


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย  

  

๑ 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตอการบริหารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการใหบริการ ของสํานักงานเขตพื้นที่            
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 

ผูรวบรวมขอมูล  กลุมอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

ปที่ดําเนินการ  ๒๕๖๓ 

บทคดัยอ 

  การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 
ที่มีตอการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการใหบริการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ และเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการดําเนินงาน ตามกรอบแนวคิด   ความพึงพอใจ
ตอการบริหารและการจัดการศึกษา  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จํานวน ๔ 
ดาน คือ ดานบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป 
  ประชากรในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมิน ไดแก ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และมีผูสวน
ไดสวนเสีย ที่มาใชบริการ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบประเมินที่ผูรับผิดชอบสรางขึ้น เปน
แบบมาตรสวนประมาณคา โดยแยกเปนประเด็น  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ ๔ ดาน โดยดานวิชาการ 
ดานงบประมาณและดานบริหารทั่วไป ดานละ ๑๐ ขอ  สวนดานบริหารงานบุคคล จํานวน ๕ รวมท้ังสิ้น  ๓๕ ขอ    
สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูลแบบอัตราสวนรอยละ 

ผลการประเมินพบวา ความพึงพอใจของผู รับบริการ และผูมีสวนไดเสีย ตอการบริหารจัดการดาน
บริหารงานทั่วไป อยูในระดับมากข้ึนไป อัตราสวนรอยละ ๙๒.๙๘ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด สวนดาน ดาน
งบประมาณ ดานวิชาการ และดานบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยรองลงมาตามลําดับ แตยังมีระดับความพึงพอใจ
คอนขางมาก จากการประเมินคาเฉลี่ยโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากข้ึนไป คิดเปนอัตราสวนรอยละ ๙๑.๓๙ 
 

ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมิน เห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ควรพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง ๔ ดาน ใหเกิดความพึงพอใจแก
ผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานบริหารท่ัวไป ซึ่งมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด  สวน   

ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลเห็นวา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริการระดับมากข้ึนไป  ในระดับคอนขางมาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ควร
พัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพการใหบริการ ใหมีระบบชัดเจนยิ่งขึ้น 
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๒ 

คํานํา 

 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเปนภารกิจหลักของสํานักเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยไดมุงมั่น
พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบมีสวนรวม บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการสํานักเขตพื้นที่การศึกษา ตามพันธกิจ       
สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ สงเสริม พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพ อัจฉริยภาพ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดําเนินการสงเอกสาร สนับสนุน หนวยงาน 
องคกรที่ เก่ียวของ ใหมีสวนรวม ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ อัจฉริยภาพ มี
จรรยาบรรณ วิชาชีพ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ภายในองคกร บูรณาการมีสวนรวม ของหนวยงาน องคกรท่ีเก่ียวของ และภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษา ภายใตอัตลักษณและรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔B๔S  Model สํานักเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงไดจัดเก็บขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน
ประเดน็การบริหารจัดการศึกษา  ขึ้น 
 

 ทั้งน้ี ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ปงบประมาณ 256๓ ไดประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ที่มุงพัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนนิงานตามภารกิจ ที่มีสวนผลักดันใหนโยบายสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 

 ขอขอบคุณบุคลากรกลุมอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกทานที่มีสวนรวมใหผลการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย ไว ณ โอกาสนี้ 
 
                                                     

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
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๓ 

บทที่ ๑ 

บทนํา  

ความเปนมา ความสําคัญ หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑ ความวา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง

สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ      เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ

มีการเรียนรูรวมกัน...” ดังนั้น การใหบริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนใหไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด เปนเปาหมายสูงสุดขององคกร ทุกแหงทั้งภาครัฐและเอกชน เร่ิมตั้งแตรัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการใน 

ป ๒๕๔๕ เปนตนมา รัฐบาลไดดําเนินการเรงรัดใหหนวยงานของรัฐทุกองคกรมีการปรับปรุงคุณภาพ การ

ใหบริการแกประชาชนใหไดรับการบริการที่ดี จะเห็นไดจากการที่หนวยงานภาครัฐ เร่ิม ดําเนินการปรับปรุงระบบ

