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บริหารงบประมาณและแผนงาน 

  



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทัง้การให้บริการ 

ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ความเป็นมา 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอ าเภอ งาว โดยมี นายบรรจง สอนสมบูรณ์ เป็นผู้อ านวยการ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญรองการจัดการศึกษา จึงได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรฐาน ที่ 6 สัมฤทธิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ  
ในประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้ง 
การให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุม  
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย มี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และ  
ด้านบริหารทั่วไป เป็นระดับความพึงพอใจ ๕ ระดับ และข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

นิยามศัพท์ 
 1.ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ 
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 2.ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 3.ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 



 

 4.ครู หมายถึง ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 5.บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(1) 
และ (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 6.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ และผู้
มาติดต่อราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 7.สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 
 8.การบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
บริหารทั่วไป 
 9.การบริหารงานด้านวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และความต้องการ
ของสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การวัดผล กระประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพ การก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าวิจัย
ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน
และต่อเนื่อง 
 10.การบริหารงานด้านงบประมาณ หมายถึง กระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหาร 
กางเงิน บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้งบประมาณ สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณและตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นระบบ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศด้านงบประมาณ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 11.การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการการวางแผนอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคล รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ มีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 



 

 12.การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่ช่วยประสาน ส่งเสริมสนับสนุน  
การบริหารงานอ่ืนๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับ
นักเรียน การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 
 การด าเนินการในครั้งนี้ ได้ศึกษาความพึงพอใจกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนร่วมได้เสีย ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า
ด้านละ 100 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended) เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป รวมทั้งการให้บริการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

การสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้น าเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามจากแบบติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1.จัดท าหนังสือและส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และก าหนดส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 
  1.1 สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอน) 
  1.2 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
  1.3 ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ที่มาติดต่อ ประสานงาน และใช้บริการ 
 2.ได้รับแบบสอบถามคืนตามก าหนด เป็นจ านวนทั้งสิ้น 173 ชุด 
 3.น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel 
 



 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
 2.น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป็นค่าร้อยละ (Percent) เทียบกับเกณฑ์ของมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขั้นไป 

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขั้นไป 

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขั้นไป 

ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปน้อย
กว่าร้อยละ 60 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

การบริหารและ 
การจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 173 0 0 9 111 53 164 94.80 
2.ด้านบริหารงานบุคคล 173 0 0 11 111 51 162 93.64 

3.ด้านงบประมาณ 173 0 0 11 109 53 162 93.64 
4.ด้านบริหารทั่วไป 173 0 0 13 109 51 160 92.49 

รวม 173 0 0 11 110 52 162 93.64 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 6.36 63.58 30.06   

 
 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัด
การศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไป จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 93.64 เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป 
สรุปผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารและการจัด
การศึกษา และการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไป จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 93.64 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 



 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัด
การศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะพบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการที่มีความพร้อม
ในทุกด้าน ส่งผลให้น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่มีมาตรฐานต่อไป 


