
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
คํานํา 

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ

ใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทราบระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ
ใหบริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ  และดานบริหารท่ัวไป  เม่ือไดรับทราบระดับความพึงพอใจ
ท้ัง  4 ดานแลว สามารถนําขอเสนอแนะของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 นําผลสํารวจความพึงพอใจ ท้ัง 4 ดาน รวมท้ัง ขอเสนอแนะ
ไปปรับปรุง แกไข การใหบริการใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 ขอขอบคุณผูบริการ คร ูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีใหขอมูล 
ในการสํารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จะไดนํา
ผลการสํารวจและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนไปใชในการพัฒนาการบริหารและการจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริหารใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 เปนหนวยงานภาครัฐ  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา  และขยายโอกาสทางการศึกษา มีภารกิจหลักในการบริหารจัด
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหประชาการวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีเขต
ความรับผิดชอบอยู 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองชุมพร อําเภอทาแซะ และอําเภอปะทิว มี
โรงเรียนในสังกัดท้ังหมดจํานวน 107 โรง จัดการเรียนการสอน 107 โรง  ซ่ึงการใหบริการแก ผูบริหาร 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของไดดําเนินการในทุก
รูปแบบ เชน การใหบริการผานจุดบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 
การใหบริการผานระบบเทคโนโลยีชองทางตางๆ  รวมท้ังการออกตรวจเยี่ยมนิเทศสถานศึกษาของ
ผูบริหารศึกษานิเทศก  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. และหนวยงานภายใน 
เพ่ือใหบริการอยางท่ัวถึงและมีความพึงพอใจสําหรับผูรับบริการมากท่ีสุด 
 

 การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดเพ่ือสะทอนผลการใหบริการในงานบริการ
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตอผูรับบริการของสวนราชการ และนําผลสํารวจมาเพ่ือ
ยกระดับและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จะนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงพัฒนาการบรหิารงานตามโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการงาน ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป  เพ่ือใหการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของผูบริการท่ีมีตอการบริหารจัดการและการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท้ัง  4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบริหารงาน
บุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารท่ัวไป 
 2.2 เพ่ือทราบขอเสนอแนะของผูรับบริการท่ีมีตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร  เขต 1   
 2.3 เพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการท้ัง 4 ดาน รวมท้ัง ขอเสนอแนะไป
ปรับปรุง แกไข ใหบริการเพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง                 
พนักงานราชการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ผูขอรับบํานาญ  และ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ตอการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1                     
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 



4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูรับบริการและผูม่ีวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูผูสอน ครูอัตราจาง พนักงานราชการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 เพ่ือรับทราบทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 
. 5.2 เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางานและการบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 ไดนํา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาประกอบการใชการศึกษา ดังนี้  
 1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2. ความหมายของความพึงพอใจ 
 3. แนวความคิดความพึงพอใจในการใชบริการ 
 4. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction)  เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรม  ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได  
การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขาง
สลับซับซอน จึงเปนการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง  แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการวัด
ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกท่ีแทจริงจึง
สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได 
 

ความหมายของความพึงพอใจ 
 อเนก  สุวรรณบัณฑิต  และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2548,หนา 169) ไดกลาววา ความพึงพอใจ
เปนระดับความรูสึกในทางบวกและบุคคล ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีลักษณะของความพึงพอใจในการ
บริการ เปนพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวาง
สิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับจริงในสถานการณอันหนึ่งอันใด  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัย
แวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
 

 จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง การทําให
ผูรับบริการมีความรูสึกวาไดรับบริการในสิ่งท่ีดี เปนท่ีพอใจและเกิดความประทับใจ ตามท่ีผูรับบริการ
คาดหวังหรือเหนือความคาดหวัง  การจะทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกพึงพอใจไดนั้น องคกรท่ี
ใหบริการตองมีการวางระบบโครงสราง ในการใหบริการท่ีดี สอดคลอง สัมพันธกับทุกฝาย เชน ดาน
เครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย ดานบุคลาการท่ีมีความรู ความสามารถเขาใจในหนาท่ีของแตละฝาย 
ใหบริการแกผูรับบริการอยางเสมอภาค ตรงเวลา ตอเนื่อง มีความกาวหนาในข้ันตอนของการใหบริการ 
หากมองในมุมมองของการบริการ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือผูรับบริการไดรับการบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการไดอยางเพียงพอ รวมถึงการเดินทางไปยังแหลงบริการมีความ
สะดวก  สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด รูสึกไดถึงความปลอดภัย จนผูรับบริการเกิดความรูสึกวาสิ่งท่ี
ไดรับในการบริการนั้นทําใหเกิดความคุมคา 
 

แนวคิดความพึงพอใจในการใชบริการ 
 ในธุรกิจบริการการใหความสําคัญกับลูกคาหรือผูรับบริการและการคนหาความตองการเพ่ือ
สนองการบริการท่ีถูกใจลูกคา นับวาเปนหัวใจสําคัญของการบริการ เพราะเปาหมายสูงสุดของการ
บริการคือ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพ่ือใหลูกคาชอบใจและติดใจกลับมาใชบริการอีกตอๆ 
ไป กิจการบริการก็จะประสบความสําเร็จและมีความม่ันคงในการดําเนินงานอยางราบรื่น การทําความ
เขาใจเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการจะทําใหตระหนักถึงคุณคาของการสรางและรักษาความพึง



พอใจของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริการท้ังในฐานะของผูรับบริการและผูใหบริการ ซ่ึงเปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการบริการ คําวา ความพึงพอใจตรงกับภาษาอังกฤษ วา Satisfaction ซ่ึงมี
ความหมายโดยท่ัวๆ  ไปวา ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมายของความพึง
พอใจในการบริการ 
 

 นวลอนงค  วิเชียร  (2549, หนา  21 – 22) ไดกลาวถึงความสําคัญตอผูใหบริการไววา องคกร
บริการจําเปนตองคํานึงถึงความพึงพอใจตอการบริการ ดังนี้  
 

 1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ ผูบริหารการบริการและ
ผูปฏิบัติงานบริการ จําเปนตองสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเก่ียวกับผลิตภัณฑบริการและลักษณะ
ของการนําเสนอบริการท่ีลูกคาชื่นชอบ  
 2. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริหาร หาก
กิจการใดนําเสนอบริการท่ีดี  มีคุณภาพตรงกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา  ก็ยอมสงผล
ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ข้ึนอยูกับลักษณะการบริการท่ีปรากฏใหเห็น ความนาเชื่อถือ ไววางใจของ
การบริการ  ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ ตลอดจนความรู  ความสามารถการใหบริการดวยความเชื่อม่ัน
และความเขาใจตอผูอ่ืน 
 3. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการเปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการการ
ใหความสําคัญกับความตองการ และความคาดหวังของผูปฏิบัติงานบริการเปนเรื่องท่ีจําเปน 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 
 อเนก สุวรรบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ  (2548, หนา 117) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ไวดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑบริการ ในการนําเสนอการบริการจะตองมีผลิตภัณฑบริการท่ีมีคุณภาพและระดับ
การใหบริการท่ีตรงกับความตองการของผูรับบริการ โดยผูประกอบการบริการจะตองแสดงให
ผูรับบริการเห็นถึงความเอาใจใสและจริงใจตอการเสริมสรางคุณภาพของผลิตภัณฑบริการท่ีจะสงมอบ
ใหแกผูรับบริการ 
 2. ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบของ
การบริการเทียบกับราคาคาบริการท่ีจะตองจายออกไป  
 3. สถานท่ีบริการ ผูประกอบธุรกิจบริการจะตองมอบหาสถานท่ีในการใหบริการท่ีผูรับบริการ
สามารถเขาถึงไดสะดวก มีสถานท่ีกวางขวาง เพียงพอ และตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการในทุกดาน 
 4. การสงเสริมแนะนําบริการ ผูประกอบการบริการจะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแก
ผูรับบริการท้ังในดานคุณภาพการบริการและภาพลักษณของการบริการผานการสื่อตางๆ เพ่ือให
ผูรับบริการไดนําขอมูลเหลานี้ไปชวยประเมินเพ่ือตัดสินใจ 
 5. ผูใหบริการ ผูประกอบการจะตองตระหนักถึงตนเองวามีสวนสําคัญในการสรางใหเกิดความ
พึงพอใจในการบริการของผูรับบริการ โดยในการกําหนดกระบวนการจัดการ  
 6. สภาพแวดลอมของการบริการ ผูประกอบกิจการบริการจะตองสรางใหเกิดความสวยงาม
ของอาคารสถานท่ี ผานการออกแบบตกแตง การแบงพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม ลงตัว สรางใหเกิด
ภาพลักษณท่ีดีของการบริการ 
 7. กระบวนการบริการ ผูประกอบกิจการบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการ
จัดระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและความสามารถในการสนองตอบตอความตองการของ
ลูกคาไดอยางถูกตอง 



