
 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 



คำนำ 
 

การจัดทำรายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้น
เพ่ือตอบโจทย์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการดา้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
การบริหารบริหารทั่วไป 

 

 ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบติังานในส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา และ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 
2564  ในครั้งนี้  
 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จะได้นำผลของการประเมินในครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเชิงรุก และเพ่ือพัฒนาการให้บริการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโอกาสต่อไป 
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ความเป็นมา 
        
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา และเป็นหลักเทียบเคียงในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามดูแลติดตามและประเมินผล ตลอดจนประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินตนเอง ตลอดจนนำผลที่ได้ไปพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น 
 

  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นหนึ่งตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและชี้ให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของทุกตัวบ่งชี้  ซึ่งวัดได้จากการประเมินความพึงพอใจในการมารับ
บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง ตลอดจนจักได้นำผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงไดส้ำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน โดยใช้เครื่องมือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน 
 2. เพ่ือนำผลการสำรวจ จากผู้รับบริการไปใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในปีต่อ ๆ ไป 
 

วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน (คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564) 
 2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 85 โรงเรียน เข้าทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด้วยระบบ
ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.obec.go.th/ กลุ่มที ่3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ คณะกรรมการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) รวม 4 ด้าน 
ๆ ละไม่ต่ำกว่า 100 คน 

 3. รวบรวมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 สรุปประมวลผลในแต่ละด้าน 
 4. สรุป และอภิปรายผล 
  

 

 

 

https://www.obec.go.th/


กลุ่มตัวอย่าง 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูและบคุลากรที่ปฏิบติังานในส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา และ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ การศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

ประเด็นการประเมินประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น 
 1. ความพึงพอใจด้านการบริหารวิชาการ 
 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล 
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านการบริหารงบประมาณ 
 4. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านการบริหารบริหารทั่วไป 
 
ผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับความพึงพอใจจำแนกตามวุฒิ
การศึกษา 
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  จำนวน      4   คน    คิดเป็นร้อยละ  0.48   
ระดับปริญญาตรี    จำนวน   418   คน    คิดเป็นร้อยละ  50.12   
ระดับปริญญาโท   จำนวน   396   คน    คิดเป็นร้อยละ  47.48   
ระดับปริญญาเอก   จำนวน     16   คน    คิดเป็นร้อยละ  1.92   
                                                                       รวมคิดเป็นร้อยละ 100  

ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับความพึงพอใจในแต่
ละด้าน 

รายการประเมิน 
จำนวนผู้ตอบแบบ 

สอบถาม (คน) 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. คร ู 575 575 68.94 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 59 59 7.07 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 61 61 7.31 
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพท 22 22 2.64 
5. ผู้บริหาร 93 93 11.15 
6. ก.ต.ป.น. 13 13 1.56 
7. ครูอัตราจ้าง 2 2 0.24 
8. ครูผู้ช่วย 1 1 0.12 
10. พนักงานราชการ 3 3 0.36 

รวม 834 834 100 



 จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน เรียงลำดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้ ครู จำนวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ 68.94 รองลงมา 
ผู้บริหาร จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 11.15 และ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.07   

ตารางท่ี 2 แสดงผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564  
ด้านการบริหารวิชาการ  

 
ที ่

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

4.51 0.52 
มากที่สุด 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4.35 0.35 
มาก 

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบท
ของสถานศึกษา 

4.54 0.46 
 

มากท่ีสุด 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.62 0.45 
มากที่สุด 

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระ 

4.48 0.55 
 

มาก 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

4.55 0.56 
 

มากที่สุด 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4.58 0.57 
มากที่สุด 

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.46 0.56 
 

มาก 

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.59 0.45 
มากที่สุด 



10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

4.51 0.35 
 

มากที่สุด 

รวม 4.51 0.54 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.51, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 
3 ลำดับแรก ได้ดังนี้ พบว่า ข้อ 4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 รองลงมาข้อ 9 การส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และข้อ 7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57  
 

 ตารางท่ี 3 แสดงผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

 
ที ่

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.54 0.46 มากที่สุด 
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่

กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 4.51 
0.47 

มากที่สุด 

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี 
และพัสดุอย่างชัดเจน 4.52 

0.56 
มากที่สุด 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณ
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

4.51 0.55 
มากที่สุด 

5 การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 

4.62 0.55 
มากที่สุด 

6 การให้คำปรึกษาชว่ยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา 

4.52 0.46 
มากที่สุด 

7 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

4.57 0.57 
มากที่สุ 

8 การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน  4.62 0.46 มากที่สุด 
9 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณ

ประจำปีอย่างเป็นระบบ 
4.57 0.57 

มากที่สุด 



10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

4.54 0.55 
มากที่สุด 

รวม 4.55 0.53 มากทีสุ่ด 
 

  จากตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.55, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 
3 ลำดับแรก ได้ดังนี้ พบว่า ข้อ 8 การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ข้อ 5 การนิเทศ กำกับ 
ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46 รองลงมา ข้อ 7 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่าง
เป็นระบบ และข้อ 9 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 รองลงมา ข้อ 1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และ
โอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา กับ ข้อ 7 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57  
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 256 
ด้านการบริหารงานบุคลากร 