การใหบริการแกประชาชนตาง ๆ ดานความสะดวก, ความรวดเร็ว ยุติธรรมตาง ๆ โดยการลดข้ันตอนในการ

ทํางาน การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีพึงพอใจตอหนวยงาน ภาครัฐ

อยางสูงสุด โดยมีการปรับปรุงระบบการใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกประชาชน การสราง จิตสํานึกตอ

การบรกิารสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบรกิารแกประชาชน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาและ
ใหบริการเก่ียวกับการอํานวยความสะดวก แกครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ ตามบทบาท 
ภารกิจของอยางบูรณาการ ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธ์ิผลปฏิบัติงาน ในหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ไดกําหนดแนวทางการประเมิน ในองคประกอบที่ ๓ : สัมฤทธ์ิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๖ : ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ใหบริการ โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา  ๒  ประเด็น  คือ 

ประเด็นท่ี ๑  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และ
ดานบริหารทั่วไป 

ประเด็นที่ ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดานอาคาร

สถานที่  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานสวัสดิการ และดานขอมูลขาวสาร จึงไดมีการดําเนินงานสํารวจความพึง

พอใจของ  เพ่ือเปนขอมูลในการปรบัปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึนตอไป  
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๔ 

กรอบแนวคิด 

จาการศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ และ
การศกึษา  ตามที่คณะกรรมการประเมินสัมฤทธ์ิผลปฏิบัติงาน ในหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ไดกําหนดแนวทางการประเมิน ในองคประกอบที่ ๓ : สัมฤทธ์ิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : 
ผูรบับริการและผูมีสวนไดเสีย ชี้ความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ จึงได
นํามากําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการเก็บขอมูล ดังนี้ 

๑.การประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาตาม
กระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหาร
ทั่วไป 

๒.การประเมินความพึงพอใจการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดานอาคารสถานที่  ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก  ดานสวัสดิการ  และดานขอมูลขาวสาร 

 

วัตถุประสงคของการประเมิน  

 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบรกิาร  ของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 ๒. เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการใหบริการ

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 ขอบเขตของการวิจัย  

 ประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต ๓ ตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารท่ัวไป 

  

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

๑. ในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูที่มีสวนไดเสียตอการบริหารและจัดการศึกษา
รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ คร้ังนี้ เปนการประเมินความ
พึง พอใจในเชิงปริมาณ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเปนเครื่องมือในการ จัดเก็บขอมูล        
วิธีการศึกษาแบงออกเปน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บขอมูลซึ่งมีท้ังการจัดเก็บขอมูล การแจก
แบบประเมินนอกสถานที่ ณ จุดที่จัดงานพิธี หรือการประชุมสัมมนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน
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๕ 

ในสังกัด และสงแบบประเมินขอความอนุเคราะหในการตอบแบบประเมินไปยังโรงเรียนในสังกัด  ในรูปแบบของ 
QR code    ขั้นตอนท่ี ๒ เปนการวิเคราะหขอมูลและ สรุปผลเพ่ือใหเห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห  

๒.ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครู และบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน ใน
สังกัด และผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร และการจัดการศึกษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด
รวมท้ังใหการบริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔    
          ๓. ผูรับผิดชอบการสํารวจไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบงาย  
 ๔. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหจากแบบประเมินใชคาอัตราสวนรอยละในการอธิบายผลที่ไดรับ 
 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 ๑.ผูบริหารการศึกษาและบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   

ทราบ ถึงความสามารถของหนวยงานในการบริหารจัดการศกึษาและการใหบริการแกครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูมีสวนเก่ียวของ 

 ๒.เพ่ือใหผูบริหารการศึกษาและบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   

นําผลการประเมินไปใชในการปรบัปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต ๔ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

นิยามศัพทเฉพาะ  

๑ สํานักงาน หมายถึง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๔  

๒ ผูรับบริการและมีสวนไดเสีย หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของกับการการ

บรหิารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  
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๖ 

บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวของ 

 
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” มีความหมายตาม

พจนานุกรมทางดานจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin, ๑๙๖๘, p. ๔๓๗ อางถึงในวันชัย แกวศิริโกมล , ๒๕๕๐, 
หนา ๖) ใหคําจํากัดความวา เปนความรูสึกของผูรับบริการตอสถานประกอบการตามประสบการณที่ไดรับจากการ
เขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ  ลักษณวรรณ พวงไมมิ่ง (๒๕๔๕,หนา ๑๑) ความพึงพอใจเปน
แนวความคิด หรือทัศนคติอยางหนึ่ง เปนสภาวะรับรูภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไววาเม่ือทางานชิ้นหน่ึงแลว
จะไดรับรางวัลอยางใดอยางหนึ่งถาไดรับตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนแตถารางวัลต่ํากวาอินทรียที่
คาดหวังก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ  ลักษณวรรณ พวงไมมิ่ง (๒๕๔๕, หนา ๙) กลาววา ความพึงพอใจ 
หมายถึง สภาพของจิตที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้นมีความตองการ ถาความ
ตองการนั้นไดรับการตอบสนองท้ังหมดหรือบางสวนความเครียดจะนอยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทาง
กลับกัน ถาความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนองความเครียด 
 

จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผูใหไวตามกลาวมาขางตน ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล 
พอสรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ
พอใจตอการท่ีบุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความตองการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาใหกระทําในสิ่ง
ที่ตองการ  ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได แตทั้งน้ีความพึงพอใจ
ของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันหรือมีความพึงพอใจมากนอยขึ้นอยูกับคานิยมของแตละบุคคลและ
ความสัมพันธของปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเราตาง ๆ ซึ่งอาจสามารถทําใหระดับความพึงพอใจ
แตกตางกันได เชน ความสะดวกสบายที่ไดรับ ความสวยงาม ความเปนกันเอง ความภูมิใจ การยกยอง การไดรับ
การตอบสนองในสิ่งท่ีตองการและความศรัทธา  

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ผูรบับริการจะมีความพึงพอใจมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับความตองการของตนวา ไดรับการตอบสนองมาก

นอยเพียงไรหากไดรับการตอบสนองมากก็จะกอใหเกิดความจงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปากตอปากแตถา
ไดรบัการตอบสนองนอยก็จะรูสึกในแงลบพฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ(Motive) หรือแรงขับ (Drive) 
เปนความตองการ ที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองซึ่ง
ความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 

ความหมายของการใหบริการ 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการแกประชาชน

ผูมาติดตอที่เรียกวา ผูรับบริการนั่นเอง องคกรของรัฐจะตองตอบสนองความตองการของคนหลายกลุมการ
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๗ 

ใหบริการขององคกรหรือหนวยงานในภาครัฐเปนลักษณะงานท่ีตองมีการติดตอประชาสัมพันธกับประชาชนที่
ขอรับบริการโดยตรงเพ่ือใหประชาชนผูขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดการใหบริการของ
นักวิชาการ สุนันทา ทวีผล (๒๕๕๐, หนา ๑๓) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังนี้ 

๑. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและบริการที่องคการจัด
ใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุม
หนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไม
คุมคากับการดาํเนินงานนั้น ๆ 

๒. หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ 
หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 

๓. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
๔. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรบั 
๕. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก สบาย 

สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการหรือผูใชบริการมาก 

เทคนิคการสรางความประทับใจในการบริการ 
เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคการสรางความประทับใจในการบริการ ซึ่งไดมีผูกลาวไววา ดังนี้ ปรัชญา เวสารัชช 

(๒๕๔๐, หนา ๔๘ -๕๓ อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, ๒๕๕๐, หนา ๑๗) ไดกลาวไววา เก่ียวกับวิธีการสรางความ
ประทับใจสําหรับประชาชนผูรับบริการ อาจทําไดหลากหลายข้ึนอยูกับกําลังทรัพยากรที่มีและความตั้งใจที่จะ
ใหบริการที่ดี โดยพนักงานผูใหบริการเปนเร่ืองสําคัญพนักงานผูใหบริการตองมีจิตสํานึกที่ดี สนใจและตั้งใจ
พัฒนาการบริการของตนใหเกิดความประทับใจที่ดีสําหรับประชาชน แลวจะตองมีขบวนการวิธีปฏิบัติที่สรางความ
ประทับใจสําหรบัประชาชนผูรับบริการ คอื 

