รายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำศรีส ะเกษ เขต 1 เป็น หน่ว ยงำนใน สั งกั ด ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน ดูแลและรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของจังหวัด ศรีสะเกษ
7 อำเภอ เป็นองค์กรหลักในกำรจัดและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
มำตรฐำนที่สูงขึ้น เป็ น ที่พึงพอใจของประชำชนทั่ว ไป และพัฒ นำสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนที่กำหนด
เป็นหน่วยงำนบริกำรทำงกำรศึกษำ มีนโยบำยขององค์กร ควำมมุ่งหมำยวิธีกำรดำเนินงำนผลงำนขององค์กร
ทำ ให้มีภำรกิจด้ำนกำรศึกษำกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำร ให้แก่หน่วยงำนในสังกัดจึงจำเป็นต้องพัฒนำระบบกำร
บริกำรให้เกิดควำมสะดวกสบำยต่อผู้รับบริกำร เพื่อก่อให้เกิดควำมพึงพอใจและนำไปสู่ควำมสำเร็จของงำน
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ตำมมำตรำ 4 “ข้อมูล ข่ำวสำร” หมำยควำม
ว่ำสิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะทำได้โดยสภำพ
ของสิ่งนั้นเอง หรือผ่ ำนวิธีกำรใด ๆ และไม่ว่ำจะจัดทำไว้ในรูปแบบ เอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนที่
ภำพวำด ภำพถ่ ำ ย ฟิ ล์ ม กำรบั น ทึก ภำพหรื อ เสี ย งกำรบั นทึ ก โดยเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ วิ ธีใ ดที่ ท ำให้
สิ่ งที่บั น ทึก ไว้ป รำกฏได้ และตำมมำตรำ 9 หน่ว ยงำนของรั ฐ ต้องจัด ให้ มีข้ อมูล ของรำชกำรไว้ บริก ำรให้
ประชำชนเข้ ำ ตรวจดู ไ ด้ ภำยใต้ บั ง คั บ มำตรำ 14 และ 15 คื อ ถ้ ำ ส่ ว นที่ ต้ อ งห้ ำ มมิ ใ ห้ เ ปิ ด เผย ให้ ล บ
หรือตัดทอนหรือทำลำยประกำรอื่นใดที่ไม่เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วน นั้น
ยุคปัจจุบันไม่ว่ำหน่วยงำน หรือองค์กรต่ำงก็มุ่งแข่งขัน เพื่อแย่งชิงลูกค้ำ ใครมีลูกค้ำมำก และลูกค้ำพึง
พอใจ ก็จะมีลูกค้ำติดตำมมำใช้บริกำรมำก แต่ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ ำหำกลูกค้ำมำใช้แล้วไม่พึงพอใจ ก็จะไปหำ
แหล่งกำรให้บริกำรใหม่ และยังบอกต่อไปยังคนอื่น ๆ ด้วยควำมพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร จึงมี
ผลกระทบต่อหน่วยงำน หน่วยงำนจึงควรมีกำรพัฒนำและวิธีกำร ให้บริกำรอย่ำงเต็มที่ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้
ได้รับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
กำรให้บ ริกำรจึงเป็ นหั วใจของกำรดำเนินงำนในปัจจุบันในทุกหน่ว ยงำนทุกองค์กร ทั้งหน่ว ยงำน
ภำครัฐและเอกชน ก็เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร ลูกค้ำจะเลือกแหล่งกำรให้บริกำรที่ดีกว่ำ เสมอ แหล่งให้บริกำร
จึงต้องพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงดีที่สุด
ดังนั้ น จึ งเห็น ได้ ว่ำบุ คลำกรในหน่ ว ยงำนไม่ว่ำของรัฐ และเอกชน จึงมีกำรตื่นตัว ในกำรให้บริกำร
กันอย่ำงกว้ำงขวำง หำกลยุทธ์ต่ำงๆ มำให้บริกำร และถือหลักกำรกำรให้บริกำรที่ดีต่อทุกคนที่มำใช้บริกำร คือ
ปัจจัยควำมสำเร็จ โดยปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีหัวใจบริกำร (Service-Mind) เป็นหลักยึดสำหรับสร้ำงควำม
ตระหนักให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้บริกำรทุกคน
หัวใจบริกำร หมำยถึง กำรอำนวยควำมสะดวก กำรช่วยเหลือ กำรให้ควำมกระจ่ำง กำรสนับสนุน กำร
เร่ งรั ดกำรทำงำนตำมสำยงำน และควำมกระตือรือร้นต่อกำรให้ บริกำรคนอื่น รวมทั้งกำรยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้กำรต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่น ต้องกำรให้ผู้อื่นประสบควำมสำเร็จในสิ่งที่เขำต้องกำร
กำรที่บุคคลในองค์กรจะมีหัวใจบริกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอื่น ต่อตนเองและต่อกำร
ทำงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้ ประกำศค่ำนิยมและวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดได้ยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรสืบทอดกันไป เป็นไปตำมภำรกิจวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของหน่วยงำน ดังนี้
รวดเร็ว เป็นธรรม มาตรฐาน

