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ความเป็นมาและความส าคัญ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ซึ่งในเขตบริกำรประกอบด้วย 4 อ ำเภอ  1) อ ำเภอกันทรลักษ์ 2) อ ำเภอ     ขุน
หำญ 3) อ ำเภอศรีรัตนะ และ4) อ ำเภอเบญจลักษ์ มีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 209 โรงเรียน 1 สำขำ  พันธ
กิจที่ส ำคัญ คือจะต้องพัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำตนเองสู่คุณภำพระดับสำกล  อีกทั้งตอบสนองนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือยกระดับคุณภำพกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสร้ำงควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร 
 กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ.2556-2561) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศใน
กำรให้บริกำรประชำชนพัฒนำงำนบริกำรของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจ ต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำร โดยออกแบบกำรบริกำรที่ยึดผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เหมำะสมมำใช้
เพ่ือให้ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้บริกำรได้ง่ำยและหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น มีควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล ท ำให้ประชำชนยอมรับและเชื่อมั่นในคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและมีควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐมำกข้ึน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  มี
หน้ำที่จะต้องให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรศึกษำควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 4 เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปสู่กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กร ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 

วัตถุประสงค์  
1.2.1) เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  

ศรีสะเกษ เขต 4 ทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรทั่วไป 
1.2.2) เพ่ือรวบรวมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำบริหำร

จัดกำร ตลอดจนกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 
 

บทท่ี 1 
บทน า 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1) รูปแบบกำรศึกษำ เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ 
 1.3.2) ประชำกร ได้แก่ ผู้รับบริกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
 1.3.3) ขอบข่ำยเนื้อหำสำระที่ใช้ศึกษำ ครอบคลุมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป 
 

นิยามศัพท์ 
 1. ควำมพึงพอใจในกำรให้กำรบริกำรและกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง ระดับควำมรู้สึกและทัศนคติกำรให้
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 และโรงเรียนใน
สังกัด จ ำนวน 209 โรง 1 สำขำ 
 2. ด้ำนวิชำกร หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความ
ต้องการของสถานศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์                  ในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา       
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 
 3. ด้ำนงบประมำณ หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจในกำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณใน
สถานศึกษา การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวาง
แผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ใน
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน จัดท าเอกสาร
การรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 4. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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 5. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจกำรจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน
และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  การติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การวางระบบควบคุมภายในที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รับทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 ที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
 2. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร ตลอดจนกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
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ในกำรศึกษำกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  ได้น ำแนวคิดและทฤษฎีมำ ประกอบกำรใช้ในกำรศึกษำดังนี้  
 1. ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
 2. แนวคิดเก่ียวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ  
 3. แนวคิดเก่ียวกับหลักกำรบริกำรที่ดี 
 4. แนวคิดเก่ียวกับคุณภำพของกำรให้บริกำร 
 5. แนวคิดกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำขั้นพ้ืนฐำนบริกำรสำธำรณะ 

6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  
7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ  

 

ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 4 
 ก ำหนดและวิเครำะห์ลักษณะพ้ืนฐำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
เพ่ือให้ทรำบทิศทำงและเป้ำหมำยขององค์กรมีองค์ประกอบดังนี้ 
 * ประวัติ 
 * วิสัยทัศน์ 
 * พันธกิจ 
 * ภำรกิจ 
 * โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลัง 

แนวคิดเกี่ยวกบัการให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery)  
กุลธน ธนำพงศธร (อ้ำงใน ไพศำล ประโพธิเทศ, 2547 : 13-14) กล่ำวว่ำ หลักกำร ให้บริกำร ได้แก่  

1. หลักควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และ บริกำรที่องค์กำรจัดให้นั้น 
จะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคลำกรส่วนใหญ่หรือท้ังหมด มิใช่เป็นกำรจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพำะ  
2. หลักควำมสม่ ำเสมอ คือ กำรให้บริกำรนั้น ๆ ต้องด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ       มิใช่ท ำ ๆ หยุด ๆ ตำม
ควำมพอใจของผู้บริกำรหรือผู้ปฏิบัติงำน  
3. หลักควำมเสมอภำค บริกำรที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มำใช้บริกำรทุกคนอย่ำงเสมอหน้ำ และเท่ำเทียมกัน ไม่มีกำร
ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่ำงจำกกลุ่มคนอ่ืนๆ อย่ำงเห็น   ได้ชัด  
4. หลักควำมปลอดภัย ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องใช้ไปในกำรบริกำร จะต้องไม่มำกจนเกินกว่ำผล ที่จะได้รับ  
5. หลักควำมสะดวก บริกำรที่จัดให้แก่ผู้รับบริกำรจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ ง่ำยสะดวกสบำย สิ้นเปลือง
ทรัพยำกรไม่มำก ทั้งยังไม่เป็นกำรสร้ำงภำวะยุ่งยำกใจให้แก่ผู้ให้บริกำร หรือผู้ใช้บริกำรมำกจนเกินไป 

