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คำนำ 
  
 การสำรวจความพึงพอใจของผู ้มารับบริการที ่มีต่อการให้บริการของโรงเร ียนสระแก้วรัตนวิทย์                   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง              
4 ด้านคือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานวิชาการ 
 เพื่อสรุปความพึงพอใจ ประมวลผลระดับค่าคะแนนสะท้อนด้านการให้บริการของครูและบุคลากรของ
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่
เกิดขึ้นในแต่ละปี และนำผลการสอบถามที่ได้รับมาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน และเพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นตามลำดับ 
 ในการนี ้ โรงเร ียนสระแก้วร ัตนวิทย์ ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                           
ใคร่ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
  
 
          คณะผู้จัดทำ 
           โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ในสังคมได้เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิตสามารถพัฒนา

ศักยภาพ และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

ทางสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบัน การที ่จะพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ ่งหมายของ

พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือ ครู

อาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษาที่จะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น สำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีมีความสุข 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ความมี  

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน

ที ่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและ 

การตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึง

เป็น แนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ 

ไม่ ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการให้บริการของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริการทั้งสิ้น 

 รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ 

และมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ 

การบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการ ภายใต้การประยุกต์ใช้หลักการบริหารของภาคธุรกิจ เพื่อให้การ  

ดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทำงานรองรับการพัฒนาระบบราชการเป็นกรอบการ 

ประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้นำเกณฑ์ 

คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ เริ่มดำเนินการตามระบบคำรับรองการ  

ปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2549 โดยประยุกต์ใช้จากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศ 
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เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านระบบการประเมิน 

ให้รางวัลคุณภาพ 

 การประเมินความพึงพอใจ เป็นกระบวนการหนึ่งตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลของการ

ประเมินความพึงพอใจ เป็นข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนเพ่อการบริหารและการตัดสินใจของผู ้บริหารอย่างมี 

ประสิทธิภาพ นำมาพัฒนาระบบการทำงานเพ่ือเป็นการชี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการ 

ให้บริการของหน่วยงานในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการของโรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการและนำผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพให้บริการ

ของหน่วยงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ได้รับทราบความจริงที่เกิดขึ้น 

เพื่อให้ผู้ มารับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้การดำเนินการบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และปรับปรุง รวมถึงสร้าง  

นวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการใน 5 ด้าน ปี

การศึกษา 2562 ได้แก่ 

 1) ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 

 3) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 4) ด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 6) ด้านการให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  

โดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ พร้อมทั้งจุดเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนารวมถึงข้อเสนอแนะ

อ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต้อการให้บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ระดับ

ความพึงพอใจทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ

ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และด้านการให้บริการของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรให้มีคุณภาพ

การให้บริการที่ดีข้ึน 

 3)ผู้บริหารสามารถนำผลการสำรวจความพึงพอใจเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการให้บริการของ

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ให้ดียิ่งขึ้น 

1.5 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด ความสะดวก

รวดเร็วของกระบวนการ / ขั ้นตอนการให้บริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับการให้บริการ และ

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รวดเร็วของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 เจ้าหน้าที ่ให้บริการ หมายถึง ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ที ่ให้บริการ การพูดจา มารยาทในการ

ให้บริการ และความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ หมายถึง การจัด

ความสามารถของผู้ให้บริการ ความถูกต้องแม่นยำในการให้ข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและ

เข้ารับบริการ 

 ด้านคุณภาพต่อการให้บริการ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ ความถูกต้อง แม่นยำในการ

ให้ข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและเข้ารับบริการ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากพ้ืนฐานการรับรู้ 

ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ ตอบสนอง ความต้องกา รให้แก่

บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อ

งานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ 

ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับ

หน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การทำงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย 

 วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละ

บุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนอง

ด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อไม่ได้รับการ

ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า 

ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจ

จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าว

จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

 กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและ

สิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับการตอบสนอง 

 กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม 

ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึง

พอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มี

ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 

 เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ใน

ทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่

ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 
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 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการ

ตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการ

ตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

 ความหมายของการให้บริการ 

 เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชน

ผู้มาติดต่อท่ีเรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของคนหลายกลุ่ม 

