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คำนำ 
 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนในการให้บริการในภาพรวม  ๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ๓. ด้านบุคลากรและ ๔. ด้านภาพรวมในการ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการให้เกิดความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา กับ ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ  เขต ๒ 
 

หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 
กลุ่มอำนวยการ 
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บทนำ 

.................. 
 
๑. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑     
ความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้” ดังนั้นเพื่อให้การบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายของทุก
องค์กรทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน มีการแข่งขันการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าให้
ได้รับความพึงพอใจในการบริการสูงสุดและรัฐบาลได้ดำเนินการเร่งรัดให้ส่วนราชการของรัฐทุกองค์กรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้รับการบริการในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง การลดขั้นตอนในการทำงาน มีความยุติธรรมในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ        
พึงพอใจการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการส่วนกลางตั ้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน 
อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด
หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามข้อ ๖ ในการระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ไว้ในประกาศกระทรวงตาม 
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ระบุอำนาจหน้าที่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  (๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  (๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๔ 
 

  (๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถานบัน 
อ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
  (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

สำนักงานเขตอาจมีอำนาจหน้าที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาประสบความสำเร็จให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มอำนวยการ 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน 
(๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(๙) กลุ่มกฎหมายและคดี 
(๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ในการให้บริการในงานบริการต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ประทับใจและพึงพอใจแก่ผู ้รับบริการผู้มาขอรับบริการจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการจะต้องมีการทบทวน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงได้         



๕ 
 

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

เขต ๒ 
  ๒.๒ เพ่ือนำผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
ศรีสะเกษ เขต ๒  ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ กับ ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ อื่นๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. ขอบเขตการศึกษา 
 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต ๒  ได้กำหนดขอบเขตของเนื้อหา ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการใน
ภาพรวม  ๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ๓. ด้านบุคลากร ๔. ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน  

๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู ้สอน ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ อ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 
 

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ๔.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความ       
พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ๔.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ นำผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทที่ ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษา เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ผู้ศึกษาได้ทำการค้นคว้า ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยมี
เนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
  ๑. ความหมายและความสำคัญความพึงพอใจการให้บริการ 
  ๒. ทฤษฎีความพึงพอใจการให้บริการ 

๓. แนวคิดความพึงพอใจการให้บริการ 
  ๔. การให้บริการ ทั้ง  ๔ ด้าน 
 

ความหมายความพึงพอใจการให้บริการ 
 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒:๗๗๕) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจพฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตรึงเครียดหรือความกระวน
กระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์ขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความ    
พึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ 
  อุทัยพรรณ สุดใจ (๒๕๔๕:๗) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประมาณค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (๒๕๔๗:๑๒๒) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มี ต่อการทำงาน
ในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจทำ
ให้บุคคลเกิดความรู ้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานรวมทั้งส่งผลต่อความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
  รจนา เตชะศรี (๒๕๕๐:๑๒) กล่าวว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นความรู้สึกชอบพอใจหรือเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความสุขในการทำงาน รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น 
  ภาวิณี เพชรสว่าง (๒๕๕๒:๔๖) กล่าวว่า ทัศนคติในการทำงานที่มีความสำคัญสำหรับองค์การ คือ ความ  
พึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวกโดยเป็นผลจากประสบการณ์ในการทำงาน 
   สุนทร เพ็ชร์พราว (๒๕๕๑:๑๗) ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่องาน
และการทำงานนั้น ถ้าบุคคลมีความรู้สึกพร้อมจะเสียสละอุทิศ แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งาน และ
ทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกไม่พอใจต่องาน ก็จะไม่กระตือรือร้นในการทำงาน เพียงทำงานตามหน้าที่     
ให้เสร็จไปในแต่ละวันเท่านั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลในทางบวกเป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน ความพึงพอใจทำให้บุคคลกระตือรือร้นใน
การทำงานที่มีความมุ่งมั่นมีขวัญและกำลังใจ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ
ส่งผลต่อความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายองค์การ 