บี เอ็ม เวอร์มำ (Verma, quoted in Suchitra Punyaratabandhu-Bhakdi,1986,21) พิจำรณำ
ระบบกำรให้บริกำรว่ำ หมำยถึง กระบวนกำรกำรให้บริกำรซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบกำร
ให้บริกำรที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบใช้ทรัพยำกร และผลิตกำรบริกำรได้เป็นไปตำมแผนงำนและ
กำรเข้ำถึง 

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 
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 กำรรับบริกำร จำกควำมหมำยดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำเป็นกำรพิจำรณำโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System 
Approach) ที่มีหน่วยงำนที่ให้บริกำรใช้ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) เข้ำสู่กระบวนกำรกำรผลิต (Process) และออกมำ
เป็นผลผลิตกำรบริกำร (Output) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ดังนั้นกำรประเมินผลจะช่วย
ท ำให้ทรำบถึงผลผลิตหรือกำรบิกำรที่เกิดขึ้นว่ำมีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็น
ปัจจัยน ำเข้ำต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบกำรให้บริกำรสำธำรณะลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
 

แนวคิดเกี่ยวกบัหลกัการบริการที่ดี 
 พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์  และปียะนุช  เงินคล้ำย ,2545:363-364) กล่ำวถึงหลักกำรบริกำรที่ดีมีดังนี้ 
1. หลักประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรให้บริกำรที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยำกรน้อยและคุ้มค่ำ 
2. หลักควำมรับผิดชอบ หมำยถึง กำรให้บริกำรได้ครบตำมขอบข่ำยของอ ำนำจหน้ำที่ 
3. หลักกำรตอบสนอง หมำยถึง กำรที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรของรัฐได้อย่ำงไม่จ ำกัด สำมำรถเลือก
รับบริกำรได้สอดคล้องกับควำมพอใจ ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธกำรให้บริกำรที่ประชำชนร้องขอ อีกท้ังควร
หำช่องทำงหรือเพ่ิมโอกำสในกำรให้บริกำรประชำชนให้มำกท่ีสุด 
4. หลักควำมรวดเร็ว หมำยถึง กำรลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด งำนใดที่ท ำได้ทันทีควรจะท ำถ้ำไม่สำมำรถท ำได้ทันที
ควรก ำหนดระยะเวลำและควรท ำให้เร็วที่สุด 
5. หลักควำมสอดคล้อง หมำยถึง กำรจัดบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของปัจเจกบุคคลและสภำพสังคม 
6. หลักควำมเชื่อถือไว้วำงใจ หมำยถึงกำรท ำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำในหน่วยงำนของรัฐได้รับควำมพึงพอใจใน
บริกำร 
7. หลักมนุษยสัมพันธ์ หมำยถึง กำรให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นมิตร เอื้ออำทรต่อผู้รับบริกำร มีควำม
ใส่ใจ สนใจเข้ำใจปัญหำและให้ควำมประทับใจมีควำมสุขหลังจำกรับบริกำร 
8. หลักกำรให้เกียรติกำรยอมรับ หมำยถึง กำรให้ควำมส ำคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ ต้อนรับด้วยควำมสุภำพ ไม่ดูถูก
เหยียดหยำมประชำชน ไม่ใช้อ ำนำจข่มขู่ 
9. หลักควำมเต็มใจ หมำยถึง ท ำทุกอย่ำงด้วยใจ ไม่แน่ใจหรือเสแสร้ง พยำยำมสร้ำงจิตใจในกำรบริกำร 
10. หลักกำรแข่งขัน หมำยถึง กำรพัฒนำหน่วยงำนที่ท ำให้มีกำรบริกำรที่ดีกว่ำ หน่วยงำนอื่นในประเภทเดียวกัน 
และให้ประชำชนอยำกมำใช้บริกำรอีก 
11. หลักควำมกระฉับกระเฉง หมำยถึง กำรตื่นตัวในกำรท ำงำนมีควำมกระตือรือร้น  
12. หลักภำพพจน์ที่ดี หมำยถึง กำรที่ประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรรับบริกำร ยอมรับกำรบริกำรและรับรู้
หน่วยงำนในทำงท่ีดี 

