
๑ 

 

รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
 

กลุ่มอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๒ 

 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นที่            
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล  กลุ่มอ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

ปีท่ีด าเนินการ  ๒๕๖๒ 
บทคัดย่อ 

  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ และเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน ตามกรอบแนวคิด   ความพึงพอใจ
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จ านวน ๔ 
ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  
  ประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และมีผู้ส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่มาใช้บริการ จ านวน ๖๖๔ คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินที่
ผู้รับผิดชอบสร้างข้ึน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยแยกเป็นประเด็น  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ๔ 
ด้าน โดยด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไป ด้านละ ๑๐ ข้อ  ส่วนด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 
๕ รวมทั้งสิ้น  ๓๕ ข้อ    สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตราส่วนร้อยละ 

ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดเ้สีย ต่อการบริหารจัดการด้านวิชาการ 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป อัตราส่วนร้อยละ ๘๙ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด ส่วนด้านบริหารบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามล าดับ แต่ยังมีระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก จาก
ก ารป ระ เมิ น ค่ า เฉ ลี่ ย โด ย รวม ทุ ก ด้ าน  อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก ขึ้ น ไป  คิ ด เป็ น อั ต ร าส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๕ 
 

ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ควรพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน ให้เกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านบริหารทั่วไป ซึ่งมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  ส่วน   

ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลเห็นว่า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริการระดับมากขึ้นไป  ในระดับค่อนข้างมาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ควร
พัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพการให้บริการ ให้มีระบบชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 



๓ 

 

ค ำน ำ 

 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มุ่งมั่น
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการส านักเขตพื้นที่การศึกษา ตามพันธกิจ       
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพ อัจฉริยภาพ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด าเนินการส่งเอกสาร สนับสนุน หน่วยงาน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ อัจฉริยภาพ มี
จรรยาบรรณ วิชาชีพ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร บูรณาการมีส่วนร่วม ของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง และภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้อัตลักษณ์ UDN 3 หมายถึง ความเป็นเอกภาพ อันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) พลังและความคิด         
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี (Dynamic) ความเป็นที่หนึ่ง (Number One) มุ่งสร้างความดี 3 ประการ คือ หน่วยงาน / 
สถานศึกษา ดี บุคลากร ดี และ นักเรียน ดี ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จึงได้จัดเก็บ
ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในประเด็นการบริหารจัดการศึกษาและประเด็นความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ขึ้น 
 ทั้งนี้ ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ปีงบประมาณ 2562 ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามภารกิจ ที่มีส่วนผลักดันให้นโยบายส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มอ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
                                                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

 

 

 

 

 



๔ 

 

สำรบัญ 

                หน้า 

 

 

บทคัดย่อ           
 ๑ 

ค าน า            ๒ 

บทที่ ๑ บทน า           ๓ 

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง        ๖ 

บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการศึกษา         ๑๑ 

บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         ๑๓ 

บทที่ ๕  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ        ๑๔ 

คณะผู้จัดท า          ๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

บทที่ ๑ 

บทน ำ  

ควำมเป็นมำ ควำมส ำคัญ หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๑๑ ความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ      เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน...” ดังนั้น การให้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มตั้งแต่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการใน 
ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา รัฐบาลได้ด าเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ การ
ให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี จะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐ เริ่ม ด าเนินการปรับปรุงระบบ
การให้บริการแก่ประชาชนต่าง ๆ ด้านความสะดวก, ความรวดเร็ว ยุติธรรมต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอนในการ
ท างาน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงาน ภาครัฐ
อย่างสูงสุด โดยมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การสร้าง จิตส านึกต่อ
การบริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและ
ให้บริการเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามบทบาท 
ภารกิจของอย่างบูรณาการ ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการประเมิน ในองค์ประกอบที่ ๓ : สัมฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๖ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ โดยก าหนดประเด็นการพิจารณา  ๒  ประเด็น  คือ 

ประเด็นที่ ๑  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารทั่วไป 

ประเด็นที่ ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้านอาคาร
สถานที่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร จึงได้มีการด าเนินงานส ารวจความพึง
พอใจของ  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

 



๖ 

 

กรอบแนวคิด 

จาการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และ
การศึกษา  ตามที่คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้ก าหนดแนวทางการประเมิน ในองค์ประกอบที่ ๓ : สัมฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ชี้ความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ จึงได้
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