 การให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อประชาสัมพันธ์กับ

ประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดการให้บริการ

ของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้  

 สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

  1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่

องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคล

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออำนวยประโยชน์และบริการ

แล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงานนั้น ๆ 

  2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมิใช่

ทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 

  3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า

เทียมกัน 

  4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 

  5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่ายสะดวก 

สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือผู้ใช้บริการมาก

จนเกินไป 

 สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่าการบริการ

เป็นการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ ในทางใดทาง

หนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความ

ช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัดอำนวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็
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เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดำเนินการไดห้ลากหลายวิธี จุดสำคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอำนวย

ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

 เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่การศึกษา ดังนี้ 

สมิต สัชฌุกร (2542อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 18) ให้ความหมายคำว่าการบริการตรงกับคำใน

ภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นคำที่เราคุ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจของ

ตน 

 โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้บริการการให้บุคคล

ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้คน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น 

 การจัดอำนวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ 

การให้บริการจึงสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสำคัญ คือ เป็นการช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์ให้แก่

ผู้ใช้บริการ 

 Augustine Quek กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ การแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตกำลังเผชิญ

กับแรงกดดัดในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ซึ่งกลยทธิ์  ๆ หนึ่ง คือการให้บริการที่เป็นเลิศ (Augustine Quek อ้างอิง

ในพิชัย,2555:57) 

 วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ (2539 :14) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริการ คือ ความสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ ระดับความสามารถของการบริการในการบำบัดความต้องการของผู้รับบริการระดับความ

พึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากได้รับบริการไปแล้ว 

 จากแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพของการ

บริการจากทัศนคติของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับการบริการที่ตนเองคาดหวังเมื่อตรงกับความคาดหวังจะเกิด

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการนั้น แต่ถ้าไม่ตรงกับความคาดหวังจะสรุปว่า การบริการไม่มีคุณภาพตาม

ความคิดเห็นของตนเอง ฉะนั้น คุณภาพของการให้บริการถือเป็นสิ่งที่สร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการ และทุก

องค์กรจะต้องพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรนั้น 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการ 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้มารับบริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินการบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

และปร ับปร ุง รวมถ ึงสร้ างนว ัตกรรมการบร ิการท ี ่สะดวก รวดเร ็วของโรงเร ียนสระแก ้วร ัตนว ิทย์                                      

โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน (1. ด้านบริหารงานวิชาการ 2. ด้านบริหารงานบุคคล                    

3. ด้านบริหารงานงบประมาณ 4. ด้านบริหารงานบริหารทั ่วไป) ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ                 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งให้บริการของ

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 4 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านโดยใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 (     ) ผู้บริหาร     (      ) บุคลากรทางการศึกษา   (    ) ครูผู้สอน 

 (     ) คณะกรรมการสถานศึกษา   (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………. 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย ์ 

 1. ด้านบริหารงานวิชาการ   จำนวน   10  ข้อ 

 2. ด้านบริหารงานงบประมาณ   จำนวน   10   ข้อ 

 3. ด้านบริหารงานบุคคล    จำนวน   5  ข้อ 

 4. ด้านบริหารงานทั่วไป    จำนวน   10  ข้อ 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ดำเนินการส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ ตามกระบวนการบริหารของโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการ

ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลหาคะแนน ระดับความพึงพอใจมาศึกษาเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามความต้องการผู้รับบริการมากท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ดำเนินการส่ง

แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

การให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน จำนวน 35 

ข้อ เป็นการสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้  

  มากที่สุด  กำหนดให้ 5 คะแนน 

  มาก   กำหนดให้ 4 คะแนน 

  ปานกลาง  กำหนดให้ 3 คะแนน 

  น้อย   กำหนดให้ 2 คะแนน 

  น้อยท่ีสุด  กำหนดให้ 1 คะแนน 

 และนำเสนอข้อมูลที ่ได้จากการแปลความมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากนั้นนำค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.51 - 5.00  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  3.51 - 4.50  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
  2.51 - 3.50  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  1.51 - 2.50  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
  1.10 - 1.50  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 2) จุดเด่นของการให้บริการ สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ดำเนินการนำเสนอโดยวิธีบรรยายความเรียง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) ร้อยละ (Percentage) 