เป้าหมายของการให้บริการ 
1. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำร 
2. ควำมรวดเร็ว 
3. ควำมถูกต้อง 
4. ควำมครบถ้วน 
5. ควำมเสมอภำค 
6. ควำมเป็นธรรม 
7. ควำมทั่วถึง 
8. กำรประหยัดทั้งเวลำและค่ำใช้จ่ำย 
9. ควำมพอใจ 
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10. ปริมำณเพียงพอ 
11. โปร่งใส 
12. ตรวจสอบได้ 
13. บริกำรหลำกหลำยให้เลือก 
14. เป็นกันเอง 
15. ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยำก 
16. เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ และท้องถิ่น (พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุชเงินคล้ำย

,2545:365) 

แนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพของการให้บริการ 
 แนวทำงกำรปรับปรุงกำรบริกำรประชำชนของหน่วยงำนของรัฐ มีดังนี้ 
1. กำรปรับปรุงบทบำทภำรกิจและขนำดของหน่วยงำนของรัฐ 
2 .กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนด้วยวิธีต่ำงๆ ดังนี้ 
 - ปรับปรุงกำรท ำงำนให้ง่ำย 
 - กำรรื้อปรับระบบงำนที่ซ้ ำซ้อน ยุ่งยำก 

- ก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำรประกอบค่ำธรรมเนียม วิธีด ำเนินกำรให้ชัดเจนเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 
 - ปรับปรุงกำรบริกำรให้เบ็ดเสร็จที่จุดเดียว 
 - เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรบริกำร 
 - มีระบบกำรประเมินผลแบบเปิดเผย 
 - ให้รำงวัลบุคคล หรือกลุ่มงำนที่ได้พัฒนำกำรให้บริกำร 
3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำน 
 - จัดสถำนที่ท ำงำนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน 
 - จัดสถำนที่จอดรถให้เพียงพอ 
 - จัดสถำนที่นั่งรอรับบริกำร 
 - จัดสถำนที่ให้บริกำรให้สะอำด 
 - มีแผ่นป้ำยบอกห้องรับบริกำร 
 - มีเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 
 - จัดภูมิทัศน์ให้สวยงำม 
        - เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรแต่งกำยสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ำยชื่อผู้ให้บริกำรติดที่เสื้อ (พงศ์สัณห์ ศรีสม
ทรัพย์ และปิยะนุช  เงินคล้ำย 2545:368) 

แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาข้ันพื้นฐานบริการสาธารณะ 
 กำรตอบสนองต่อควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนต่อประชำชน คือ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ต้องจัด
กระบวนกำรบริหำรกำรพัฒนำ โดยต้องจัดแบบแผนควำมสัมพันธ์ขององค์กำรแบบแผนทำงกำรเมืองและ
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยกำรท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผนนโยบำยใหม่ๆ ด้วยวิธีกำรระดมควำม
คิดเห็นจำกสำธำรณะ เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วม ซึ่งเงื่อนไขแห่งควำมส ำเร็จขององค์กำรคุณภำพขึ้นอยู่กับ
คุณภำพของผู้น ำที่เข้ำมำท ำหน้ำที่โยงวัฒนธรรม ระบบกำรวำงแผน กำรใช้สำรสนเทศ กำรเรียนรู้องค์กำร โดยกำร



7 

 
เกื้อหนุนในระบบซึ่งกันและกัน (กฤช เพ่ิมทันจิตต์,2546 หน้ำ 222-228; ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ ,2546, 
หน้ำ 184-186) 
 หลักกำรและแนวทำงกำรบริหำรงำนแนวใหม่ กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่ำนิยมของข้ำรำชกำรและจ้ำ
หน้ำที่ของรัฐ เน้นระบบควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะเน้นกำรมีจริยธรรม มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้      
(ชัยอนันต์  สมุทวณิช,2546, หน้ำ 178-82) 

กำรสร้ำงวิธีกำรในกำรวัดผลลัพธ์จำกกำรบริกำรสำธำรณะโดยกำรประเมินผลจำกกำรร่วมมือของ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำกลยุทธกำรท ำงำนใหม่ โดยสรุปว่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ คือ 
(Smith,2005) 

1.กำรก ำหนดทิศทำงให้ชัดเจนด้วยกำรสร้ำงวิธีกำรวัดผลให้ท ำตำมที่ก ำหนดไว้ 
2.กำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจะเป็นประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้ช ำนำญกำรสร้ำงประเด็น
ให ้
3.เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
4.กำรสร้ำงวิธีกำรวัดผล วิเครำะห์ผลเฉพำะงำนที่ปฏิบัติ 
5.กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนคุณภำพและมิติกำรให้บริกำร 
จำกควำมหมำยและองค์ประกอบดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำเป็นกำรพิจำรณำโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบที่มี