 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการ 
      การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริหารจัดการและการใหบริการ ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใชวิธีการประเมินเชิงสํารวจเลือกกลุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และไดดําเนินการตามข้ันตอน โดยพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้ 
          1. กลุมตัวอยาง 
          2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
          3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
          4. การวิเคราะหขอมูล 
 

1. กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง พนักงานบริการ และผูขอรับบํานาญท่ีมาติดตอ ณ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2. เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 
    เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
(Check List) แบบมาตราประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert Fating Scale) และคําถามปลายเปด 
(Open-Ended Questions) ลักษณะของแบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบดวย 

          ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
                      เพศ อายุราชการ วุฒิการศึกษาสูงสุด และตําแหนง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแกการแจกแจงความถ่ี และรอยละ 
          ตอนท่ี 2 สรุปความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
              การกําหนดเกณฑคะแนนดังนี้ 
                  ระดับความคิดเห็น        มากท่ีสุด           มีคาคะแนน 5 
                  ระดับความคิดเห็น        มาก                มีคาคะแนน 4 
                  ระดับความคิดเห็น        ปานกลาง         มีคาคะแนน 3 
                  ระดับความคิดเห็น        นอย               มีคาคะแนน 2 
                  ระดับความคิดเห็น        นอยท่ีสุด  มีคาคะแนน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



             เกณฑท่ีใชในการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

                  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00      หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
                  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49      หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
                  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49      หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
                  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49      หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
                  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49      หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
             ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สถิติท่ีใชไดแก การแจกแจงความถ่ี และ รอยละ 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    จัดเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการและการใหบริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 
    เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (  X  ) 
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหาร

จัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ครั้งนี้  ผูประเมินไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1.  สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 2.  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้  ผูประเมินขอเสนอสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล  ดังตอไปนี้ 
     X  แทน คาเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
        S.D แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ผูประเมินไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
   ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูประเมิน 
   ตอนท่ี  2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมี
ตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
     ตอนท่ี 1:   ขอมูลท่ัวไปของผูประเมิน 
ตารางท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบแบบประเมิน จําแนกตามกลุม 

              

กลุมสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวน (คน) 
 

คิดเปนรอยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
109 
376 

22.47 
77.53 

รวม 485 100 
อายุราชการ 

1. 1 - 10 ป 
2. 10 – 20 ป 
3. 20 – 30 ป 
4. มากกวา 30 ป 

 
176 
127 
85 
97 

 
36.29 
26.18 
17.53 
20.00 

รวม 485 100 

 



              

กลุมสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวน (คน) 
 

คิดเปนรอยละ 
วุฒิการศึกษา 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

 
6 

286 
190 
3 

 
1.23 
58.97 
39.18 
0.62 

รวม 485 100 
ตําแหนง 

1. คร ู
2. ผูบริหารสถานศึกษา 
3. อ่ืนๆ............................................... 