๗ 
 

  Yoder (๑๙๘๕,p๖) ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรู ้ส ึกที่บุคคลมีความพึงใจในงาน         
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลที่มีความพึงพอใจในงานที่ทำ เมื่อได้รับ
ผลตอบแทนประโยชน์ที่ตอบแทนทางด้านวัตถุและด้านจิตใจจากงานนั้น 
  Green (๑๙๗๒,p๔๐) ความพึงพอใจ หมายถึง เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการทำงาน จะเกิดความตั้งใจ
ในการทำงาน และเต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพ่ือเสนอความต้องการของหน่วยงาน ความสำคัญความ
พึงพอใจการให้บริการ  
  ความสำเร็จในการให้บริการขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จะต้องใช้กลยุทธ์การสร้างความ       
พึงพอใจให้กับผู้ขอรับบริการเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในการบริการและมาใช้บริการ จึงกล่าวได้ว่า 
ความพึงพอใจการให้บริการมีความสำคัญกับผู้มาขอรับบริการดังนี้ 
  ๑. ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ องค์การบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงความพึงพอใจต่อการ บริการดังนี้ 
   ๑.๑ ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริการ
องค์การและผู้ปฏิบัติงานบริการจำเป็นต้องสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการเกี่ยวกับการบริการและความ
คิดเห็นของผู้ขอรับบริการ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้มาขอรับ
บริการและวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละบริการที่ผู้ขอรับบริการปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์การในอันที่
จะตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ขอรับบริการและสามารถตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ ผู้ขอรับ
บริการคาดหวังได้จริง 
    ๑.๒ ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ
หากงานบริการใดเกิดความประทับใจมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ขอรับบริการส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจและมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ำๆ ต่อไปคุณภาพของการบริการที่จะทำให้ผู้ขอรับบริการพึงพอใจขึ้นอยู่
กับลักษณะการบริการที่ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ อุปกรณ์ และบุคลิกลักษณะของผู้รับบริการ เป็นความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการด้วย
ความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น 
   ๑.๓ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของงานบริการ 
การให้ความสำคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นเรื่องจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ความสำคัญของผู้ขอรับบริการ การสร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมทำให้ผู ้ปฏิบัติงาน      
มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับหมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะนำมาซึ่งคุณภาพของ
การบริการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ขอรับบริการ และส่งผลให้การบริการประสบความสำเร็จในที่สุด 
  ๒. ความสำคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
   ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ เมื่อองค์การตะหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของ
ผู้ขอรับบริการ จะต้องพยายามค้นหาปัจจัยที่กำหนดความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการเพื่อนำเสนอการบริการ        
ที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ผู้ขอรับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการที่ตนคาดหวังไว้ และใน
สถานการณ์ปัจจุบันการดำเนินชีวิตจะต้องพึ่งพาการบริการในหลายๆ สถานการณ์ทุกวัน ย่อมนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย เพราะการบริการหลายด้านช่วยอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระ การตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลด้วยตนเอง 



๘ 
 

   ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพงานบริการและอาชีพบริการ งาน
เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตคนเราเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการดำรงชีวิต และการแสดงออกถึงความสามารถในการ
ทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นที่ยอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานในแต่ละองค์การ ในอาชีพบริการก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การให้ค่าตอบแทน สวัสดิการและความก้าวหน้าใน
ชีวิตการงาน พนักงานบริการย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานของงานบริการให้ก้าวหน้ายิ่งๆ 
ขึ้นไป 
  ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ต้องใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่ผู้ขอรับบริการ และ
ความพยายามที่จะทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการให้มากที่สุด โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ดังนี้ 
  ๑. ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน
บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
    ๑.๑ ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด บุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ด้วยการ 
โต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละวันมีประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับ   
ตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ 
ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ คุณภาพของการบริการ โดยสามารถทำให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อม
ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
   ๑.๒ ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้ รับจริง    
ในสถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์การบริการก่อนที่ผู้ขอรับบริการจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของ
การบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการ ประสบการณ์
ดั้งเดิมท่ีเคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อ่ืน การรับทราบข้อมูลการรับประกันการบริการจากโฆษณา การให้คำมั่น
สัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรของการ
ให้บริการหรือความคาดหวังในสิ่งที่คิดว่าควรจะได้รับ(Expectations) นี้ มีอิทธิพล ต่อช่วงเวลาของการเผชิญความ
จริงหรืออาจพบปะระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่
ได้รับเป็นไปตามได้รับจริงในกระบวนการบริการที่ เกิดขึ้น (Performance) กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิ่งที่ได้รับ
เป็นไปตามความคาดหวังถือเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยู่ผู้รับบริการย่อมเกิด
ความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจสูงหรือต่ำกว่านับเป็นการยืนยันที่คาดเคลื่อน
(Unconformities) จากความคาดหวังดังกล่าว ทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นถึง
ระดับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ เช่น ลูกค้าที่ ไปทำผมที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งและคาดหวังว่าจะใช้เวลา
สระและแต่งทรงผม ประมาณ ๑ ชั่วโมง ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าอื่นและช่างท าผมว่างอยู่หลายคนจึงช่วยกันตกแต่ง
ทรงผม อย่างประณีต ตามที่ลูกค้าต้องการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกว่าที่ลูกค้าคาดไว้ หากประเมินความพึงพอใจ   
ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการบริการสูงกว่าความคาดหวังที่มีอยู่จะมีความรู้สึกในทางบวกแสดงว่าลูกค้ามีความ
พึงพอใจ แต่ในสถานการณ์ตรงกันข้าม ถ้าลูกค้าต้องเสียเวลารอนานกว่าที่คาดไว้ ลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจ     
มีความรู้สึกในทางที่ลบ 