กำรมองว่ำหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้บริกำรน ำปัจจัยน ำเข้ำ เข้ำสู่กระบวนกำรผลิต และออกมำเป็นผลผลิตหรือกำร
บริกำรเช่นเดียวกันกับแนวคิดของ B.M. Verma อย่ำงไรก็ตำมจำก ควำมหมำยและองค์ประกอบดังกล่ำวมี
ประเด็นส ำคัญหนึ่ง ก็คือ กำรมองในแง่ของผลกระทบที่ เกิดขึ้นหลังกำรให้บริกำร ซึ่งสำมำรถวัดได้จำกควำม
คิดเห็นหรือทัศนคติของผู้รับบริกำร ซึ่ง ปัจจุบันกำรปฏิรูประบบรำชกำรได้มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Result Base Management) ผู้ศึกษำเห็นว่ำกำรวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรให้บริกำร โดยวัดจำกผู้ที่
ได้รับ ผลโดยตรงคือผู้รับบริกำรน่ำจะบ่งบอกถึงประสิทธิผล ประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรได้ในระดับ หนึ่ง 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ มิใช่เป็นกำรจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งโดยเฉพำะ หลัก
ควำมสม่ ำเสมอ คือ กำรให้บริกำรนั้น ๆ ต้องด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง หลักควำม เสมอภำค บริกำรที่จัดนั้นจะต้อง
ให้แก่ผู้มำใช้บริกำรทุกคนอย่ำงเสมอหน้ำและเท่ำเทียมกัน 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  
ควำมหมำยทัศนคติ  
ค ำว่ำ ทัศนคติ ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ “Attitude” ซึ่งแปลว่ำ ควำมรู้สึก ควำมเห็น ดังนั้น  ค ำว่ำทัศนคติใน
ควำมหมำยรวม ๆ จึงเป็นไปในลักษณะของควำมเห็นหรือควำมรู้สึกของแต่ละ บุคคล    ซึ่งย่อมแตกต่ำงกันไปตำม
ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่สะสมของแต่ละบุคคลนั้น ๆ ด้วย ควำมหมำยของทัศนคติได้มีนักวิชำกำรให้ควำมหมำย
ไว้ต่ำงๆ ดังนี้  

Gordon Allport (อ้ำงใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศำล ประโพธิเทศ, 2547 : 14) ทัศนคติ 
หมำยถึง ควำมพร้อมทำงด้ำนจิต ซึ่งเกิดจำกประสบกำรณ์ สภำวะควำมพร้อมนี้จะเป็น ตัวก ำหนดทิศทำงของ
ปฏิกิริยำของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

Chave (อ้ำงใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศำล ประโพธิเทศ, 2547: 14) ทัศนคติ หมำยถึง 
ภำวะอันเกิดจำกประสบกำรณ์ของบุคคล เป็นกำรแสดงควำมรู้สึก ควำมต้องกำร ควำมกล้ำ ควำมมั่นใจ ควำม
รังเกียจ ตลอดจนแนวโน้มที่จะท ำให้บุคคลเกิดควำมพร้อมในกำรกระท ำต่อสิ่งใด หรือบุคคลใด  
 Kretch & Crutchfield (อ้ำงใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศำล ประโพธิเทศ , 2547: 14) 
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ทัศนคติ หมำยถึง ผลรวมที่จะท ำให้เกิดแรงจูงใจ อำรมณ์ กำรยอมรับและกำรรู้กำรคิด  ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึ่งของประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล  

ดวงเดือน พันธุมนำวิน (อ้ำงใน ภิญโญ ประกอบผล, 2538 และไพศำล ประโพธิเทศ , 2547: 14) 
ทัศนคติ หมำยถึง ควำมพร้อมในกำรกระท ำของบุคคลต่อสิ่งใด บุคคลใด ควำมพร้อม ดังกล่ำวของบุคคลเห็นได้
จำกพฤติกรรมที่บุคคลใดแสดงต่อสิ่งนั้นว่ำ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ขอบข่ำยควำมหมำยเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ โดยทั่วไปแล้วในกำรศึกษำเกี่ยวกับควำม พึงพอใจมักนิยม
ศึกษำกันในสองมิติคือ มิติแรกเป็นควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน (Job Satisfaction) และมิติควำมพึงพอใจใน
กำรรับบริกำร (Service Satisfaction) ในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้ มิติหลัง ซึ่งมีผู้กล่ำวถึงแนวคิดไว้จ ำนวนมำกใน
ลักษณะใกล้เคียง และสัมพันธ์กันกับเรื่องทัศนคติ ทั่วไป ตัวอย่ำงเช่น Vroom (1964) กล่ำวว่ำ ทัศนคติและควำม
พึงพอใจในสิ่งหนึ่งสำมำรถใช้แทน กันได้ เพรำะที่สุดค ำนี้จะหมำยถึง ผลที่ได้จำกกำรที่บุคคลเข้ำไปมีส่วนร่วมในสิ่ง
นั้น ทัศนคติด้ำน บวกจะแสดงให้เห็นสภำพควำมพึงพอใจสิ่งนั้น และทัศนคติด้ำนลบจะแสดงให้เห็นควำมไม่พึง
พอใจนั่นเอง  