 
297 
99 
89 

 
61.24 
20.41 
18.35 

รวม 485 100 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา สถานภาพผูตอบแบบแบบประเมิน จํานวนท้ังหมด 485 คน 

จําแนกเปนเพศชาย 109 คน  คิดเปนรอยละ 22.47 และเพศหญิง 376 คน  คิดเปนรอยละ   77.53 มี
อายุราชการ 1 - 10 ป 176 คน  คิดเปนรอยละ  36.29 อายุราชการ 10 – 20 ป 127 คน  คิดเปนรอย
ละ  26.18 อายุราชการ 20 – 30 ป 85คน คิดเปนรอยละ 17.53 และอายุราชการมากกวา 30 ป 97 
คน  คิดเปนรอยละ  20.00 มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 6 คน  คิดเปนรอยละ 1.23ปริญญาตรี 
286 คน  คิดเปนรอยละ 58.97 ปริญญาโท 190 คน  คิดเปนรอยละ 39.18 และปริญญาเอก 3 คน  
คิดเปนรอยละ  0.62 ตําแหนงครู 297 คน  คิดเปนรอยละ   61.24 ผูบริหารสถานศึกษา 99 คน  คิด
เปนรอยละ   20.41 และอ่ืนๆ 89 คน  คิดเปนรอยละ 18.35   
ตอนท่ี  2:  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหาร
จัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ

ใหบริการ ดานการบริหารงานวิชาการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานการบริหารงานวิชาการ  
1. การสงเสริม สนับสนุนการวางแผนงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.54 0.5 มากท่ีสุด 

2. การประสาน สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

4.52 0.56 มากท่ีสุด 

3. การสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูท่ียึดผูเรียน
เปนสําคัญ 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 

4. การพัฒนาและสงเสริมดานการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช
เพ่ือพัฒนางานวิชาการ 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 

5. การสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา พัฒนาและใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

4.54 0.5 มากท่ีสุด 



ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

6. การนิเทศติดตามและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา 4.79 0.4 มากท่ีสุด 

7. การสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4.69 0.46 มากท่ีสุด 

8. สงเสริมการวัดผล ประเมินผลและการนําผลไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.52 0.56 มากท่ีสุด 

9. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 4.52 0.5 มากท่ีสุด 

10. การประสาน สงเสริม ใหชุมชน ทองถ่ิน และสังคมมีสวน
รวม ในการจัดการศึกษาและเปนเครือขายแหลงเรียนรู 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
 

 

จากตารางท่ี  2  พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการ
บริหารจัดการและการใหบริการ ดานการบริหารงานวิชาการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณา
เปนรายประเด็นพบวา ผูรับบริการพึงพอใจตอการนิเทศติดตามและสนับสนุนงานวิชาการของ
สถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79, S.D. = 0.4) รองลงมา คือการพัฒนาและสงเสริมดาน
การวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนางานวิชาการ ( X  = 4.69, S.D. = 0.46)  และประเด็นท่ี
ผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด การประสาน สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ิน สงเสริมการวดัผล ประเมินผลและการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 9. และการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ( X  = 4.52, S.D. = 
0.56)   
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ

ใหบริการ ดานการบริหารงบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานการบริหารงบประมาณ  
1. การสรางความรู ความเขาใจแกสถานศึกษาดานการวางแผน 
การใชจายงบประมาณ 

 
4.32 

 
0.57 

 
มาก 

2. การชวยเหลือ สนับสนุน และใหความรูแกสถานศึกษา 
ดานการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ 

4.34 0.62 มาก 

3. การจดัสรรงบประมาณและการโอนเงินงบประมาณ 
ใหแกสถานศึกษา 

4.52 0.56 มากท่ีสุด 

4. การกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณใหแกสถานศึกษา 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