๙ 
 

    ๑.๓ ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที ่เกิดขึ้น    
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปร ได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคล         
ในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในอีกช่วงหนึ่ง
หากสิ่งที่คาดหวังได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องบุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเติมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด 
แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกันก็ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับ
มากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ผู้มาขอรับบริการ    
จะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่างๆ เช่น ลูกค้าไปซื้อสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่ง และเลือกซื้อที่มีตราผลิตภัณฑ์ที่เชื ่อถือได้ ปรากฏว่าสินค้าชำรุดใช้งานไม่ได้ ทำให้ลูกค้าเกิดความ         
ไม่พึงพอใจ และนำสินค้าไปขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ พนักงานขายให้การดูแลอย่างดี กล่าวคำขอโทษและเปลี่ยนสินค้า   
ชิ้นใหม่มาให้ พร้อมช่วยเหลือทดสอบการทำงาน ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนความรู้สึกไม่พึงพอใจเป็นพึงพอใจและยิ่งรู้สึก
พึงพอใจมากขึ้น ที่พนักงานรับข้อบกพร่องและเอาใจใส่ช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยที่ดี 
  ๒. องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการ
คาดหวังควรได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหนึ่ง ซึ่งระดับของ
ความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการ จะประกอบด้วย 
๒ ประการ คือ 
    ๒.๑ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์
บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภท ตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น 
แขกที่เข้าพักโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารควรจะได้รับอาหารตามที่สั่ง ผู้โดยสาร
จะสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่งจุดหมายปลายทางหนึ่งหรือลูกค้าธนาคารจะได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์บริการที่ผู้รับบริการควรได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละประเภทซึ่งสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มาขอรับบริการในสิ่งที่ผู้ขอรับบริการต้องการ 
   ๒.๒ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนำเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ
นำเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการตอบสนองกา ร
บริการของผู ้ให้บริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื ่อความหมายและการปฏิบัติตนในการ
ให้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมต้อนรับแขกด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและช่วยเหลือแขกเรื่องสัมภาระ พนักงาน
เสิร์ฟอาหารรับคำสั่งอาหารด้วยความสุภาพเป็นกันเอง พนักงานธนาคารช่วยชี้แจงระเบียบข้อบังคับการยื่นขอ
สินเชื่อด้วยความเอาใจใส่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการ
บริการอย่างแท้จริงทฤษฎี ความพึงพอใจการให้บริการ 
  นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีความพึงพอใจการให้บริการของผู้ให้บริการและผู้รับบริการหลายท่าน เช่น 

Korman (๑๙๗๗ อ้างอิงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, ๒๕๔๒: ๑๖๑-๑๖๒) ได้จำแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงานออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 



๑๐ 
 

  ๑. ทฤษฎีสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่า ความพึงพอใจในงานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
  ๒. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะของานตามความ
ปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทำงาน Frederick k. Herzberg ได้ศึกษา
ทำการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การ หรือแรงจูงใจ
จากการทำงาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงาน คำตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุข
จากการทำงาน ซึ่งสรุปได้ว่า ความสุข จากการทำงานนั้น เกิดจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานที่ทำ โดย
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานที่ทำนั้น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ 
ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค้ำจ ุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygienne 
Factors) 
  ๑. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนที่ชอบและ
รักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วยอันได้แก่ 

