร้อยละน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 
  ร้อยละ  90 - 100 หมายถึง  มากที่สุด 
  ร้อยละ  80 - 89  หมายถึง  มาก 
 ร้อยละ 70 - 79  หมายถึง  ปานกลาง 
 ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง  น้อย 
 น้อยกว่าร้อยละ 60 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านวิชาการ 
 

  
รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 4.31   86.13 มาก 
    และสถานศึกษา    
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา 4.24 84.74 มาก 
  แห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา    
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 4.42 88.44 มาก 

  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และตามบริบทของสถานศึกษา    

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.49 89.83 มาก 

 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

4.24 84.74 มาก 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล 4.43 88.55 มาก 

  
ที่หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
คุณภาพการศึกษา    

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา 4.40 88.09 มาก 
  คุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
8 การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 4.39 87.86 มาก 

  
การศึกษา และสถานศึกษา ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไป 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม 4.46 89.13 มาก 
  พัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 4.33 86.59 มาก 

  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย    

 
ข้อเสนอแนะ  
  ควรมีการสร้างแหล่งรวมสื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตรงหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน+ 
ตัวชี้วัด  ที่สามารถน ามาปรับให้เหมาะสมกับสถานศึกษาหรือในชั้นเรียน  รวมถึงการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนกัน 
ระหว่างผู้สอน 
 
 



ด้านงบประมาณ 
 

  
รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.20    83.93  มาก  

 
     

2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย 4.42 88.44 มาก 

 
ที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย    

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 4.49 89.71 มาก 

 
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน    

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้ 4.37 87.40 มาก 

 
งบประมาณให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง    

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา 

4.39 87.86 มาก 

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงิน   4.31 86.24 มาก 
  และบัญชีของสถานศึกษา    
7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน า ในการรายงานผลการ 4.27 85.43 มาก 
  เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา    
8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 4.23 84.62 มาก 
        
9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้าน 4.36 87.17 มาก 
  งบประมาณประจ าปี อย่างเป็นระบบ    

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ 4.34 86.71 มาก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา    

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

  
รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การขอจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร  4.25 85.09 มาก 

 

ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ 
ความต้องการของสถานศึกษา    

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 4.31 86.13 มาก 

 

สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ 
สถานศึกษา    

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก  4.46 89.13  มาก 

 

ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้    

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น 4.29  85.90  มาก 

 

ครูมืออาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างทั่วถึง    

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ   4.44   88.79 มาก 
  วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย    

 
 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการบริหารทั่วไป 
   

 
 รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและ  4.39    87.75 มาก  

  
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ 
ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อ  4.38 87.51 มาก  

 
สถานศึกษาและสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  4.36 87.75 มาก  
  หลายช่องทาง        

  4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์  4.32  86.47  มาก  
   อย่างชัดเจน           

  5  การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ  
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.36  87.28  มาก  

 6  การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน     4.36    87.28    มาก   
     การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง           
7    การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา     4.36 87.28   มาก   
     และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน           
 8   การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ 4.23 84.51  มาก 

   
ศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและ  
ความต้องการจ าเป็น       

9  การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.27 85.32  มาก 
   รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     

10  การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 4.29   85.78  มาก 

  
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม 
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 
 
 



 
ตาราง  สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน  
(ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป) 
 

รายการประเมิน 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ
ความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไป 

น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  173  0 1 13 79 80 159 91.90 
2. ด้านงบประมาณ  173  0 1 16 79 77 156 90.17 
3. ด้านบรหิารงานบุคคล 173 0 2 15 77 79 156 90.17 
4. ด้านบริหารทั่วไป 173 0 1 16 79 77 156 90.17 

เฉลี่ย          90.60  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
 
  ควรมีการสร้างแหล่งรวมสื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตรงหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน+ 
ตัวชี้วัด  ที่สามารถน ามาปรับให้เหมาะสมกับสถานศึกษาหรือในชั้นเรียน  รวมถึงการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนกัน 
ระหว่างผู้สอน 
 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

 

      
                                                             