5. การใหขอมูล และใหความชวยเหลือในการเบิกจาย
งบประมาณของสถานศึกษา 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

6. การใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ในการขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 

7. การใหบริการดานการเงิน การบัญชี พัสดุ และสวัสดิการ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 



ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

8. การตรวจสอบ ติดตาม แนะนํา การปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษา 

4.36 0.48 มาก 

9. การสงเสริมสนับสนุน สถานศึกษา ดานการระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

4.26 0.44 มาก 

10. การใหความชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณ 

4.43 0.50 มาก 

รวม 4.45 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี  3  พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการ
บริหารจัดการและการใหบริการ ดานการบริหารงบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเปน
รายประเด็นพบวา ผูรับบริการพึงพอใจตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณใหแกสถานศึกษา
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.62, S.D. = 0.49) รองลงมา คือการใหบริการดานการเงิน การบัญชี 
พัสดุ และสวัสดิการ ( X  = 4.60, S.D. = 0.49)  และประเด็นท่ีผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด การ
สงเสริมสนับสนุน สถานศึกษา ดานการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ( X  = 4.26, S.D. 
= 0.44)   
 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ
ใหบริการ ดานการบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานการบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากําลังครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษาใหกับนโยบาย ปญหา และความตองการ 

 
4.54 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งครูและผูบริหารสถานศึกษา 4.26 0.54 มาก 

3. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา 4.32 0.57 มาก 

4. การดําเนินงานดานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

5. การสงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ และความกาวหนาในวิชาชีพ
ของขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา 

4.40 0.49 มาก 

6.การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนผูนําทางวิชาการ และมี 
ความพรอมในการบริหารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 

4.40 0.52 มาก 

7.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความกาวหนา 
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

8.การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แกขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 

9. การสรางเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.49 0.50 มาก 

10. การยกยองเชิดชูเกียรติ และการสรางขวัญกําลังใจแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.51 มาก 



 

จากตารางท่ี  4  พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการ
บริหารจัดการและการใหบริการ ดานการบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเปน
รายประเด็นพบวา ผูรับบริการพึงพอใจตอการดําเนินงานดานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ อยู
ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60, S.D. = 0.49) รองลงมา คือการวางแผนในการบริหารอัตรากําลังครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใหกับนโยบาย ปญหา และความตองการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความกาวหนา เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติ และการสรางขวัญ
กําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X  = 4.54, S.D. = 0.50)  และประเด็นท่ี
ผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งครูและผูบริหารสถานศึกษา ( X  = 4.26, 
S.D. = 0.54)   
 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ

ใหบริการ ดานการบริหารท่ัวไป ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานการบริหารท่ัวไป 
1. การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการติดตอสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ และการรับสงหนังสือราชการ 

 
4.65 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

2. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลอมเพ่ือการ
ใหบริการ 

4.59 0.49 มากท่ีสุด 

3. การใชเครือขายและศูนยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการและการประสานงาน 

4.35 0.68 มาก 

4. การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 4.35 0.48 มาก 

5. การใหความรู ชวยเหลือ แนะนําดานการวางแผนเพ่ือเปน 
เครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา 

4.29 0.67 มาก 

6. การใหความรูดานการจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  4.47 0.50 มาก 

7. การรายงานผลการดําเนนิงาน และรายงานผลการประเมิน 
การบริหารจัดการ เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.49 0.50 มาก 

8. การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําสํามะโนนักเรียน กําหนด
แนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 

4.40 0.49 มาก 

9. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน และการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

4.53 0.50 มากท่ีสุด 

10. การสงเสริมสนับสนุน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา 

4.29 0.67 มาก 

รวม 4.44 0.54 มาก 

 
 
 
 