๑.๑ ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล (Achievement) การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จสิ้น  
และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
เมื่อผลงานสำเร็จเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสำเร็จของงานนั้น 
   ๑.๒ การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับคำปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของ
การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กำลังใจ หรือการแสดงออกอื ่นใดที ่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับ                
ในความสามารถ เมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสำเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จ         
ในงานด้วย 
   ๑.๓ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือทำ หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลำพัง    
แต่ผู้เดียว 

๑.๔ ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ 
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุม   
อย่างใกล้ชิด 
    ๑.๕ ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได ้ร ับเล ื ่อนขั ้นเล ื ่อนตำแหน่งให้ส ูงขึ้น            
ของบุคลากรในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมหรือได้รับการฝึกอบรม 
  ๒. ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้
แรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การจะเกิด
ความไม่ชอบงานขึ้น และเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 
   ๒.๑ เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน นั้นๆ เป็นที่
พอใจของบุคลากรที่ทำงาน 



๑๑ 
 

    ๒.๒ โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับ
การแต่งตั้งเลื ่อนตำแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้า         
ในทักษะวิชาชีพด้วย 
   ๒.๓ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน(Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทำงานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
    ๒.๔ สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 

หลักการความพึงพอใจการให้บริการ 
   หลักการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการเป็นเป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการของผู้ขอรับบริการได้รับ
ความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาลเป็นสำคัญจึงได้ศึกษาทัศนะ
ของบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ดังนี้ 
  หลักการบริการงานคุณภาพ ๘ ประการ 
  หลักการที ่ ๑ : องค์กรที ่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused Organization)“องค์กรต้อง    
พ่ึงพิงเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนปัจจุบันและอนาคต และ      
ทำให้บรรลุความต้องการเหล่านั้น รวมถึงความพยายามที่จะทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า” 
  หลักการที่ ๒ : ความเป็นผู้นำ (Leadership) “ผู้นำเป็นผู้กำหนดความเป็นเอกภาพของวัตถุประสงค์และ
ทิศทางขององค์กรผู้นำต้องเป็นผู้สร้างและธำรงไว้ซึ่งปัจจัยเกื้อหนุนภายในที่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
และส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้” 
  หลักการที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People) “พนักงานทุกระดับถือว่าเป็น
หัวใจสำคัญขององค์กรและการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กร” 
  หลักการที่ ๔ : การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach) “ผลลัพธ์ที่ต้องการสามารถบรรลุได้
อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทรัพยากรและกิจกรรมที่เก่ียวข้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ” 
  หลักการที่ ๕ : การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management) “การบ่งชี้การทำความ
เข้าใจและการบริหารจัดการในเชิงระบบที ่ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ที ่มีความสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร” 

หลักการที่ ๖ : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควร
ได้รับการกำหนดให้เป็นวัตถุประสงค์ถาวรขององค์กร” 
  หลักการที่ ๗ : การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to DecisionMaking) 

หลักการที่ ๘ : ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพ่ือประโยชน์ร่วม (Mutually BeneficialSupplier Relationship) 
 
 
 



๑๒ 
 

บทที่ ๓ 
วิธีดำเนินการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา 

............................ 
 
  การศึกษาความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ และเพ่ือนำผลประเมินความพึงพอใจใน
ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ อ่ืนๆ  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ๓. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๕. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๒ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ลูกจ้างประจำพนักงาน
ราชการ อื่นๆ 
 

กลุ่มตัวอย่าง  
  จำนวน ๑๐๐ คน ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด โดยใช้วิธีสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจในให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ มี ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนเอง ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูผู้สอน ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ อื่นๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดชนิดเลือกตอบ 
(Check-List) 
  ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๔ ด้าน แต่ละด้านเป็นข้อคำถามความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ตามบทบาทหน้าที่ จำนวน ๔ ด้าน  คือ  ๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 



๑๓ 
 

ในการให้บริการในภาพรวม  ๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   ๓.  ด้านบุคลากร  และ ๔. ด้านภาพรวมในการ
ให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน 
    ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการในภาพรวม จำนวน ๕ ข้อ  
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๕ ข้อ  

ด้านบุคคล จำนวน ๕ ข้อ  
  ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน จำนวน ๑๐ ข้อ  
   ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดับการปฏิบัติเป็น ๕ ระดับ คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด ความ
พึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจน้อย และความพึงพอใจน้อยที่สุด ลักษณะคำตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้ 
คะแนนดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด ให้ ๕ คะแนน 
พึงพอใจมาก ให้ ๔ คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง ให้ ๓ คะแนน 
พึงพอใจน้อย ให้ ๒ คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ ๑ คะแนน 