๑. การจัดระบบ ในการใหบริการทีมีคุณภาพอาจทําไดหลายทาง 
  ๑.๑ การใหบัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ หรือหยิบจากจุดวางบัตรคิว แตท้ังนี้ตอง

มีการประกาศใหทราบตลอดเวลา 
  ๑.๒ การจัดแถว การจัดชองใหติดตอโดยการจัดชองหรือแถวใหประชาชนเขาแถวอยางเปนระเบียบ 
  ๑.๓ การจัดหรอืกําชับพนักงานผูใหบริการคอยดูแลเปนคร้ังคราวเพ่ือใหเกิดระเบียบ 
  ๑.๔ การจัดชองพิเศษในกรณีทีมีเร่ืองที่ติดตอบางเรื่องสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว ก็ควรแยกเร่ือง

ดังกลาวออกจากชองปกติและจัดเปนชองทางดวนใหโดยประชาสัมพันธใหทราบ และชัดเจน เชน 
    ๑.๔.๑ การจัดเวลาทําการ เริ่มจาก ๐๘.๓๐ น . ถึง ๑๖.๓๐ น. 
    ๑.๔.๒ การระบุเวลาดําเนนิการ หนวยบริการที่ดีควรระบุเวลาดําเนินการใหชัดเจน เพ่ือที่ประชาชนจะ

ไดทราบระยะเวลาในการดาํเนินการ 
    ๑.๔.๓ การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดตอควรเปนจุดที่สะดวกสําหรับประชาชน ควรเปนจุดที่อยู

บรเิวณดานหนาของหนวยงาน 
    ๑.๔.๔ บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระท้ังหลายควรตกกับพนักงาน สวนประชาชนควรไดรับ

ความสะดวกมากที่สุด การกําหนดจุดรับติดตอควรจัดใหเหลือนอยท่ีสุด ประชาชนควรติดตอท่ีจุดเดียวและ
เจาหนาที่จะตองดําเนินการท้ังหมดใหแลวเสร็จ 
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๘ 

๒. การอํานวยความสะดวก ประชาชนไดรับความสะดวกมากเทาไหรก็จะยิ่งทําใหเกิดความรูสึกและความ
ประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดใหแกประชาชน ไดดังน้ี 

  ๒.๑ ความสะดวกระหวางรอ หนวยบริการควรเรงบริการใหรวดเร็ว ลดเวลาท่ีผูรับบริการใหนอยลงที่สุด 
หากจําเปนท่ีผูรับบริการตองรอหนวยงานบริการ ตองจัดใหประชาชนเกิดความสะดวกในการรอ เชน จัดใหมี
สถานที่และท่ีนั่งรอเพียงพอไมแออัด ไมเบียดเสียด ไมยัดเยียด 

  ๒.๒ ความสะอาดของสถานที่ ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยูกับความสะอาดของสถานท่ี ความ
เรียบรอยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะหองสุขา 

  ๒.๓ ความสะดวกของประชาชนบางกลุม ประชาชนที่เขามาติดตอมีหลายกลุมหลายประเภท 
โดยเฉพาะคนพิการ ควรจัดใหมีทางเลื่อนสําหรับรถเข็น 

๓. การใชเทคโนโลยียุคสมัยใหม เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการเก็บและประมวลผลขอมูล ผอนแรงใน
การทํางาน สรางความถูกตอง ชวยลดความผิดพลาดของมนุษย ชวยใหทํางานไดรวดเรว็และชวยใหผลงานมีความ
เรียบรอย เทคโนโลยีสามารถนํามาใชสําหรับงานบริการ เชน 

  ๓.๑แบบฟอรมไมจําเปนตองเปนแบบฟอรมที่จัดพิมพโดยสวนราชการ หนวยบริการควรยินยอมใหผู
ติดตอสามารถพิมพแบบฟอรมของตนไดเอง 