McCormic (1965) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนควำม ต้องกำรขั้นพื้นฐำน 
(Basic needs) มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงใกล้ชิด ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยำยำมหลีกเลี่ยงสิ่งที่
ไม่ต้องกำร  

Dalton (1968) กล่ำวว่ำ ทัศนคติ หมำยถึง ควำมรู้สึกของคนใดคนหนึ่งว่ำชอบหรือไม่ ชอบในบุคคล 
สิ่งของ หรือสภำพแวดล้อมที่เขำเข้ำไปเกี่ยวข้อง  

Shelly (1975) ได้ศึกษำแนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ สรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจ เป็นควำมรู้สึก
สองแบบของมนุษย์ คือควำมรู้สึกในทำงบวก และควำมรู้สึกทำงลบ ควำมรู้สึก ทำงบวกเป็นควำมรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะท ำให้เกิดควำมสุข ควำมสุขนี้เป็นควำมรู้สึกที่แตกต่ำง จำกควำมรู้สึกทำงบวกอ่ืน ๆ กล่ำวคือ เป็นควำมรู้สึก
ที่มีระบบย้อนกลับ ควำมสุขสำมำรถท ำให้เกิด ควำมสุข หรือควำมรู้สึกทำงบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ
ควำมสุขเป็นควำมรู้สึกท่ี สลับซับซ้อนและควำมสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมำกกว่ำควำมรู้สึกทำงบวกอ่ืน ๆ 

ควำมรู้สึกทำงลบ ควำมรู้สึกทำงบวก และควำมสุขมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำง สลับซับซ้อน และระบบ
ควำมสัมพันธ์ของควำมรู้สึกทั้งสำมนี้เรียกว่ำ ระบบควำมพึงพอใจ โดย ควำมพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบควำมพึง
พอใจมีควำมรู้สึกทำงบวกมำกกว่ำทำงลบ  

สิ่งที่ท ำให้เกิดควำมรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักจะ ได้แก่ ทรัพยำกร (Resources) หรือ สิ่งเร้ำ (Stimuli) 
กำรวิเครำะห์ระบบควำมพึงพอใจคือ กำรศึกษำว่ำทรัพยำกรหรือสิ่งเร้ำแบบใดเป็น สิ่งที่ต้องกำรที่จะท ำให้เกิด
ควำมพอใจ และควำมสุขแก่มนุษย์ ควำมพอใจจะเกิดได้มำกที่สุดเมื่อมี ทรัพยำกรทุกอย่ำงที่เป็นที่ต้องกำร
ครบถ้วน  

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นแม้ว่ำจะมีผู้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “ควำมพึงพอใจ” ต่ำง ๆ กันไป แต่พอสรุปได้
ร่วมกันว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงกำร ประเมินค่ำ ซึ่งจะเห็นว่ำ
แนวคิดเก่ียวกับควำมพึงพอใจนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่ำงแยกกัน ไม่ออก (พิทักษ์ ตรุษทิพย์, 2538 : 24-
25)  

ส ำหรับแนวควำมคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นค่อนข้ำงจะมีผู้ศึกษำกันอย่ำงกว้ำงขวำงในองค์ประกอบด้ำน   
ต่ำง ๆ (Allport 1935) ดังนี้  
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1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทำงควำมรู้สึก หรือ อำรมณ์ของบุคคล 
องค์ประกอบทำงควำมรู้สึกนี้มี 2 ลักษณะคือ ควำมรู้สึกทำงบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ และควำมรู้สึกทำงลบ 
ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ  
2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นกำรที่สมองของบุคคลรับรู้ และวินิจฉัยข้อมูลต่ำงๆ 
ที่ได้รับ เกิดเป็นควำมรู้ ควำมคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือสภำพกำรณ์ขึ้น องค์ประกอบทำงควำมคิดเกี่ยวข้องกับ
กำรพิจำรณำที่มำของทัศนคติออกมำว่ำถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี 
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม  (Behavioral Component) เป็นควำมพร้อมที่จะกระท ำ หรือพร้อมที่จะ
ตอบสนองต่อที่มำของทัศนคติ  