เกณฑ์การแปลค่าของคะแนนดังนี้ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๔.๕๑ - ๕.๐๐ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ 
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ 
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ๑.๐๐ - ๑.๕๐ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ กำหนดแบบสอบถามความพึงพอใจการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน ๔ ด้าน ตามที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. ประชุมคณะทำงาน โดยมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ 

๓. เจ้าหน้าที่ธุรการในแต่ละกลุ่ม สำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้กลุ่มอำนวยการ เพ่ือสรุปผลในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

 
 



๑๔ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับความพึงพอใจใน ให้บริการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ดำเนินการดังนี้ 
  ๑. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูผู้สอน ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ อื่นๆ โดยใช้ความถี่และร้อยละจำแนกเป็น รายด้านและภาพรวม 
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เป็นรายข้อรายด้าน และโดยรวมแล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
๑. การหาค่าความถี่ร้อยละ 
๒. การหาค่าเฉลี่ย  
๓. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
....................... 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
ศรสีะเกษ เขต ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ผู้ดำเนินการขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ปรากฎผลดังนี้ 

เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ 
หญิง ๗๑ ๗๑.๐๐ 
ชาย ๒๙ ๒๙.๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑  พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๐๐  คน  เป็นเพศหญิง
จำนวน  ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐  และเป็นเพศชาย จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ 

ตารางท่ี ๒  การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ  
    ปรากฏผลดังนี ้

การศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - - 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๗๙ ๗๙.๐๐ 
ปริญญาโท ๒๐ ๒๐.๐๐ 
ปริญญาเอก ๑ ๑.๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๒  พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๐๐  คน  การศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐
ปริญญาโท จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และปริญญาเอก จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 

ตารางท่ี ๓  สถานะภาพในการทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
    หาค่าร้อยละ ปรากฏผลดังนี้ 

สถานะภาพในการทำงาน จำนวน(คน) ร้อยละ 
ผู้บริหาร ๕๒ ๕๒.๐๐ 
ข้าราชการครู ๔๐ ๔๐.๐๐ 
ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ๕ ๕.๐๐ 
อ่ืนๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) ๓ ๓.๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๓  พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๐๐  คน  เป็นผู้บริหาร  
จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐  ข้าราชการครู จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ลูกจ้างประจำ/
พนักงานราชการ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ และอ่ืนๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓.๐๐ 

ตารางท่ี ๔  ประสบการณ์ทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ  
    ปรากฏผลดังนี ้

ประสบการณ์ทำงาน จำนวน(คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า ๑ ปี ๙ ๙.๐๐ 
๑ - ๕ ป ี ๔๕ ๔๕.๐๐ 
๕ - ๑๐ ป ี ๑๐ ๑๐.๐๐ 
๑๐ ปีขึ้นไป ๓๖ ๓๖.๐๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๔  พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๐๐  คน  ประสบการณ์ 
ทำงานต่ำกว่า ๑ ปี จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐  ประสบการณ์ทำงาน ๑ - ๕ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๐๐  ประสบการณ์ทำงาน ๕ - ๑๐ ปี  จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และประสบการณ์
ทำงาน ๑๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
             จำนวน ๔ ด้าน  คอื  ๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการในภาพรวม  ๒. ด้านสิ่งอำนวย-    

   ความสะดวก   ๓.  ด้านบุคลากร  และ ๔. ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน 
 

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจ การรับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 
 น้อย 

ที่สุด 
๑ 

น้อย 
 
๒                  

ปาน
กลาง   

๓ 

มาก      
 
๔ 

มากที่สุด 
 

๕ 

เฉลี่ย ระดับ 

๑.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการในภาพรวม   

๑.๑ ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ 0 0 16 12 59 4.43 มาก 
๑.๒ ความสะดวกในการตดิต่อขอใช้บริการ 0 0 10 42 48 4.38 มาก 
๑.๓ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ 0 1 12 44 43 4.29 มาก 
๑.๔ ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน 0 1 15 40 44 4.27 มาก 
๑.๕ ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง 0 0 12 39 49 4.37 มาก 
      4.34 มาก 
๒.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก        
๒.๑ มปี้าย/สัญลักษณ/์ประชาสัมพันธ์การใช้อาคาร
สถานท่ีและบอกจดุบริการ 0 0 5 35 60 4.55 