เพื่อให้ ก ำรดำเนิ น กำรเป็ น ไปด้ว ยดีพ ร้อมทั้ง นำข้อมูล ไปปรับ ปรุงกำรให้ บริ กำร จึ งได้ ดำเนินกำร
ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียดำเนินกำรกรอกแบบสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ของบุคลำกร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีส ะเกษ เขต 1 ผ่ ำนทำงออนไลน์ตำมเว็บไซต์ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต1 และแบบสำรวจตำมควำมสะดวกของแต่ละบุคคลคนที่เป็นผู้
ผู้รับบริกำร
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
2. เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริกำร
3. เพื่อนำผลกำรสำรวจมำใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขงำนให้มีคุณภำพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
4. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 ให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษำพฤติกรรมกำรให้บริกำรของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1
2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรของผู้มีส่วนได้เสียต่อบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
3. เพื่อนำข้อมูลมำพัฒนำกำรให้บริกำรของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 ให้ดีขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลกำรประเมินจะเป็นสำรสนเทศให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ
เขต 1 ใช้เป็นแนวทำงในกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพประสบควำมสำเร็จมำกขึ้น
2. ผลกำรประเมินในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงภำพควำมสำเร็จ ปัญหำอุปสรรค รวมถึงผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
3. ผลที่ได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรให้บริกำร จะช่วยสนับสนุนให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินกำรให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพที่สูงขึ้น

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เน้นบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อประโยชน์สุข
ของผู้รับบริกำร (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แ ผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็น เครื่องมือขับเคลื่อนทิศ
ทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ ก ำหนดโครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรงำนภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
เพื่อกำกับดูแลตนเองอย่ำงเป็นระบบใหญ่ (Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system) แต่ละระบบ
มีระบบย่อย (Sub-System) ประกอบด้วย
๑. คณะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Steering Committee) ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ ๙ กลุ่ม
๑ หน่วย
๒. คณะขั บ เคลื่ อนภำรกิ จ (Working Team) ประกอบด้ ว ย รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มภำรกิจ ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ หั วหน้ำกลุ่มงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในแต่ละกลุ่มภำรกิจ
๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เป็นรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำในสั งกัด จ ำนวน ๑๕ กลุ่ มเครือข่ำย ขับเคลื่ อนกำรบริห ำรจัดกำรโดยประธำนกลุ่ ม
เครือข่ำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ บริหำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะบุคคล
บริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำตำมเกณฑ์คุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ ยึ ด มำตรฐำนส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบ ำล มุ่งเน้นกำรมีส่ ว นร่วม เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด จึงได้กำหนดทิศ ทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถ
นำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจนภำยใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำ ประสงค์ ค่ำนิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
ดังนี้
วิสัยทัศน์ ( VISION)
“คุณธรรม คุณภำพ เป็นเลิศ”
คำนิยำมวิสัยทัศน์
คุณธรรม หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสถำนศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม”
คุณภำพ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีคุณภำพเป็นสถำนศึกษำ และสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ”
เป็นเลิศ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเลิศในระดับชำติ
พันธกิจ (MISSION)
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
๒. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ( Goals)
๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอภำค
๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม
ตำมวั ย มี คุ ณ ภำพตำมหลั ก สู ตร มี คุ ณลั ก ษณะและทั กษะกำรเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ และค่ ำ นิย มหลั ก
ของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพและมำตรฐำนระดับชำติ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรบริหำร
จัดกำร และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
สู่กำรปฏิบัติ
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
“ คุณภำพไม่มีเพดำน มำตรฐำนต้องสูงขึ้นเสมอ ”
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
“ รวดเร็ว เป็นธรรม มำตรฐำน ”
ยุทธศาสตร์ (Strategics)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒ นำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