ดังนั้นควำมพึงพอใจ จึงเป็นองค์ประกอบด้ำนควำมรู้สึกของทัศนคติ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้อง แสดงหรืออธิบำย
เชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ กล่ำวโดยสรุปแล้ว ควำมพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยำด้ำน ควำมรู้สึก (Reactionary 
Feeling) ต่อสิ่งเร้ำหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulant) ที่แสดงผลออกมำ (Yield) ในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ำย (Final 
Outcome) ของกระบวนกำรประเมิน (Evaluative Process) โดยบ่งบอกถึงทิศทำงของผลกำรประเมิน 
(Direction of Evaluative Process) โดยบ่งบอกถึงทิศทำง ของผลกำรประเมิน (Direction of Evaluative 
Result) ว่ำเป็นไปในลักษณะทิศทำงบวก (Positive Direction) หรือทิศทำงลบ (Negative Direction) หรือไม่มี
ปฏิกิริยำ คือ เฉย ๆ (Nonreaction) ต่อสิ่ง เร้ำหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4  ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือส ำรวจควำมพึง 
พอใจจำกผู้บริกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
    1.1 ศึกษำสภำพภำรกิจปัจจุบัน ปัญหำ ขององค์กร 
    1.2 ศึกษำเอกสำร หนังสือและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    1.3 ประชุมวำงแผนภำยในกลุ่ม 
    1.4 ประสำนผู้เกี่ยวข้อง 
 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
     2.1 จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ให้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ก.ต.ป.น. ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลักทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป 
    2.2 บันทึกเสนอผู้บริหำรเพื่อให้ควำมเห็นชอบแจ้งสถำนศึกษำในสังกัดในกำรจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริกำร 
    2.3 ส่งหนังสือถึงสถำนศึกษำในสังกัด ผ่ำนระบบ e-office เพ่ือตอบแบบสอบถำม 
    2.4 เก็บรวบรวมแบบส ำรวจที่ผู้รับบริกำรด ำเนินกำรกรอกข้อมูลแล้ว 
 3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
    3.1 วิเครำะห์ผลส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกำรให้บริกำร 
    3.2 สรุป รำยงำนผลควำมพึงพอใจ เพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
 4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
     น ำผลกำรประเมินที่ได้ไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร ให้เป็นมำตรฐำนและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร ก่อให้เกิดประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรสูงสุด เกิดควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น 
 

วิธีด าเนินการ ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   - ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ศรีสะเกษ เขต 4  จ ำนวน 209 โรงเรียน 1 สำขำ 
   - กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรศึกษำเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ก.ต.ป.น. และอ่ืน ๆ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 4  จ ำนวน    228    คน 

 
 

บทท่ี 3 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
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2. เครื่องมือที่ใช้การศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร

ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ฉบับ มี
รำยละเอียด ดังนี้  ส ำรวจควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน แต่ละด้ำน ประกอบด้วย ค ำชี้แจง และแบบตรวจ
รำยกำร แบ่งออกเป็นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยสอบถำมควำมพึงพอใจตำมรำยกำรประเมิน ดังนี้ 
               - ค ำชี้แจง 

     - ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
       - ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 ได้ด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 209 โรง    1 สำขำ    

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
     ตอนทื่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม ใช้สถิติควำมถ่ีร้อยละและน ำเสนอในตำรำง
ประกอบกำรพรรณำแบบควำมเรียง 
         ตอนทื่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับภำรกิจหลักในแต่ละด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรทั่วไป ใช้สถิติค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และน ำเสนอในตำรำง
ประกอบกำรพรรณนำแบบควำมเรียง 
 5. เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นแบบมำตรส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้ ำหนักคะแนน 
ดังนี้ 
  ระดับควำมพึงพอใจ  คะแนน 
  มำกที่สุด   5 
  มำก    4 

ปำนกลำง   3 
  น้อย    2 
  น้อยที่สุด   1 
 แล้วน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรแปลควำมหมำยมำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน จำกนั้น
น ำค่ำเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.49 หมำยถึง  มีระดับ  น้อยที่สุด 
  ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.50 – 2.49 หมำยถึง  มีระดับ  น้อย 
  ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.50 – 3.49 หมำยถึง  มีระดับ  ปำนกลำง 
  ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 – 4.49 หมำยถึง  มีระดับ  มำก 
  ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.50 – 5.00 หมำยถึง  มีระดับ  มำกที่สุด 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ค่ำเฉลี่ย (Mean)  