มาก
ที่สุด 

๒.๒ บริเวณสภาพแวดล้อมภายนอกสะอาด รม่รื่น    
มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ 0 0 16 45 39 4.23 มาก 
๒.๓ บริเวณภายในอาคารสะอาดเป็นระเบียบ 

0 0 6 32 62 4.56 
มาก
ที่สุด 

๒.๔ ห้องน้ำสะอาดและเพยีงพอ 0 1 9 48 42 4.31 มาก 
๒.๕ ช่องทางเลือกในการให้บริการมีหลายรูปแบบ 
เช่น โทรศัพท์ / เว็บไซต์ สพป.ศก.๒ /ระบบ          

E-OFFIEC / ไลน์ /เฟสบุค 0 1 11 40 48 4.35 มาก 
      4.40 มาก 
๓.ด้านบุคลากร        
๓.๑ ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการช้ีแจง
และให้คำแนะนำ /ตอบข้อหารือ / ช่วยแก้ปัญหา     
ได้อย่างถูกต้อง 0 6 14 48 31 4.01 มาก 
๓.๒ ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิม้แย้มแจ่มใส พูดจา
ด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงท่ีสุภาพ ให้บรกิารด้วยความ
เต็มใจ 0 0 10 25 65 4.55 

มาก
ที่สุด 



๑๘ 
 

๓.๓ ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัตเิหมือนกัน
ทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ 0 0 9 45 46 4.37 มาก 
๓.๔ ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย 

0 0 10 25 65 4.55 
มาก
ที่สุด 

๓.๕ ความเพียงพอของบุคลากรทีใ่ห้บริการ 0 5 11 32 52 4.31 มาก 
      4.35 มาก 
๔. ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน        

๔.๑ กลุ่มอำนวยการ 
0 0 6 29 65 4.59 

มาก
ที่สุด 

๔.๒ กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
0 2 2 39 57 4.51 

มาก
ที่สุด 

๔.๓ กลุ่มนโยบายและแผน 
0 0 7 33 60 4.56 

มาก
ที่สุด 

๔.๔ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดั
การศึกษา 0 5 5 25 65 4.50 มาก 
๔.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

0 0 2 30 68 4.66 
มาก
ที่สุด 

๔.๖ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 0 5 8 28 59 4.41 มาก 
๔.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน 

0 0 2 30 68 4.66 
มาก
ที่สุด 

๔.๘ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 0 1 10 29 60 4.48 มาก 
๔.๙ กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 0 5 15 20 60 4.35 มาก 
๔.๑๐ กลุม่กฎหมายและคด ี 0 5 20 22 53 4.23 มาก 
      4.49 มาก 

ค่าเฉลี่ยทั้ง ๔ ด้าน 4.39 มาก 
 
 

จากตาราง ความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
พบว่า  

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ มากท่ีสุดคือความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ        
น้อยที่สุดคือความเหมาะสมของวิธีการทำงาน  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากท่ีสุดคือบริเวณภายในอาคารสะอาดเป็นระเบียบ  น้อยที่สุดคือบริเวณ
สภาพแวดล้อมภายนอกสะอาด ร่มรื่นมีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ 



๑๙ 
 

ด้านบุคลากร มากท่ีสุดคือผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย น้อยที่สุดคือผู้ให้บริการมีความรู้
ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำ /ตอบข้อหารือ / ช่วยแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง 

ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน มากท่ีสุดคือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วย
ตรวจสอบภายใน น้อยที่สุดคือกลุ่มกฎหมายและคดี 

ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็น 
๑. จุดเด่นของการให้บริการ 
 ๑.๑ ให้บริการดี รวดเร็วและเป็นกันเอง   
 ๑.๒  เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะให้บริการด้วย

ความเต็มใจ 
 ๑.๓  ให้บริการอย่างเสมอภาค สอบถามผู้มารับบริการ 
 ๑.๔  เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี มีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 
 ๑.๕  มีช่องทางการติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งทางตรงและทางเทคโนโลยีการ

สื่อสาร 
 ๑.๖  บรรยากาศดี สิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมและเพียงพอ 
 ๑.๗  ทุกกลุ่มบริการดี 
 ๑.๘  มีป้ายประชาสัมพันธ์ 
๒. ข้อเสนอแนะ 