  ๓.๒ การใหขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันมีการพัฒนาของเคร่ืองมือ 
อิเล็กทรอนิกส หนวยบริการควรใชประโยชนจากการพัฒนายุคใหม เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริการ เชน ผาน
ระบบอินเตอรเน็ต และใหขอมูลผานระบบโทรศพัทอัตโนมัติ 

  ๓.๓ การใชเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือสมัยใหมชวยในการบริการ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการพิมพหรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการดวยตัวบุคคล 

สรุป การใหบริการเพื่อใหเกิดความประทับใจสําหรับประชาชนผูมาติดตอนั้นมีมากมายหลากหมายวิธี 
โดยสวนรวมแลว เทคนิควิธีเหลานี้เนนที่การจัดระบบที่เหมาะสม การใชเทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ คือ พนักงาน
ผูใหบริการตองมีความสนใจ และความพยายามนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม 

 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

เก่ียวกับเร่ืองคุณภาพการบริการ  มีผูใหความหมายไวแตกตางกัน  ตามวัตถุประสงคของผูที่การศึกษา 
ดังน้ี สมิต สัชฌุกร (๒๕๔๒ อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, ๒๕๕๐, หนา๑๘) ใหความหมายคําวา การบริการตรงกับคํา
ในภาษาอังกฤษวา “Service” ซึ่งเปนคําที่เราคุนเคย และคนสวนมากจะเรียกรอง  ขอรับบริการเพ่ือความพึง
พอใจของตนโดยกลาววา การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอและเก่ียวของกับการใชบริการ การให
บุคคลตาง ๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทํา
ใหคนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับความชวยเหลือ จัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้นการจัดอํานวยความสะดวกก็เปน
การใหบริการ การสนองความตองการของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถดําเนินการได
หลากหลายวิธี จุดสําคัญ คือ เปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธ์ิผลปฏิบัติงาน ในหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได
กําหนดแนวทางการประเมิน ในองคประกอบท่ี ๓ : สัมฤทธ์ิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : 
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๙ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศกึษา รวมทั้งการใหบริการ โดย
กําหนดประเด็นการพิจารณา  ๒  ประเด็น  คือ 

ประเด็นที่ ๑  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และ
ดานบริหารทั่วไป 

ประเด็นที่ ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ดานอาคาร
สถานที่  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ดานสวัสดิการ และ  ดานขอมูลขาวสาร 
 
กรอบแนวคิด 

จากการทบทวนเอกสารและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสียตอการบริหาร และการจัดการศึกษา ตอการใหบริการ และการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์
ผลปฏิบัติงาน ในหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดกําหนดแนวทางการประเมิน ในองคประกอบ
ที่ ๓ : สัมฤทธ์ิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : ผูรบับริการและผูมีสวนไดเสยี ชี้ความพึงพอใจใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ จึงไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการเก็บขอมูล ดังนี้ 

๑.การประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาตาม
กระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหาร
ทั่วไป 

๒.การประเมินความพึงพอใจการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดานอาคารสถานท่ี  ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก  ดานสวัสดิการ  และดานขอมูลขาวสาร 
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๑๐ 

บทที่ ๓ 
 วิธีการดําเนินการศึกษา  

 
ในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ

ของผูรับบริการและมีสวนไดเสีย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  คร้ังนี้ เปนการ
ประเมินความพึง พอใจของผูรับบริการและมีสวนไดเสียในเชิงปริมาณ  โดยผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  ได
ดําเนินการตามลําดับดังนี้  

๑.ประชากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
๒.เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.วิธีสรางเคร่ืองมือ 
๔.การเก็บรวบรวมขอมูล 
๕.การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ประชากรท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ
กับการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และสถานศึกษา โดยกําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบงาย  ซึ่งสุมจากผูตอบแบบสอบถามแยกตามประเด็นความพึง
พอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป และประเด็นความพึงพอใจการ
บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เก่ียวกับดานอาคารสถานที่   ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ดาน
สวัสดิการและดานขอมูลขาวสาร   

 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งผูจัดเก็บรวบรวมขอมูลสรางขึ้นแบงออกเปน  2  สวน   คือ 

 
 สวนที่ ๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ(Check list) 

สวนที่ ๒  เปนแบบประเมิน  มาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale) มี  ๕  ระดับ  คือ  มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  โดยสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารท่ัวไป   
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๑๑ 