๑.การประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
ทั่วไป 

๒.การประเมินความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านอาคารสถานที่  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  ด้านสวัสดิการ  และด้านข้อมูลข่าวสาร 

 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน  

 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 ๒. เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 ขอบเขตของกำรวิจัย  

๑.ประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต ๓ ตามกระบวนการบริหารงาน๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป 

๒.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  
ด้านอาคารสถานที่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสวัสดิการ  และด้านข้อมูลข่าวสาร 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

๑. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งนี้ เป็นการประเมินความ
พึง พอใจในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูล        
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งมีทั้งการจัดเก็บข้อมูล  การแจก
แบบประเมินนอกสถานที่ ณ จุดที่จัดงานพิธี หรือการประชุมสัมมนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน



๗ 

 

ในสังกัด และส่งแบบประเมินขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินไปยังโรงเรียนในสังกัด  ในรูปแบบของ 
QR code    ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลเพื่อให้เห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์  

๒.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู และบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน ใน
สังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการศึกษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด
รวมทั้งให้การบริการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔    จ านวน ๒,๖๕๖ คน  
          ๓. ผู้รับผิดชอบการส ารวจได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบประเมินใช้ค่าอัตราส่วนร้อยละในการอธิบายผลที่ได้รับ 
 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 ๑.ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   
ทราบ ถึงความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๒.เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฎิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

นิยำมศัพท์เฉพำะ  

๑ ส านักงาน หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

๒ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสีย หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  “Satisfaction” มีความหมายตาม

พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin, ๑๙๖๘, p. ๔๓๗ อ้างถึงในวันชัย แก้วศิริโกมล , ๒๕๕๐, 
หน้า ๖) ให้ค าจ ากัดความว่า เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถานประกอบการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
เข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ  ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (๒๕๔๕,หน้า ๑๑) ความพึงพอใจเป็น
แนวความคิด หรือทัศนคติอย่างหนึ่ง เป็นสภาวะรับรู้ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไว้ว่าเมื่อทางานชิ้นหนึ่งแล้ว
จะได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าได้รับตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารางวัลต่ า กว่าอินทรีย์ที่
คาดหวังก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ  ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (๒๕๔๕, หน้า ๙) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง สภาพของจิตที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความ
ต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง
กลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียด 
 

จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผู้ให้ไว้ตามกล่าวมาข้างต้น ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
พอสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ
พอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระท าในสิ่ง
ที่ต้องการ  ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถท าให้ระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับ ความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับ
การตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา  

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความต้องการของตนว่า ได้รับการตอบสนองมาก

น้อยเพียงไรหากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากแต่ถ้า
ได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบพฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีสิ่งจูงใจ(Motive) หรือแรงขับ (Drive) 
เป็นความต้องการ ที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่ง
ความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
ความหมายของการให้บริการ 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชน

ผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของคนหลายกลุ่มการ
ให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่



๙ 

 

ขอรับบริการโดยตรงเพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดการให้บริการของ
นักวิชาการ สุนันทา ทวีผล (๒๕๕๐, หน้า ๑๓) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

๑. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่องค์การจัด
ให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่
คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้น ๆ 

๒. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มิใช่ท า ๆ 
หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 

๓. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
๔. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
๕. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย  สะดวก สบาย 

สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือผู้ใช้บริการมาก 

เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ 
เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ ซึ่งได้มีผู้กล่าวไว้ว่า ดังนี้ ปรัชญา เวสารัชช์ 

(๒๕๔๐, หน้า ๔๘ -๕๓ อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, ๒๕๕๐, หน้า ๑๗) ได้กล่าวไว้ว่า เกี่ยวกับวิธีการสร้างความ
ประทับใจส าหรับประชาชนผู้รับบริการ อาจท าได้หลากหลายขึ้นอยู่กับก าลังทรัพยากรที่มีและความตั้งใจที่จะ
ให้บริการที่ดี โดยพนักงานผู้ให้บริการเป็นเรื่องส าคัญพนักงานผู้ให้บริการต้องมีจิตส านึกที่ดี สนใจและตั้งใจ
พัฒนาการบริการของตนให้เกิดความประทับใจที่ดีส าหรับประชาชน แล้วจะต้องมีขบวนการวิธีปฏิบัติที่สร้างความ
ประทับใจส าหรับประชาชนผู้รับบริการ คือ 