๒.๑ ปรับปรุงสถานที่จอดรถ 
๒.๒ ควรพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่นให้มากขึ้น 
๒.๓ หนังสือราชการที่ออกจากแต่ละกลุ่ม ควรลงใน e-office ทุกฉบับทุกเรื่อง ส่วนการลงในไลน์ 
      ให้เป็นทางเลือกลำดับที่ ๒ 
๒.๔ ในแต่ละกลุ่มงานควรประสานกันไม่ใช่งานเรื่องเดียวกันก็โยนภาระให้โรงเรียนรายงานซ้ำๆ  
๒.๕ เจ้าหน้าที่ควรมาปฏิบัติงานให้ตรงเวลา บ่อยครั้งไปนั่งรอเจ้าหน้าที่  
๒.๖ เจ้าหน้าที่บางคนครูไปถามรายละเอียดงานเมื่อมีปัญหาใช้คำพูดไม่เหมาะสม 
๒.๗ ด้านการติดต่อสื่อสารควรให้มีความพร้อม เช่น โทรศัพท์ควรติดต่อได้และเบอร์ติดต่อ 
      แต่ละฝ่ายควรพร้อมใช้งานและควรเผยแพร่แก่คณะครู 

 ๒.๘ การติดต่อบางกลุ่มงานโดยเฉพาะพัสดุควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจได้ เพราะเวลามาติดต่อ 
      ก็ต้องกลับมาแก้ไขวันหลัง 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๓. ความคาดหวังของท่านที่ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
    ปรับปรุง/พัฒนาในเรื่องใด 
 ๓.๑ สถานที่จอดรถพร้อมหลักคาบังแดดให้เพียงพอ 
 ๓.๒ สภาพแวดล้อม เพิ่มที่นั่งใต้ร่มไม้ให้มากกว่าเดิมบุคลากรไม่มีที่นั่งพักเวลามีการทำกิจกรรม 

      ที่เขต 
 ๓.๓ ความสะอาดของสถานที่ 
 ๓.๔ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ e-office เทคโนโลยี 
 ๓.๕ การเงินพัสดุ 
 ๓.๖ จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ได้จริง/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๗ บริการข้อมูลด้านสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

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

 

  การศึกษาความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต ๒ เพื ่อประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ  สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒ การให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ศรีสะเกษ  เขต ๒ และเพ่ือนำผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต ๒ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒     

ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษากับ ผู้บริหาร

สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู ้สอน ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ อื ่นๆ ในเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

  สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

สรุปดังนี้ 
 

๑. ผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน เป็น

ผู้บริหารมากที่สุด จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ รองลงมาคือ ข้าราชการครู จำนวน ๔๐ คน คิดเป็น  

ร้อยละ ๔๐.๐๐  

  ๒. ผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ภาพรวม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน  รองลงมาคือด้าน 
สิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านบุคลากร  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดก็คือด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ให้บริการในภาพรวม    

๒.๑ ผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ด้าน

ภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  ๕ ข้อ  อยู่ในระดับมาก ๕ ข้อ เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน รองลงมาคือ กลุม่

อำนวยการ กลุม่นโยบายและแผน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด กลุ่มกฎหมายและคดี 

 ๒.๒ ผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ด้าน   
สิ่งอำนวยความสะดวก  อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ อยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด บริเวณภายในอาคารสะอาดเป็นระเบียบ รองลงมาคือ มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์การใช้



๒๒ 
 

อาคารสถานที่และบอกจุดบริการ      ช่องทางเลือกในการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ / เว็บไซต์ 
สพป.ศก.๒ /ระบบ E-OFFIEC / ไลน์ /เฟสบุค และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด บริเวณสภาพแวดล้อมภายนอกสะอาด 
รม่รื่น มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ 
 ๒.๓ ผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ด้าน
บุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ และอยู่
ในระดับมาก ๓ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้งแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคำและ
น้ำเสียงที่สุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย รองลงมา คือ ผู้ให้บริการมี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำ/ตอบข้อหารือ/ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.๔ ผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ รองลงมา

คือ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง  มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน  
 

อภิปรายผล 
 

  จากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต ๒  มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปราย ดังนี้ ผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  มีเป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ โดยมี

สโลแกนในการทำงานอย่างชัดเจน คือ ยินดีบริการ รักคุณเท่าฟ้า เรารักกัน เหนือชั้น ทันสมัย มีการประชุมกัน