วิธีสรางเครื่องมือ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูลและเจาหนาที่ผูรวมรับผิดชอบการใหบริการ ในสวนของกลุมอํานวยการ ซึ่ง
ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๔ ท่ีควบคุมกํากับกลุม
อํานวยการ  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ หัวหนางานบริหารงานทั่วไปและเจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป รวมกัน
พิจารณาตามกรอบแนวคดิความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธ์ิผล
ปฏิบัติงาน ในหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดกําหนดแนวทางการประเมิน ในองคประกอบที่ 
๓ : สัมฤทธ์ิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๖ : ผูรบับริการและผูมีสวนไดเสีย มีความพึงพอใจใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน ๒ ขั้นตอน คอื ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บขอมูลซึ่งมทีั้งการ
จัดเก็บขอมูล โดยการแจกแบบประเมินนอกสถานที่ ณ จุดที่จัดงานพิธี หรือการประชุมสัมมนาครู และบุคลากร
ทางการศกึษา ของโรงเรียนในสังกัด และสงแบบประเมินขอความอนุเคราะหในการตอบแบบประเมินไปยัง
โรงเรียนในสังกัด  และ ในรปูแบบของ QR code  และขั้นตอนที่ ๒ เปนการวิเคราะหขอมูลและ สรุปผลเพ่ือให
เห็นถึงเชิงปรมิาณและพรรณนาวิเคราะห  

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหจากแบบประเมนิใชคาอัตราสวนรอยละในการอธิบายผลที่ไดรับ  โดยนํา
ผลจากการตอบแบบประเมินท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปมาคิดคาอัตราสวนรอยละ 
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๑๒ 

บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 ในการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ตอการ
ใหบริการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  โดยแยกตามประเด็น  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศกึษา 

ความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการ
บริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป 
ปรากฏผลดังแสดงไวในตาราง  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศกึษา 
ตารางท่ี ๑ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความพึงพอใจในแตละดาน 

การบริหารและ 

การจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

จํานวน

ผูตอบ

แบบส

อบถาม 

(คน) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี 

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน 

รอยละ 

1. ดานวิชาการ  1750 944 649 138 17 2 1593 91.03 

2. ดานบริหารงานบุคคล 625 358 195 60 9 3 553 88.48 

3. ดานงบประมาณ  1200  667 432 88 12 1 1099 91.58 

4. ดานบริหารท่ัวไป 1410 795 516 89 10 0 1311 92.98 

รวม 4985 2764 1792 375 48 6 4556 91.39 

คิดเปนรอยละ 100 55.45 35.95 7.52 0.96 0.12   

  
     
หมายเหตุ ๑. ผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  ๒. จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละดาน  
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๑๓ 

บทที่ ๕ 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  

การประเมนิความพึงพอใจของผูรับบรกิาร และผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓ ในประเด็นความพึงพอใจการบริหารและการจัด
การศกึษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ดาน ไดแก  ดานวิชาการ  ดาน
งบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารทั่วไป   ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยเรียงลําดับตามหัวขอ ดังน้ี 

๑.วัตถุประสงคของการประเมิน  
๒.วิธีดําเนินการประเมิน 
๓.สรุปอภิปรายผลการประเมิน   
๔.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

วัตถุประสงคของการประเมิน  

 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 ๒. เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและการใหบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

วิธีดําเนินการประเมิน 

๑. ในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียตอการบริหารและจัดการศึกษา 
รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ครั้งนี้ เปนการประเมินความ
พึงพอใจ ในเชิงปริมาณ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเปนเครื่องมือในการ จัดเก็บขอมูล        
วิธีการศึกษาแบงออกเปน ๒ ขั้นตอน คือ ข้ันตอนแรก เลือกวิธีการเก็บขอมูลซึ่งมีท้ังการจัดเก็บขอมูล  ในรูปแบบ
ของการสแกน QR Code   และขั้นตอนที่ ๒ เปนการวิเคราะหขอมูลและ สรุปผลเพ่ือใหเห็นถึงเชิงปริมาณและ
พรรณนาวิเคราะห  