การศึกษาความพึงพอใจ
ฟ้ำมุ่ย สุกัณศีล (2548: 49) ได้กล่ำวถึงควำมพึงพอใจว่ำ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี
ของบุคคลซึ่งเกิดจำกกำรได้รับกำรตอบสนองตำมที่ตนต้อ งกำรที่จะเกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อ สิ่งนั้น ตรงกันข้ำม
หำกควำมต้องกำรของตนไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมไม่พอใจก็จะเกิดขึ้น
อมรรัตน์ ศรีทอง (2549: 45-46) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้จะเกิดควำมรัก
ควำมผูกพัน กระตือรือร้น มุ่งมั่น ทุ่มเทควำมรู้ควำมสำมำรถของคนเพื่อควำมสำเร็จของงำนอย่ำงเต็มที่
พรชัย วิจิตธรรมภำณี (2549: 45 ) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่ำงหนึ่งที่มีลักษณะ
เป็ น นำมธรรม ไม่ ส ำมำรถมองเห็ น เป็ น รู ป ร่ ำ งได้ เป็ น ควำมรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว ที่ มี สุ ข เมื่ อ ได้ รั บ กำรตอบสนอง
ตำมควำมต้องกำรของตนเองในสิ่งที่ขำดหำยไปและเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมในกำรแสดงออกของบุคคล
ที่มีผลต่อกำรเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรม
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ชอบและพอใจ สบำยใจ
ของบุคคลที่เกิดจำกกำรได้รับกำรตอบสนองตำมที่ตนต้องกำร สำหรับกำรสำรวจครั้งนี้ควำมพึงพอใจ หมำยถึง
ควำมรู้ สึ ก ที่ช อบและพอใจของผู้ รั บ บริ กำรซึ่งวัดได้จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่ ส ำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 สร้ำงขึ้น ผ่ำนทำงระบบออนไลน์และเอกสำรประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อกำรรับบริกำร
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959: 113 – 115 อ้ำงถึงใน โสภิณ ศิริคำน้อย. 2554: 34) ได้
ศึกษำค้นคว้ำทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดควำมพึงพอใจ เรียกว่ำ The Motivation Hygiene Theory
ทฤษฎีนี้ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรทำงำน 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับกำรทำงำนซึ่งมีผลก่อให้เกิดควำม
พึงพอใจในกำรทำงำน เช่น ควำมส ำเร็จ ของงำน กำรได้รับกำรยอมรับนับถือลั กษณะของงำน สถำนะ
ของอำชีพ สภำพกำรทำงำน เป็นต้น
2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในกำรทำงำนและมีหน้ำที่
ให้บุคคลเกิดควำมพึงพอใจในกำรทำงำน เช่น เงินเดือน โอกำสที่จะก้ำวหน้ำในอนำคต สถำนะของอำชีพ
สภำพกำรทำงำน เป็นต้น
แมคเกรเกอร์ (McGreger. 1960: 33 – 58 อ้ำงถึงใน โสภิณ ศิริคำน้อย. 2554: 35) ได้ศึกษำ
ธรรมชำติของมนุษย์ และได้อธิบำยลักษณะของมนุษย์ว่ำมี 2 ประเภท คือ
1. คนประเภทเอ็กซ์ (X) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชำติญำณที่จะหลีกเลี่ยงกำรทำงำนทุกอย่ำงเท่ำที่จะทำได้
1.2 มีควำมรับผิดชอบน้อย
1.3 ชอบให้สั่งกำร
1.4 ไม่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุงองค์กำร
1.5 มีควำมปรำรถนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำยและควำมปลอดภัย
2. คนประเภทวำย (Y) มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 ชอบทำงำน เห็นว่ำกำรทำงำนเป็นของสนุกเหมือนกำรเล่นหรือกำรพักผ่อน
2.2 มีควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน
2.3 มีควำมทะเยอทะยำนและกระตือรือร้น