จากตารางท่ี  5  พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการ
บริหารจัดการและการใหบริการ ดานการบริหารท่ัวไป  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ผูรับบริการพึงพอใจตอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการติดตอสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ และการรับสงหนังสือราชการ อยู ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65, S.D. = 0.48) 
รองลงมา คือการพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลอมเพ่ือการใหบริการ ( X  = 4.59, S.D. = 
0.49)  และประเด็นท่ีผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด การใหความรู ชวยเหลือ แนะนําดานการวางแผน
เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา และการสงเสริมสนับสนุน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา ( X  = 4.29, S.D. = 0.67)   

 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ

ใหบริการ ดานอาคารสถานท่ี ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานผูใหบริการ ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานอาคารสถานท่ี  
1. ความสะดวก และปลอดภัยของอาคารสถานท่ีท่ีใหบริการ 

 
4.65 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

2. การจัดพ้ืนท่ีใหบริการภายในอาคารสถานท่ีอยางเหมาะสม 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

3. การจัดบริเวณท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวกขณะรอรับ
บริการ 

4.53 0.50 มากท่ีสุด 

4. การจัดเครื่องมืออุปกรณสําหรับผูขอรับบริการ 4.35 0.48 มาก 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 
5. การจัดชองทาง/จุดรับบริการท่ีเหมาะสม เขาถึงงาย 

 
4.52 

 
0.56 

 
มากท่ีสุด 

6. การประชาสัมพันธและการแนะนําใหบริการ 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

7. การจดัระบบและข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

8. ความสะดวกและรวดเร็ว ในการใหบริการ 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

ดานผูใหบริการ 
9. ความพรอมของผูใหบริการ ณ จุดรับบริการ 

 
4.53 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

10. ความสุภาพ ออนโยน และมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 4.52 0.56 มากท่ีสุด 

11. การใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดอยางถูกตองและ
ชัดเจน 

4.52 0.56 มากท่ีสุด 

12. การแจงผลสําเร็จของการใหบริการตอผูขอรับบริการ 4.40 0.49 มาก 

รวม 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  6  พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการ

บริหารจัดการและการใหบริการ ดานอาคารสถานท่ี ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานผูใหบริการ ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52, 
S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ความสะดวก และปลอดภัยของอาคารสถานท่ีท่ี
ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65, S.D. = 0.48) รองลงมา คือการประชาสัมพันธและการ



แนะนําใหบริการ ( X  = 4.62, S.D. = 0.49)  และประเด็นท่ีผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด การจัด
เครื่องมืออุปกรณสําหรับผูขอรับบริการ ( X  = 4.35, S.D. = 0.48)   

 
ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารจัดการและการ

ใหบริการโดยภาพรวม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ  4.59 0.49 มากท่ีสุด 
2. ดานการบริหารงบประมาณ  4.45 0.51 มาก 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.46 0.51 มาก 

4. ดานการบริหารท่ัวไป 4.44 0.54 มาก 

5. การใหบริการดานอาคารสถานท่ี ข้ันตอนการใหบริการ และผู
ใหบริการ 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.51 มาก 

 
จากตารางท่ี  7  พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการ

บริหารจัดการและการใหบริการโดยภาพรวม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการ ดานการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด ( X  = 
4.59, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การใหบริการดานอาคารสถานท่ี ข้ันตอนการใหบริการ และผู
ใหบริการ ( X  = 4.52, S.D. = 0.51)  ดานการบริหารงานบุคคล ( X  = 4.46, S.D. = 0.51)   ดานการ
บริหารงบประมาณ( X  = 4.45, S.D. = 0.51)   และดานท่ีผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการ
บริหารท่ัวไป ( X  = 4.44, S.D. = 0.54)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 5 
สรุปการดําเนินงาน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกําหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน คือดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ 
และ ดานบริหารท่ัวไป พรอมนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สํารวจความพึง
พอใจเพ่ิมดานการใหบริการดานอาคารสถานท่ี ดานข้ันตอนการใหบริการและดานผูใหบริการข้ึน อีก 1 
ดาน กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง 
พนักงานบริการ และ ผูขอรับบํานาญท่ีมาติดตอ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 1 
จํานวน 485 คน 