  2) ค่ำร้อยละ (Percentage)  
   3) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation ) 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
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กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 กลุ่มอ ำนวยกำร ในฐำนะผู้วิจัยขอน ำเสนอข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ
ผู้รับบริกำร ในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน   228    คน  โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 N   หมำยถึง จ ำนวนประชำชนผู้รับบริกำรกลุ่มตัวอย่ำง 
 X   หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของคะแนน 
 S.D หมำยถึง ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจขอผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 โดยท ำกำรศึกษำในเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่ำสถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ย น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้อภิปรำยตำมล ำดับ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และ ก.ต.ป.น. ทีม่ีต่อกำรบริกำร 
 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 ผู้วิจัยได้เสนอผลกำรวิเครำะห์ออกเป็น 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต 4 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 
 ต ำแหน่ง จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ศรีสะเกษ เขต 4  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  104 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 45.61 ต ำแหน่ง ครูผู้สอน จ ำนวน  93 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79  ปรำกฏผลดังตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
              ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

ต ำแหน่ง จ ำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 104 45.61 
ครูผู้สอน 93 40.79 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 23 10.08 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 5 2.19 
ก.ต.ป.น. 3 1.31 

รวมทั้งสิ้น 228  
 จำกตำรำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  104   
คน  คิดเป็นร้อยละ 45.61    เป็นครูผู้สอน  จ ำนวน  93  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.79  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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จ ำนวน 23   คน  คิดเป็นร้อยละ 10.08  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.19   
ก.ต.ป.น.  จ ำนวน 3  คน  คดิเป็นร้อยละ 1.31 
 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ 
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ประกอบด้วย  ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป รำยละเอียดดังแสดง
ในตำรำง ดังนี้ 

ที ่
ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำง 

ๆ 
จ ำนวน

ผู้รับบริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1 ด้ำนวิชำกำร 228 74 121 30 2 1 
2 ด้ำนงบประมำณ 228 79 123 20 5 1 
3 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 228 76 106 40 5 1 
4 ด้ำนบริหำรทั่วไป 228 59 120 45 3 1 

       
 

 จำกตำรำง  พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 โดยประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมกระบวนกำรบริหำรงำน 4 
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป  จำกกำรเก็บข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรมีควำมพึงพอใจในภำพรวม  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
31.58 (72 คน)  อยู่ในระดับ มำก  คิดเป็นร้อยละ 51.75 (118 คน)  มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง  คิด
เป็นร้อยละ  14.47 (33 คน)   ทั้งนี้ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 ตำมกระบวนกำรบริหำรงำน ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำกขึ้นไป  จ ำนวน  190 คน   คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 (จำกข้อมูลผู้รับบริกำรทั้งหมด จ ำนวน  228 คน)  และมีรำยละเอียดควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
 1. ควำมพึงพอใจด้ำนวิชำกำร  พบว่ำ  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
32.46 (จ ำนวน 74 คน) ระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ   53.07 (จ ำนวน 121  คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ 13.16 (จ ำนวน  30 คน)    
 2. ควำมพึงพอใจด้ำนงบประมำณ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
34.65 (จ ำนวน 79 คน) ระดับมำก คิดเป็น 
ร้อยละ 53.94 (จ ำนวน  123 คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 8.77 (จ ำนวน 20 คน)    
 3. ควำมพึงพอใจบริหำรงำนบุคคล  พบว่ำ  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 (จ ำนวน 76 คน) ระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 44.29 (จ ำนวน  101 คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ  19.73 (จ ำนวน 45 คน)    
 
 4. ควำมพึงพอใจบริหำรทั่วไป  พบว่ำ  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 25.88 (จ ำนวน 59 คน) ระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 52.63 (จ ำนวน 120 คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ 19.74 (จ ำนวน 45 คน)    
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านวิชาการ 
      1.1 ศึกษำนิเทศก์  ควรออกนิเทศติดตำมให้มำกข้ึน เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมแนะน ำ ตรวจสอบบุคลำกร
ในสถำนศึกษำให้มีแรงจูงใจตลอดเวลำ 
 
 2. ด้านงบประมาณ 
     2.1 ควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดท ำงำนด้ำนกำรเงิน พัสดุ ให้ชัดเจนและสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
       2.2 ควรด ำเนินกำรปรับ/จ่ำยเงินเดือนครูให้เร็วกว่ำนี้และเป็นปัจจุบัน 
 
 3. ด้านบริหารงานบุคคล 
       3.1 เจ้ำหน้ำที่บำงคนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ท ำหน้ำตำบูดบึ้ง กิริมำรยำทไม่มีอัธยำศัยที่เป็นมิตร
ต่อผู้รับบริกำร 
         3.2 ควรจัดหำ บรรจุ แต่งตั้ง ให้ได้ตำมที่โรงเรียนต้องกำรวิชำเอกท่ีเสนอขอไป 
       3.3 ควรให้มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกหลักสูตรในกำรพัฒนำครูมือ
อำชีพ 
 