๑. การจัดระบบ ในการให้บริการทีมีคุณภาพอาจท าได้หลายทาง 
  ๑.๑ การให้บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือหยิบจากจุดวางบัตรคิว แต่ทั้งนี้ต้อง

มีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา 
  ๑.๒ การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อโดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 
  ๑.๓ การจัดหรือก าชับพนักงานผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพ่ือให้เกิดระเบียบ 
  ๑.๔ การจัดช่องพิเศษในกรณีทีมีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ก็ควรแยกเรื่อง

ดังกล่าวออกจากช่องปกติและจัดเป็นช่องทางด่วนให้โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และชัดเจน เช่น 
    ๑.๔.๑ การจัดเวลาท าการ เริ่มจาก ๐๘.๓๐ น . ถึง ๑๖.๓๐ น. 
    ๑.๔.๒ การระบุเวลาด าเนินการ หน่วยบริการที่ดีควรระบุเวลาด าเนินการให้ชัดเจน เพ่ือที่ประชาชนจะ

ได้ทราบระยะเวลาในการด าเนินการ 
    ๑.๔.๓ การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดต่อควรเป็นจุดที่สะดวกส าหรับประชาชน ควรเป็นจุดที่อยู่

บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน 
    ๑.๔.๔ บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทั้งหลายควรตกกับพนักงาน ส่วนประชาชนควรได้รับ

ความสะดวกมากที่สุด การก าหนดจุดรับติดต่อควรจัดให้เหลือน้อยที่สุด ประชาชนควรติดต่อที่จุดเดียวและ
เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 

๒. การอ านวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งท าให้เกิดความรู้สึกและความ
ประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดให้แก่ประชาชน ได้ดังนี้ 



๑๐ 

 

  ๒.๑ ความสะดวกระหว่างรอ หน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็ว ลดเวลาที่ผู้รับบริการให้น้อยลงที่สุด 
หากจ าเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงานบริการ ต้องจัดให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการรอ เช่น จัดให้มี
สถานที่และท่ีนั่งรอเพียงพอไม่แออัด ไม่เบียดเสียด ไม่ยัดเยียด 

  ๒.๒ ความสะอาดของสถานที่ ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความสะอาดของสถานที่  ความ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา 

  ๒ .๓ ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนที่ เข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่มหลายประเภท 
โดยเฉพาะคนพิการ ควรจัดให้มีทางเลื่อนส าหรับรถเข็น 

๓. การใช้เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการเก็บและประมวลผลข้อมูล ผ่อนแรงใน
การท างาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้ท างานได้รวดเร็วและช่วยให้ผลงานมีความ
เรียบร้อย เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ส าหรับงานบริการ เช่น 

  ๓.๑แบบฟอร์มไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่จัดพิมพ์โดยส่วนราชการ หน่วยบริการควรยินยอมให้ผู้
ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง 

  ๓.๒ การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการพัฒนาของเครื่องมือ 
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนายุคใหม่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริการ เช่น ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

  ๓.๓ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยในการบริการ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการพิมพ์หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วยตัวบุคคล 

สรุป การให้บริการเพ่ือให้เกิดความประทับใจส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อนั้นมีมากมายหลากหมายวิธี 
โดยส่วนรวมแล้ว เทคนิควิธีเหล่านี้เน้นที่การจัดระบบที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส าคัญ คือ พนักงาน
ผู้ให้บริการต้องมีความสนใจ และความพยายามน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการ  มีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน  ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่การศึกษา 

ดังนี้ สมิต สัชฌุกร (๒๕๔๒ อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, ๒๕๕๐, หน้า๑๘) ให้ความหมายค าว่า การบริการตรงกับค า
ในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นค าที่เราคุ้นเคย และคนส่วนมากจะเรียกร้อง  ขอรับบริการเพ่ือความพึง
พอใจของตนโดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ การให้
บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท า
ให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้นการจัดอ านวยความสะดวกก็เป็น
การให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด า เนินการได้
หลากหลายวิธี จุดส าคัญ คือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ได้ก าหนดแนวทางการประเมิน ในองค์ประกอบที่ ๓ : สัมฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ โดย
ก าหนดประเด็นการพิจารณา  ๒  ประเด็น  คือ 



๑๑ 

 

ประเด็นที่ ๑  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารทั่วไป 

ประเด็นที่ ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ด้านอาคาร
สถานที่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   ด้านสวัสดิการ และ  ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
กรอบแนวคิด 

จากการทบทวนเอกสารและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสียต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา ต่อการให้บริการ และการศึกษา ตามที่คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์
ผลปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการประเมิน ในองค์ประกอบ
ที่ ๓ : สัมฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ชี้ความพึงพอใจใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ จึงได้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

๑.การประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
ทั่วไป 

๒.การประเมินความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้านอาคารสถานที่  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  ด้านสวัสดิการ  และด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

บทที่ ๓ 
 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ  

 
ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ของผู้รับบริการและมีส่วนได้เสีย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ครั้งนี้ เป็นการ
ประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียในเชิงปริมาณ  โดยผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  ได้
ด าเนินการตามล าดับดังนี้  

๑.ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.วิธีสร้างเครื่องมือ 
๔.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๕.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ประชำกรที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และสถานศึกษา จ านวน 664 
คน โดย ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  ซึ่งสุ่มจากผู้ตอบแบบสอบถามแยกตาม
ประเด็นความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการ
บริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ด้านละ  
๖๖๔  คน และประเด็นความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสาร   

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น  2  ส่วน   คือ 

 
 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ(Check list) 

ส่วนที่ ๒  เป็นแบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)มี  ๕  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารทั่วไป ด้านละ  ๖๖๔  ฉบับ    
  
 
 
 



๑๓ 

 

วิธีสร้ำงเครื่องมือ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมรับผิดชอบการให้บริการ ในส่วนของกลุ่มอ านวยการ ซึ่ง
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๔ ที่ควบคุมก ากับกลุ่ม
อ านวยการ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการประเมิน ในองค์ประกอบที่ 
๓ : สัมฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งมีทั้งการ
จัดเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบประเมินนอกสถานที่ ณ จุดที่จัดงานพิธี หรือการประชุมสัมมนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และส่งแบบประเมินขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินไปยัง
โรงเรียนในสังกัด  และ ในรูปแบบของ QR code  และข้ันตอนที่ ๒ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลเพื่อให้
เห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์  

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบประเมินใช้ค่าอัตราส่วนร้อยละในการอธิบายผลที่ได้รับ  โดยน า
ผลจากการตอบแบบประเมินที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปมาคิดค่าอัตราส่วนร้อยละ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

บทที่ ๔ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการ
ให้บริการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  โดยแยกตามประเด็น  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการ
บริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 
ปรากฏผลดังแสดงไว้ในตาราง  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตารางที่ ๑ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน 

การบริหารและ 

การจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

จ านวน
ผู้ตอบ
แบบสอ
บถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี 

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

จ านวน 

(คน) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  664 - 16 60 365 223 588 89 

2. ด้านบริหารงานบุคคล 664 - 20 75 370 199 569 88 

3. ด้านงบประมาณ  664  7 22 65 364 206 570 86 

4. ด้านบริหารทั่วไป 664 10  34 78 349 193 542 82 

รวม 2656 17 92 278 1,448 821 2,269 85 

คิดเป็นร้อยละ 100 1 3 10 55 31   

  
     
หมายเหตุ ๑. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ๒. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน  
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

      บทที่ ๕ 
สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ  

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 ในประเด็นความพึงพอใจการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้าน
งบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป   ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยเรียงล าดับตามหัวข้อ ดังนี้ 

๑.วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
๒.วิธีด าเนินการประเมิน 
๓.สรุปอภิปรายผลการประเมิน   
๔.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน  

 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 ๒. เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและการให้บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

วิธีด ำเนินกำรประเมิน 

๑. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ครั้งนี้ เป็นการประเมินความ
พึงพอใจ ในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูล        
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งมีทั้งการจัดเก็บข้อมูล  ในรูปแบบ
ของการสแกน QR Code   และขั้นตอนที่ ๒ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลเพ่ือให้เห็นถึงเชิงปริมาณและ
พรรณนาวิเคราะห์  

 ๒.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  จ านวน 664 คน  ในรูปแบบของการ
สแกน QR Code  
 ๓. ผู้รับผิดชอบการส ารวจได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

      ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบประเมินใช้ค่าอัตราส่วนร้อยละในการอธิบายผลที่ได้รับ 
 
สรุป  อภิปรำยผลกำรประเมิน   

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อการบริหาร และการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ และเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน ตามกรอบแนวคิด   ความพึงพอใจ
ต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จ านวน ๔ 
ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป 