1. สรุปการดําเนินงาน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการสํารวจความ

พึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 ดานวิชาการ  
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการ 

ดานการบริหารงานวิชาการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59, S.D. = 0.49) 1.2  

1.2 ดานงบประมาณ  
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการ 
ดานการบริหารงบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.51)  

1.3 ดานบริหารงานบุคคล  
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการ 
ดานการบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.51)  

1.4 ดานบริหารงานท่ัวไป  
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการ 
ดานการบริหารท่ัวไป  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.54)  

1.5 ดานอาคารสถานท่ี ข้ันตอนการใหบริการ และ ผูใหบริการ  
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการ 
ดานอาคารสถานท่ี ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานผูใหบริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52, S.D. = 0.50) 

1.6 โดยภาพรวมทุกดาน  
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการ โดย

ภาพรวม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  
= 4.45, S.D. = 0.51) 



โดยสรุป ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในระดับมากท่ีสุดคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ การใหบริการดานอาคารสถานท่ี ข้ันตอนการใหบริการ และผูใหบริการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไป ตามลําดับ   

2. อภิปรายผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ตามภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล                          
ดานงบประมาณ และ ดานบริหารท่ัวไปผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ถึงมากท่ีสุดทุกดาน แสดงใหเห็นวา การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อยูในระดับท่ีนาพอใจ  

3. ขอเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ควรมีการสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการ
ใหบริการอยางตอเนื่องทุกป ควรออกแบบการประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการและการใหบริการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรนําผลการสํารวจบางประเด็นไป
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป   
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
คําช้ีแจง 
      1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหาร
จัดการ และการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือการไป
ปรับปรุงพัฒนาภารกิจงานใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยกําหนดประเด็นการประเมินความ
พึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ดาน แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 
            ตอนท่ี 1         ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย 
                                เพศ อายุราชการ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ ตําแหนง 
            ตอนท่ี 2         แบบสอบถามความพึงพอใจ 
                               2.1 ดานงานวิชาการ 
                               2.2 ดานงบประมาณ 
                               2.3 ดานบริหารงานบคุคล 
                               2.4 ดานบริหารท่ัวไป 
                               2.5 ดานอาคารสถานท่ี การใหบริการ และ ผูใหบริการ 
            ตอนท่ี 3         ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
      2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด 
      3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือมา ณ 
โอกาสนี้ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
               เพศ               ชาย 
                                   หญิง 
               อายุราชการ 
                                   1 – 10 ป 
                                   11 – 20 ป 
                                   21 – 30 ป 
                                   มากกวา 30 ป 
               วุฒิการศึกษา 
                                   ปริญญาเอก 
                                   ปริญญาโท 
                                   ปริญญาตรี 
                                   ต่ํากวาปริญญาตรี 
 
               ผูตอบแบบสอบถาม 
                                  ผูบริหาร 
                                  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                  อ่ืน ๆ 



ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ขอ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

 ดานการบริหารงานวิชาการ      
1. การสงเสริม สนับสนุนการวางแผนงานดานวิชาการ 

ของสถานศึกษา 
     

2. การประสาน สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

     

3. การสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

     

4. การพัฒนาและสงเสริมดานการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 

     

5. การสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา พัฒนาและใช
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

     

6. การเิทศติดตามและสนับสนุนงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

     

7. การสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การ 
ศึกษา 

     

8. สงเสริมการวัดผล ประเมินผลการนําผลไปใชในการ 
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

     

9. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 

     

10. การประสาน สงเสริม ใหชุมชน ทองถ่ิน และสังคมมี 
สวนรวมในการจัดการศึกษาและเปนเครือขายแหลง 
เรียนรู 

     