2.4 สั่งกำรตนเอง และสำมำรถควบคุมตนเองได้
2.5 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุงงำนและองค์กำรพัฒนำวิธีทำงำน
2.6 ปรำรถนำด้ำนเกียรติยศ ชื่อเสียง ควำมสมหวังในชีวิต
การวัดความพึงพอใจ
บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529: 58 อ้ำงถึงใน อุษณีย์ โภคำ. 2554: 56) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ว่ำ ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนำมธรรมเป็นกำรแสดงออกค่อนข้ำงซับซ้อน จึงเป็นกำรยำกที่จะวัดทัศนคติ
ได้โดยตรงแต่เรำสำมำรถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อมโดยวัดควำมคิดเห็นของบุคคลเหล่ำนั้นแทน ฉะนั้น กำรวัด
ควำมพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จำกัดด้วย อำจมีควำมคลำดเคลื่อนขึ้นถ้ำบุคคลเหล่ำนั้ นแสดงควำมคิดเห็นไม่ตรง
กับควำมรู้สึกที่จริง ซึ่งควำมคลำดเคลื่อนเหล่ำนี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดำของกำรวัดโดยทั่ว ๆ ไป
ภณิดำ ชัยปัญญำ (2541: 96 อ้ำงถึงใน อุษณีย์ โภคำ. 2554: 56) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรวัด
ควำมพึงพอใจนั้น สำมำรถทำได้หลำยวิธีดังต่อไปนี้
1. กำรใช้แบบสอบถำม โดยผู้ออกแบบสอบถำมเพื่อต้องกำรทรำบควำมคิดเห็น ซึ่งสำมำรถ
กระทำได้ในลักษณะกำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถำมอิสระ คำถำมดังกล่ำวอำจถำมควำมพอใจในด้ำน
ต่ำง ๆ
2. กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีกำรวัดควำมพึงพอใจทำงตรงซึ่งต้องอำศัยเทคนิคและวิธีกำรที่ดีจะได้
ข้อมูลที่เป็นจริง
3. กำรสังเกต เป็นวิธีวัดควำมพึงพอใจโดยกำรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะ
แสดงออกจำกกำรพูดจำ กริ ย ำ ท่ำทำง วิธีนี้ต้องอำศัยกำรกระทำอย่ำงจริงจังและสั งเกตอย่ำงมีระเบียบ
แบบแผน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
1. แบบสารวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจควำมพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อำยุ กำรศึกษำ
ส่วนที่ 2 คือ ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในด้ำนต่ำงๆที่เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่กำรให้บริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ตำมภำรกิจหลัก ส่วนกำรวัดระดับควำม
พึงพอใจในแต่ละด้ำนนิยมใช้มำตรประเมินค่ำ 5 ระดับ ได้แก่
5
หมำยถึง
มีระดับพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง
มีระดับพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง
พึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง
พึงพอใจค่อนข้ำงน้อย
1
หมำยถึง
พึงพอใจน้อย
โดยมีข้อคำถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว
3. เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
4. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
5. กำรให้บริกำรเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมำะสม
6. กำรให้ข้อมูล / รำยละเอียดชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
7. มีกำรให้บริกำรเป็นไปตำมลำดับก่อน - หลัง อย่ำงยุติธรรม
8. แบบฟอร์มเข้ำใจง่ำยและสะดวกในกำรกรอกข้อมูล
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดควำมสะดวกมำกขึ้น
10. ช่องทำงในกำรให้บริกำรของสำนักงำน
11. ได้รับกำรบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร (ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลำด)
12. ได้รับบริกำรที่เป็นประโยชน์
ส่วนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะ

2. การเก็บข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจ
ในกำรดำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินกำรเก็บข้อมูล 2 ช่องทำงดังนี้
1. เก็บข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ บนเว็บไซส์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 http://www.sisaketedu1.go.th/
2. เก็บข้อมูลโดยให้ผู้รับบริกำรกรอกแบบประเมินหลังรับบริกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1

บทที่ 4
ผลการประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้ผลกำรประเมินตำมตำรำงที่ 1 ดังนี้
ข้อคำถำม
1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร
2.เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว
3.เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
4.เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
5.กำรให้บริกำรเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมำะสม
6.กำรให้ข้อมูล / รำยละเอียดชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
7.มีกำรให้บริกำรเป็นไปตำมลำดับก่อน - หลัง อย่ำงยุติธรรม
8.แบบฟอร์มเข้ำใจง่ำยและสะดวกในกำรกรอกข้อมูล
9.เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดควำมสะดวกมำกขึ้น
10.ช่องทำงในกำรให้บริกำรของสำนักงำน
11.ได้รับกำรบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร (ควำมถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ผิดพลำด)
12.ได้รับบริกำรที่เป็นประโยชน์

จำนวน
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
4.14
0.72
4.02
0.68
4.01
0.71
4.02
0.72
4.03
0.66
3.97
0.66
3.95
0.65
4.00
0.64
3.93
0.64
3.93
0.62