 4.ด้านบริหารทั่วไป 
       - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 
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สรุปผลการศึกษา 
 กำรศึกษำควำมพึงพอใจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 4 ทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำร
ทั่วไป และเพ่ือรวบรวมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 
ตลอดจนกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น โดยส ำรวจควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในกำรรับบริกำร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 จ ำนวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถำมกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ค่ำสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวัดควำมพึงพอใจใช้กำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักตัวเลข คะแนนกำรถ่วงน้ ำหนักเป็นเกณฑ์ในกำร
วัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  ได้แก่ ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ควำมพึงพอใจมำก ควำมพึงพอใจปำนกลำง ควำมพึง
พอใจน้อย และควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

อภิปรายผล 
 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 ตำมภำรกิจหลักทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป มีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 51.75 (118 คน)  มี
ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ  14.91 (34 คน)  และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 31.58 (72 คน) และมีรำยละเอียดควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน  ดังนี้ 
 1.ควำมพึงพอใจด้ำนวิชำกำร  พบว่ำ  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
32.46 (จ ำนวน 74 คน) ระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ   53.07 (จ ำนวน 121  คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ 13.16 (จ ำนวน  30 คน)    
 2.ควำมพึงพอใจด้ำนงบประมำณ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
34.65 (จ ำนวน 79 คน) ระดับมำก คิดเป็น 
ร้อยละ 53.94 (จ ำนวน  123 คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 8.77 (จ ำนวน 20 คน)    
 3.ควำมพึงพอใจบริหำรงำนบุคคล  พบว่ำ  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 (จ ำนวน 76 คน) ระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 44.29 (จ ำนวน  101 คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ  19.73 (จ ำนวน 45 คน) 
    4.ควำมพึงพอใจบริหำรทั่วไป  พบว่ำ  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 25.88 (จ ำนวน 59 คน) ระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 52.63 (จ ำนวน 120 คน)  อยู่ในระดับปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ 19.74 (จ ำนวน 45 คน)    

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อกำรรับบริกำร จำกแบบสอบถำม มีควำมเห็น ดังนี้ 
 1.ด้านวิชาการ 
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    - ศึกษำนิเทศก์  ควรออกนิเทศติดตำมให้มำกขึ้น เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมแนะน ำ ตรวจสอบบุคลำกรใน
สถำนศึกษำให้มีแรงจูงใจตลอดเวลำ 
 2.ด้ำนงบประมำณ 
   - ควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดท ำงำนด้ำนกำรเงิน พัสดุ  ให้ชัดเจนและสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 3.ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
     3.1) เจ้ำหน้ำที่บำงคนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ท ำหน้ำตำบูดบึ้ง กิริมำรยำทไม่มีอัธยำศัยที่เป็นมิตร
ต่อผู้รับบริกำร 
      3.2) ควรจัดหำ บรรจุ แต่งตั้ง ให้ได้ตำมท่ีโรงเรียนต้องกำรวิชำเอกท่ีเสนอขอไป 
    3.3) ควรให้มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกหลักสูตรในกำรพัฒนำครูมือ
อำชีพ 
 4. ด้ำนบริหำรทั่วไป 
     - 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 

ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน 
 ⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................  

ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ และ                ตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบท
ของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

5 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พฒันาสื่อ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์                  ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคล
อบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

     

6 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา        ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน                  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

 

ด้านวิชาการ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

10 การส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนรว่มใน
การจัดการศึกษาและเปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบเครือข่าย 

     

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

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมาณในสถานศึกษา      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ าหนด 

และสอดคล้องกับนโยบาย 
     

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อย่างชัดเจน 

     

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 

     

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัตงิานด้านการเงนิและบญัชีของ
สถานศึกษา 

     

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

     

8  การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน       

ด้านงบประมาณ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางดา้นงบประมาณ
ประจ าปีอย่างเปน็ระบบ 

     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพสัดุของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศกึษา 

     

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

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 

ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ
ของสถานศึกษา 

     

2 การจัดท าแผนอัตราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปญัหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

     

 

ด้านบริหารงานบุคคล 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

     

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครู
มืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

 
ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 

ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ รายการ น้อยที่สุด น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชือ่มโยงทั้งภายในและภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้งา่ยสะดวกและ
รวดเร็ว 

     

 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
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2 การประชาสัมพนัธ์และเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ

สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลาย
ช่องทาง 

     

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที ่และปา้ยประชาสัมพันธ์อยา่งชดัเจน      
5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ

สภาพแวดล้อมเปน็ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

     

6 การติดตาม ประเมนิผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในทีส่อดคล้องกับสภาพปญัหา และตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

     

10 การประสาน สง่เสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

 
ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