๑๖ 

 

    ประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และมีผู้
ส่วนได้เสีย ที่มาใช้บริการ จ านวน ๖๖๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินที่
ผู้รับผิดชอบสร้างขึ้น เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยแยกเป็นประเด็น  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป  ด้านละ ๑๐ ข้อ และประเด็นความพึงพอใจต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษาด้านบริหารงานบุคคลอีก  จ านวน ๕ ข้อ   รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๓๕ ข้อ สถิติพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตราส่วนร้อยละ 
  ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ อยู่ในระดับมากข้ึนไป อัตราส่วนร้อยละ ๘๙ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด ส่วน
ด้านบริหารบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามล าดับ แต่ยังมีระดับความพึง
พอใจค่อนข้างมากจากการประเมินค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ๘๕ 
           ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ควรพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน ให้เกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านบริหารทั่วไป ซึ่งมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด     

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานเขต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีข้อจ ากัดบางประเด็น ดังนี้ 
      ๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสแกน  QR Code  เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและเหมาะในยุคปัจจุบัน  
แตก่็มีข้อจ ากัดของความเที่ยงตรงทางสถิติ   ท าให้ค่าระดับความพึงพอใจในบางประเด็น คลาดเคลื่อนจากความ
เป็นจริง 

      ๒.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรูปแบบดังกล่าว  อาจจะไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่แท้จริง  อาจท าให้ค่าระดับความพึงพอใจในบางประเด็น คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ควรมีแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาและการบริการ โดยมีการสร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมภารกิจ และมีข้ันตอนการจัดเก็บ
ข้อมูล ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มตัวอย่าง ของผู้รับบริการ 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๗ 

 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ของส านักงานเขตพื้นที่            
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล  กลุ่มอ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

ปีท่ีด าเนินการ  ๒๕๖๒ 
บทคัดย่อ 

  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ และเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน ตามกรอบแนวคิด   ความพึงพอใจ
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จ านวน ๔ 
ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  
  ประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และมีผู้ส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่มาใช้บริการ จ านวน ๖๖๔ คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินที่
ผู้รับผิดชอบสร้างข้ึน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยแยกเป็นประเด็น  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ๔ 
ด้าน โดยด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไป ด้านละ ๑๐ ข้อ  ส่วนด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 
๕ รวมทั้งสิ้น  ๓๕ ข้อ    สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตราส่วนร้อยละ 

ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการบริหารจัดการด้านวิชาการ 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป อัตราส่วนร้อยละ ๘๙ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด ส่วนด้านบริหารบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามล าดับ แต่ยังมีระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก จาก
ก ารป ระ เมิ น ค่ า เฉ ลี่ ย โด ย รวม ทุ ก ด้ าน  อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก ขึ้ น ไป  คิ ด เป็ น อั ต ร าส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๕ 
 

ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ควรพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน ให้เกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านบริหารทั่วไป ซึ่งมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  ส่วน   

ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลเห็นว่า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริการระดับมากขึ้นไป  ในระดับค่อนข้างมาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ควร
พัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพการให้บริการ ให้มีระบบชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 



๑๘ 

 

ค ำน ำ 

 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มุ่งมั่น
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการส านักเขตพื้นที่การศึกษา ตามพันธกิจ       
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพ อัจฉริยภาพ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด าเนินการส่งเอกสาร สนับสนุน หน่วยงาน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ อัจฉริยภาพ มี
จรรยาบรรณ วิชาชีพ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร บูรณาการมีส่วนร่วม ของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง และภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้อัตลักษณ์ UDN 4 หมายถึง ความเป็นเอกภาพ อันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) พลังและความคิด         
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี (Dynamic) ความเป็นที่หนึ่ง (Number One) มุ่งสร้างความดี 3 ประการ คือ หน่วยงาน / 
สถานศึกษา ดี บุคลากร ดี และ นักเรียน ดี ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดเก็บ
ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในประเด็นการบริหารจัดการศึกษาและประเด็นความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ขึ้น 
 ทั้งนี้ ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ปีงบประมาณ 2562 ไดป้ระเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย ที่มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามภารกิจ ที่มีส่วนผลักดันให้นโยบายส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มอ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
                                                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นายปัญญารัฎฐน์   จันทร์กอง     ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

นายปัญจพล  แสงค าไพ            รองผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
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