 
ที ่

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

4.54 
 

0.55 
 

มากที่สุด 

2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

4.54 
 

0.55 
 

มากที่สุด 

3 การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

4.50 
 

0.45 
 

มากที่สุด 

4 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมือ
อาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

4.55 
 

0.63 
มากที่สุด 

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.52 
 

0.57 
มากที่สุด 

รวม 4.53 0.47 มากที่สุด 
 



จากตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตต่อการบริหารและการจัด
การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.53, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 
3 ลำดับแรก คือ ข้อที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63  รองลงมา ข้อที่ 1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และข้อที่ 2 การจัดทำแผนอัตรากำลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.45 
 

0.55 
 

มาก 
 

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.48 
 

0.45 
มาก 

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลาย
ช่องทาง 

4.50 
 

0.45 
มากที่สุด 

4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 4.51 0.63 มากที่สุด 
5 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและ

สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4.52 
 

0.55 
 

มากทีสุ่ด 

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.52 
 

0.55 
มากที่สุด 

 
7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรง

ตามภารกิจของหน่วยงาน 
4.52 

 
0.55 

มากที่สุด 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น 

4.46 0.45 
มากที่สุด 

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.56 0.47 
มากที่สุด 



10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.51 
 

0.63 
มากที่สุด 

รวม 4.50 0.47 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.53, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 
3 ลำดับแรก คือ ข้อที่ 9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 รองลงมา ข้อที่ 5 การบำรุงรักษา
อาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และข้อที่ 7  การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของ
หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55  
 
สรุป/อภิปรายผล 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นหนึ่งตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและชี้ให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของทุกตัวบ่งชี้  ซึ่งวัดได้จากการประเมินความพึงพอใจในการมารับบริการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง ตลอดจนจักได้นำผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงไดส้ำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน โดยใช้เครื่องมือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ 

จากการสำรวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (Stakeholders OBEC) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า  
ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.51, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 3 ลำดับแรก พบว่า ข้อ 4 การส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.45 รองลงมา ข้อ 9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 
และข้อ 7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 
ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.55, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 3 ลำดับแรก ได้ดังนี้ พบว่า ข้อ 8 การนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ข้อ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 รองลงมา ข้อ 7 จัดทำ



เอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ และข้อ 9 จัดทำเอกสาร
การรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45  และข้อ 1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา กับ 
ข้อ 7 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57  
ด้านการบริหารงานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.53, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 3 ลำดับแรก คือ ข้อที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63  รองลงมา ข้อที ่1 การจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา และข้อที่ 2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.53, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินและเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ใน 3 ลำดับแรก คือ ข้อที่ 9 การรับฟังความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 รองลงมา ข้อที่ 5 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 6 การติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และข้อที่ 7  การวางระบบ
ควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างวัฒธรรมองค์กร ให้ชัดเจน 
2. เพ่ิมหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น เน้นปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้านให้สูงขึ้น 
3. การกำกับ ติดตามบุคลากรอย่างทั่วถึง ทุกคนเพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกคนมีประสิทธิภาพ และ

ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ หรืออำนวยให้บุคคลใกล้ชิด 
4. จัดทำข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
5. ส่งเสริมครูรุ่นใหม่ให้ร่วมดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป 
6. ยุบเลิกโรงเรียนที่นักเรียนต่ำกว่า60คนและยุบเลิกโรงเรียนขยายโอกาส 
7. ให้นิเทศน์เป็นรายบุคคล/ฝ่าย ลดการจัดการต้อนรับและประหยัดเวลาตรงเป้ารวดเร็ว เป็นกันเอง 

ควรจัดสรรอตัรากำลังแต่ละวิชาเอกให้เหมาะสมเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนไม่มากหรือน้อย ตามกลุ่ม
สาระให้ครบวิชาเอก 

8. ควรกระจายอำนาจไปสู่โรงเรียน 
9. เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือบูรณาการในแต่ละรายวิชามีกระบวนการจัดการ  

ชั้นเรียนที่แตกต่างกัน และหลากหลายวิชาควรมีการนำเสนอตัวอย่างมาให้ชัดเจนและครอบคลุม   



10. ระบบช่วยเหลือนักเรียน ควรจัดการงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการดำรงชีวิตอย่าง
มากให้มากขึ้น 

11. ให้ลดงานทำเอกสารให้น้อยลงเพ่ือครูมีเวลาสอน 
12. ควรมีการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
13. ควรดูแลโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดสรร ช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือให้โรงเรียนสามารถพัฒนาได้ 
14. ควรดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

  จดัเก็บขอ้มลู/สรุป/อภิปรายผล/รายงานผล 

นางพิชญส์ิณี  เจรญิรตัน ์นกัประชาสมัพนัธช์ านาญการพิเศษ 