 ดานการบริหารงบประมาณ      
11. การสรางความรู ความเขาใจแกสถานศึกษาดานการ 

วางแผน การใชจายงบประมาณ 
     

12. การชวยเหลือ สนับสนุน และใหความรูแก
สถานศึกษา 

     

 ดานการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ      
13. การจดัสรรงบประมาณและการโอนเงินงบประมาณ 

ใหแกสถานศึกษา 
     

14. การกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณใหแก 
สถานศึกษา 

     

15. การใหขอมูล และใหความชวยเหลือในการเบิกจาย 
งบประมาณของสถานศึกษา 

     

 



 
ขอ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

16. การใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ในการขอโอนและการ 
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

     

17. การใหบริการดานการเงิน การบัญชี พัสดุ และ
สวัสดิการ 

     

18. การตรวจสอบ ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

     

19. การสงเสริมสนับสนุน สถานศึกษา ดานการระดม 
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

     

20. การใหความชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผล
การ 
เบิกจายงบประมาณ 

     

 ดานการบริหารงานบุคคล      
21. การวางแผนในการบริหารอัตรากําลังครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาใหกับนโยบาย ปญหาและ
ความตองการ 

     

22. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งครูและผูบริหาร
สถานศึกษา 

     

23. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและผูบริหาร
สถานศึกษา 

     

24. การดําเนินงานดานบําเหน็จความชอบและทะเบียน 
ประวัต ิ

     

25. การสงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ และความกาวหนา 
ในวิชาชีพของขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา 

     

26. การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนผูนําทาง
วิชาการของขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา 

     

27. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความ 
กาวหนาเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     

28. การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แกขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา 

     

29. การสรางเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

30. การยกยองเชิดชูเกียรติ และการสรางขวัญกําลังใจ
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

 
 



 
 
ขอ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

 ดานการบริหารท่ัวไป      
31. การใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการ

ติดตอสื่อสารการประชาสัมพันธ และการรับสง
หนังสือราชการ 

     

32. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลอมเพ่ือ
การใหบริการ 

     

33. การใชเครือขายและศูนยพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการและการ
ประสานงาน 

     

34. การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร 
จัดการ 

     

35. การใหความรู ชวยเหลือ แนะนําดานการวางแผน
เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา 

     

36. การใหความรู ชวยเหลือ แนะนําดานการวางแผน
เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา 

     

37. การรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผลการ 
ประเมินการบริหารจัดการ เพ่ือเปนขอมูลในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

38. การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําสํามะโนนักเรียน 
กําหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาส
ทางการศึกษา 

     

39. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน และการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

     

40. การสงเสริมสนับสนุน การมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนในการ
จัดการศึกษา 

     

 ความพึงพอใจตอการใหบริการ      
 1. ดานอาคารสถานท่ี      
41. ความสะดวก และปลอดภัยของอาคารสถานท่ีท่ีให 

บริการ 
     

42. การจัดพ้ืนท่ีใหบริการภายในอาคารสถานท่ีอยาง
เหมาะสม 

     

43. การจัดบริเวณท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวกขณะ 
รอรับบริการ 

     

44. การจัดเครื่องมืออุปกรณสําหรับผูขอรับบริการ      



 
 
ขอ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

 2. ดานข้ันตอนการใหบริการ      
45. การจัดชองทาง/จุดรับบริการท่ีเหมาะสม เขาถึงงาย      
46. การประชาสัมพันธและการแนะนําใหบริการ      
47. การจัดระบบและข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน      
48. ความสะดวกและรวดเร็ว ในการใหบริการ      
 3. ดานผูใหบริการ      
49. ความพรอมของผูใหบริการ ณ จุดรับบริการ      
50. ความสุภาพ ออนโยน และมนุษยสัมพันธของผู

ใหบริการ 
     

51. การใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดอยางถูกตอง
และชัดเจน 

     

52. การแจงผลสําเร็จของการใหบริการตอผูขอรับบริการ      
 
 
 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ
........................................................................................................................................ 
         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