 2) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 การดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

สระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือนำข้อมูลมาใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  

ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ดำเนินการสรุปผลการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โดยนำแบบสอบถามให้ผู้รับบริการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ มีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 184 คน ดังนี้ 

  

สถานะ ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

1.ผู้บริหาร 1 0.54 

2.บุคลากรทางการศึกษา 2 1.08 

3.ครูผู้สอน 31 16.85 

4.ประชาชน/ผู้ปกครอง 38 20.62 

5.คณะกรรมการสถานศึกษา 6 3.26 

6.นักเรียน 105 57.07 

7.อ่ืน ๆ  0 0 



10 
 

 จากตาราง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ร้อยละ

57.07  รองลงมาเป็นประชาชน/ผู้ปกครอง ร้อยละ 20.62  ครูผู้สอน ร้อยละ 16.85  บุคลากรทางการศึกษา ร้อย

ละ 11.08  คณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 3.26 และผู้บริหาร ร้อยละ 0.54   

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ด้านบริหารงานวิชาการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปรผล 

1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 4.02 มาก 

2. การพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น แผนการศึกษา 
แห่งชาติ และสนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

4.05 มาก 

3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
และตามบริบทของท้องถิ่น 

4.53 มากที่สุด 

4. การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.96 ปานกลาง 

5. การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.87 ปานกลาง 

6. การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และแนะนำผล 
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

4.02 มาก 

7. การส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 

4.12 มาก 

8. การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำวิจัย และนำ 
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.07 มาก 

9. การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

3.93 ปานกลาง 

10. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.02 มาก 

รวม 4.06 มาก 
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ดา้นบริหารงานงบประมาณ 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปรผล 

1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 3.96 ปานกลาง 

2. การวางแผนการใช้งบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย 

3.82 ปานกลาง 

3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อย่างชัดเจน 

4.11 มาก 

4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคล
ที่เก่ียวข้อง 

3.96 ปานกลาง 

5. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของโรงเรียน 3.87 ปานกลาง 
6. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ 
โรงเรียน 

3.96 ปานกลาง 

7. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.02 มาก 

8. การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 3.87 ปานกลาง 
9. จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปี
อย่างเป็นระบบ 

3.91 ปานกลาง 

10. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน 3.96 ปานกลาง 

รวม 3.94 ปานกลาง 

ดา้นบริหารงานบุคคล 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1. การจัดทำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียน 

3.87 ปานกลาง 

2. การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 

3.87 ปานกลาง 

3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.65 ปานกลาง 

4. การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพ โดย 
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

3.65 ปานกลาง 

5. การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.07 มาก 

รวม 3.82 ปานกลาง 
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ดา้นบริหารงานทั่วไป 
รายการ ค่าเฉลี่ย แปรผล 

1. การจัดทำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกอย่าง 
เป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

3.96 มาก 

2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

3.82 มาก 

3. ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง 4.11 มาก 

4. การจัดทำแผนผัง อาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 3.96 ปานกลาง 

5. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น 
ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน 

3.87 มาก 

6. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงาน และปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 

3.96 มาก 

7. การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงกับภารกกิจ 
ของหน่วยงาน 

4.02 ปานกลาง 

8. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง 
ทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการที่จำเป็น 

3.87 ปานกลาง 

9. การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคคลอ่ืนที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง 

3.91 มาก 

10. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

3.96 มาก 

รวม 4.08 มาก 

เกณฑ์การแปลผล 

   1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

   1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

   2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

   3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

   4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

 มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ มากพิจารณา

ความพึงพอใจตามรายการประเมิน เรียงตามความพึงพอใจมากที่สุดไปความพึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ดังนี้ 

 - การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตามบริบทของท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.53 

 - การส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน               

คุณภาพทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.12 

 - การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัย และนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.07 

 - การพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น แผนการศึกษาแห่งชาติ และสนองกลยุทธ์

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ค่าเฉลี่ย 4.05 

 - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ค่าเฉลี่ย 4.02 

 - การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และแนะนำผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.02 

 - การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.02 

 - การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ค่าเฉลี่ย 3.96 

 - การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน และระบบดุแลช่วยเหลือนักเร ียน                

ค่าเฉลี่ย3.93 

 - การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่     

หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย 3.87 
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 มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับ ปานกลาง

พิจารณาความพึงพอใจตามรายการประเมิน เรียงตามความพึงพอใจมากที่สุดไปความพึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ

ดังนี้ 

 - การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.11 

 - การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ผู ้ที่ เกี ่ยวข้อง                 

ค่าเฉลี่ย4.02 

 - การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.96 

 - การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ย 3.96 

 - การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.96 

 - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.96 

 - จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 3.96 

 - การนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.87 

 - การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ค่าเฉลี่ย 3.87 

 - การวางแผนการใช้งบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย

ค่าเฉลี่ย 3.82 

 มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล อยู ่ในระดับ ปานกลาง

พิจารณาความพึงพอใจตามรายการประเมิน เรียงตามความพึงพอใจมากที่สุดไปความพึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ

ดังนี้ 

 - การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 4.07 

 - การจัดทำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 

สภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.87 

 - การจัดทำแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความ

ต้องการของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.87 
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 - การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ค่าเฉลี่ย 3.65 

 - การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.65 

 มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับ มาก พิจารณา
ความพึงพอใจตามรายการประเมิน เรียงตามความพึงพอใจมากท่ีสุดไปความพึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ดังนี้ 

 - การจัดทำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวก
และรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.15 

 - การบำรุงรักษาอาคารสถานที ่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะในโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 4.15 

 - การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาระดมทรพัยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.15 

 - ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 4.11 

 - การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคคลอื ่นที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข ้อง                   
ค่าเฉลี่ย 4.11 

 - การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข ้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื ่อง                  
ค่าเฉลี่ย 4.02 

 - การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัต ิงานตามมาตรการปฏิบัต ิงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง                   
ค่าเฉลี่ย 4.02 

 - การวางระบบควบคุมภายในที ่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงกับภารกกิจของหน่วยงาน                
ค่าเฉลี่ย 3.97 

 - การจัดทำแผนผัง อาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.93 

 - การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่
กำหนดและความต้องการที่จำเป็น ค่าเฉลี่ย 3.93 

 

ส่วนที่ 3 จุดเด่น/สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ ต่อการให้บริการ 

 จากการสำรวจความพึงพอใจ ด้านจุดเด่น/สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ ต่อการให้บริการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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บทที ่5 

สรุป 

 จากผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับ

บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ที ่สร้างขึ ้น เพื ่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู ้รั บบริการทั้ง                 

4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานวิชาการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียสระแก้ว

รัตนวิทย์ ตามกระบวนการบริหารของโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการ

ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 

 จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของบุคลากรโรงเรียนกนตังพิทยากร โดยภาพรวมพบว่า 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้ 

 1. ด้านบริหารงานวิชาการ จำนวน 10 ข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

     โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.06 ดำเนินการประมวลผลหาคะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.12 

 2. ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 5 ข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

      โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.94 ดำเนินการประมวลผลหาคะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.80 

 3. ด้านบริหารงานงบประมาณ จำนวน 5 ข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

      โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.82 ดำเนินการประมวลผลหาคะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.40 

 4. ด้านบริหารงานบริหารงานทั่วไป พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

     โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.08 ดำเนินการประมวลผลหาคะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.60 

โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 77.98 

 ทั้งนี้ จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ พบว่า ภาพรวมผู้รับบริการในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์การมองบุคลากร มีระดับพึง

พอใจอยู่ในระดับแปรผล ปานกลาง แสดงถึงบุคลากรทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน มีสภาพการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับความพึงพอใจ ระดับ ปานกลาง 
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 การสะท้อนผล การให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและนำ

ผลการสอบถามที่ได้รับมาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน และศึกษาเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามความต้องการผู้รับบริการมากที่สุด เพ่ือให้ผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจมากยิ่งขึน้ตามลำดับ 
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