อย่าง ต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นที่ 

ประทับใจและมีการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ แนะนำ ช่วยเหลือและบริการอย่าง รวดเร็ว

สามารถรับเอกสาร หรือรับเงินสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 

และมีระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการ ผ่านระบบ E-Office ,AMSS++ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  กับ สถานศึกษา และระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ – ส่ง หนังสือราชการ และติดต่อ

สอบถามของข้าราชการครูในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ กับผู้รับผิดชอบงาน

ในแต่ละเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเวลา

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งาน         

๔ ฝ่าย ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คำแนะนำช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบกัลยาณมิตร  



๒๓ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

  ๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต ๒ ควรมี พัฒนาและใช้สื่อ/เทคโนโลยี นำมาใช้ให้ทันสมัยรวดเร็วทันเวลา 

  ๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ควรนำ 

เทคโนโลยี เครื่องอำนวยความสะดวก นำมาใช้ให้ทันสมัยรวดเร็วทันเวลา ควรเพิ่มที่นัง่พักผ่อนเพ่ิมมากข้ึน 

  ๓.  ด้านบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ควรมีการให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

๔. ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา         
ศรีสะเกษ เขต ๒ แต่ละกลุ่มงานควรมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

**************** 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ    

เขต ๒  ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

 ๒. เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา           

ศรีสะเกษ เขต ๒ 

คำชี้แจง 

๑. แบบสอบถามฉบับนี้ มีเนื้อหา ๓  ตอน  คือ 

   ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

     ศรีสะเกษ เขต ๒  จำนวน  ๔  ด้าน 

    ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็น 

 ๒. ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้ดียิ่งข้ึน 

--------------------------------------------------- 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน      ตามสภาพความเป็นจริงเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑.  เพศ 

  ชาย     หญิง 

๒.  การศึกษา 

  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

๓.  สถานะภาพในการทำงาน 

  ผู้บริหาร     ข้าราชการครู 

  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................... 

๔.  ประสบการณ์ทำงาน 

  ต่ำกว่า ๑ ปี    ๑ – ๕ ป ี

  ๕ – ๑๐ ป ี    ๑๐ ปีขึ้นไป 



๒๖ 
 

ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
คำชี้แจง  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความพึงพอใจ 

  ตามข้อมูลในแต่ละด้าน ระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
๕  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
๓  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
๒  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
๑  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการในภาพรวม      

    ๑.๑ ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ      

    ๑.๒ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ      

    ๑.๓ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ      

    ๑.๔ ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน      

    ๑.๕ ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง      

๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      

    ๒.๑ มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์การใช้อาคารสถานที่และบอกจุดบริการ      

    ๒.๒ บริเวณสภาพแวดล้อมภายนอกสะอาด ร่มรื่น มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ      

    ๒.๓ บริเวณภายในอาคารสะอาดเป็นระเบียบ      

    ๒.๔ ห้องน้ำสะอาดและเพียงพอ      

    ๒.๕ ช่องทางเลือกในการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ / เว็บไซต์  

         สพป.ศก.๒ /ระบบ E-OFFIEC / ไลน์ /เฟสบุค 

     

๓. ด้านบุคลากร      

    ๓.๑ ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำ / 

         ตอบข้อหารือ / ช่วยแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง 

     

    ๓.๒ ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียง 

         ที่สุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

     

    ๓.๓ ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการด้วยความ 

         เป็นธรรม ปฏิบัติเหมอืนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

     

    ๓.๔ ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย      

    ๓.๕ ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ      



๒๗ 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ด้านภาพรวมในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน      

    ๔.๑ กลุ่มอำนวยการ      

    ๔.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      

    ๔.๓ กลุ่มนโยบายและแผน      

    ๔.๔ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      

    ๔.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      

    ๔.๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล      

    ๔.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน      

    ๔.๘ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

    ๔.๙ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      

    ๔.๑๐ กลุ่มกฎหมายและคดี      

ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็น 
 ๑. จุดเด่นของการให้บริการ 
.................................................................................................................................... ................................................
............................................................................ ........................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ........... 
.................................................................................................................. ............................................................  
 ๓. ความคาดหวังของท่านที่ต้องการให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
ปรับปรุง/พัฒนา ในเรื่องใด 
.................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
https://forms.gle/UjZL๖d๔๘vQ๖sqmur๕  

https://forms.gle/UjZL6d48vQ6sqmur5