122

3.98

0.65

122

3.97

0.66

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรในข้อที่ 1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
ด้วยควำมสุภ ำพ เป็ นมิตรมีค่ำเฉลี่ย สูงสุ ด คือ 4.14 รองลงมำคือ ข้อที่ 5.กำรให้บริกำรเป็นระบบและมี
ขั้นตอนที่เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.03 และข้อที่ 9.เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดควำมสะดวก
มำกขึ้น ข้อที่ 10 ช่องทำงในกำรให้บริกำรของสำนักงำน มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.93
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรทำแบบสอบถำมในส่วนที่ 3 มีดังนี้
- สถำนที่ควรปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้มำติดต่องำนที่สำมำรถบังแดดฝนได้
- ดูแลควำมสะอำดห้องน้ำห้องส้วม ไม่ให้มีกลิ่น
- ควรมีที่นั่งรอรับบริกำรของแต่ละกลุ่ม
- ควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพิ่มช่องทำงบริกำรทำงออนไลน์เพิ่มขึ้น
- ควรมีป้ำยข้อควำมบอกจุดกำรให้บริกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ควรมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือข้อที่ 1
เจ้ ำ หน้ ำที่ ให้ บ ริ ก ำรด้ว ยควำมสุ ภ ำพเป็ น มิต ร มี ค่ำ เฉลี่ ย เท่ำ กับ 4.14 ด้ว ยส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึ ก ษำศรี ส ะเกษ เขต 1 ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละบุ ค ลำกรทุ ก คนใส่ ใ จในกำรบริ ก ำร อ ำนวย
ควำมสะดวก ให้ ก ำรบริ ก ำรอย่ ำ งรวดเร็ ว ถู กต้ อ ง ลดขั้ นตอนกำรติ ดต่ อ สอดคล้ อ งกั บวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
(Organizational culture) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ที่ว่ำ “ รวดเร็ว เป็นธรรม
มำตรฐำน ” ผลกำรประเมิน ข้อ ที่ 5.กำรให้ บริ กำรเป็ นระบบและมี ขั้นตอนที่เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ ย 4.03
สืบเนื่องมำจำก สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีส ะเกษ เขต 1 ได้กำหนดคู่มือหรือแนวทำง
กำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ หน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน
โดยมีข้อมูล รำยละเอีย ดของกำรปฏิบั ติ เช่น คู่มือหรือแนวทำงกำร ปฏิบัติส ำหรับกำรให้ บริกำรประเภท
งำนให้ บ ริ ก ำร ขั้ น ตอนกำรให้ บ ริ ก ำรแผนผั ง /แผนภู มิ ก ำรให้ บ ริ ก ำร ระยะเวลำที่ ใ ช้ ใ นกำรให้ บ ริ ก ำร
และผู้รับผิดชอบ ในกำรให้บริกำร เป็นต้น ทำให้กำรบริกำรเป็นไปอย่ำงมีระบบขั้นตอน รวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
จำกข้อเสนอแนะที่ผู้มำรับบริกำรได้เสนอแนะไว้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ
เขต 1 ได้วำงแผนเพื่อปรับปรุงบริกำรแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้
- ปรับปรุงสถำนที่จอดรถสำหรับผู้มำติดต่อรับบริกำรโดยเพิ่มควำมร่มรื่นและเพิ่มเติมที่จอดรถที่บัง
แดดได้
- ดูแลควำมสะอำดห้องน้ำห้องส้วมไม่ให้มีกลิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำให้สวยงำมน่ำใช้ อุปกรณ์
ภำยในห้องน้ำพร้อมใช้ตลอดเวลำ
- แต่ละกลุ่มจัดที่นั่งรอรับบริกำรของแต่ละกลุ่มให้เพียงพอ เหมำะสม
- ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพิ่มช่องทำงบริกำรทำงออนไลน์เพิ่มขึ้น
- จัดทำป้ำยข้อควำมบอกจุดกำรให้บริกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ควรมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย

ภาคผนวก

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
1. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นำมศรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
2. นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
๓. นำยสุเทพ ศรบุญทอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
๔. นำยคำโพธิ์ บุญสิงห์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
๕. นำยรังสฤษธิ์ บุญรอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
๖. นำยชำณุวัติ ศรเพชร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
คณะทางาน
1. นำยสมโภชน์ หลักฐำน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
2. นำยเสรี กำหลง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยทองคำ จันทร์โสภำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4. นำงสำวประพิษศร กรมเมือง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5. นำงทอปัด บุษบงก์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
6. นำงพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
7. นำงพิมพ์ฐิศำ ศีลำสำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
8. นำงวยุรีย์ ศิริโชติ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
9. นำงจุลพนม ธำนี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
10. นำงกรรณิกำ ขุขันธิน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
11. นำงสำวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
12. นำงมำริษำ อุทธิเสน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
13. นำงสำวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
14. นำยอดิศักดิ์ พละศักดิ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
15. นำงรวิกำนต์ โพธิ์ศรี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
16. นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
17. นำงช่อผกำ พวงมำเทศ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
18. นำงภำวดี สมำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
บรรณาธิการ และจัดทารูปเล่ม
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นำงภำวดี สมำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