 ๒.ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคร้ังนี้ ในรูปแบบของการสแกน QR Code  
 ๓. ผูรับผิดชอบการสํารวจไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบงาย  

      ๔. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหจากแบบประเมินใชคาอัตราสวนรอยละในการอธิบายผลที่ไดรบั 
 

สรุป  อภิปรายผลการประเมิน   
 

การประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ คร้ังนี้ มีความมุงหมายเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ และผูมีสวนไดเสีย 
ที่มีตอการบริหาร และการจัดการศึกษารวมท้ังการใหบริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ และเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการดําเนินงาน ตามกรอบแนวคิด   ความพึงพอใจ
ตอการบริหาร และการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จํานวน ๔ 
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๑๔ 

ดาน คือ ดานบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป 
    ประชากรในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมิน ไดแก ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และมีผู
สวนไดเสีย ที่มาใชบริการ จํานวน ๖๖๔ คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบประเมินที่
ผูรบัผิดชอบสรางขึ้น เปนแบบมาตรสวนประมาณคา โดยแยกเปนประเด็น  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ 
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป  ดานละ ๑๐ ขอ และประเด็นความพึงพอใจตอการบริหารและ
การจัดการศกึษาดานบริหารงานบุคคลอีก  จํานวน ๕ ขอ   รวมท้ังสิ้น จํานวน  ๓๕ ขอ สถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะหขอมูลแบบอัตราสวนรอยละ 
  ผลการประเมินพบวา ผลการประเมินพบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย ตอการ
บริหารจัดการดานวิชาการ อยูในระดับมากขึ้นไป อัตราสวนรอยละ ๘๙ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับสูงสดุ สวน
ดานบริหารบุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยรองลงมาตามลําดับ แตยังมีระดับความพึง
พอใจคอนขางมากจากการประเมินคาเฉลี่ยโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากขึ้นไป คิดเปนอัตราสวนรอยละ๘๕ 
           ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมิน เห็นวาสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ควรพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา ทั้ง ๔ ดาน ใหเกิดความพึงพอใจแก
ผูรบับริการและผูมีสวนไดเสียยิ่งข้ึน โดยเฉพาะดานบริหารทั่วไป ซึ่งมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด     

  

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
การเก็บรวบรวมขอมูลของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนไดเสียของสํานักงานเขต สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีขอจํากัดบางประเด็น ดังนี้ 
      ๑.  การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสแกน  QR Code  เปนชองทางท่ีสะดวกรวดเร็วและเหมาะในยุคปจจุบัน  
แตก็มีขอจํากัดของความเที่ยงตรงทางสถิติ   ทําใหคาระดับความพึงพอใจในบางประเด็น คลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง 

      ๒.  การเก็บรวบรวมขอมูล ในรูปแบบดังกลาว  อาจจะไมครอบคลุมกลุมตัวอยางที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่แทจริง  อาจทําใหคาระดับความพึงพอใจในบางประเด็น คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ควรมีแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาและการบริการ โดยมีการสรางแบบประเมินใหครอบคลุมภารกิจ และมีขั้นตอนการจัดเก็บ
ขอมูล ใหครอบคลุมประชากรกลุมตวัอยาง ของผูรับบริการ 
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๑๕ 

คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

นายปญญารัฐฎน   จันทรกอง     ผูอํานวยการสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

นางสนม เสริฐผล                    รองผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ๑. นางพนาวัลย  สุทธิโคตร   ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

 ๒. นางแปงหอม คําสา   นักประชาสัมพันธ  

 ๓. นางสาวพิสมัย  เครือเกาะ  นักจัดการงานทั่วไป  

 ๔. นายพิทักษพร พานศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ๕. จาสิบเอกสุวิทย ทองปน  เจาพนักงานธุรการ 

 ๖. นางสพุัตตรา วงศเพ็ชร   เจาพนักงานธุรการ 

 ๔. นางสาววริยา  เมืองขวา  เจาพนักงานธุรการ    

 ๕. นางสาวสมญาวิตรี  เมืองศรี  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร   

 ๖. นางสาวพักตรศิริ  ศรีละบุตร  เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

   

 

 




