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ค าน า 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรจัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
หลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำ ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกร
บุคคล และประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร  คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ และตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย 3 
มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้  20 ประเด็นกำรพิจำรณำ โดยมีมำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำร ก ำหนดประเด็นกำรพิจำรณำคือ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนดข้อค ำถำมแบบสอบถำม
และเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ เพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำร
ครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จึงได้น ำข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
ออนไลน์มำศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำไปใช้พัฒนำงำนบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป       
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ก 
บทสรุป 

 
  กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ครอบคลุมงำน  
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู  บุคลำกรที่ปฏิบัติ งำนในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ทั้งหมด 10,746 คน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ย  
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน มีกำรสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผล 
  1.ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้ 
บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก 
  2.ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและ
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปร้อยละ 91.98 
  3.ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนงบประมำณ สูงที่สุด และรองลงมำคือ 
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ตำมล ำดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัด AAR (After Action Reflection) เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

 กำรบริหำรจัดกำรแบบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นแนวคิดของกำรจัดกำรกำรศึกษำที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 
(site–based management) ที่มุ่งกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรกำรศึกษำจำกกำรรวมศูนย์อ ำนำจของระบบ
รำชกำรไปยังหน่วยปฏิบัติที่เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรแบ่งอ ำนำจกันระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำสนองตอบต่อควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและประชำชนได้มำกที่สุดมีกำรบริหำรงำนในรูปของคณะกรรมกำรที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ปรำกฏในหลำยประเทศ ดังเช่น สหรัฐ อเมริกำ แคนำดำ อังกฤษ และออสเตรเลีย แต่มีคว ำม
แตกต่ำงกันในบริบทของแต่ละประเทศซึ่งทั้งหมดนั้นมุ่งไปสู่ควำมมีเอกภำพ ประสิทธิภำพและคุณภำพของ
กำรศึกษำทั้งสิ้น (พิณสุดำ สิริธรังศรี. 2547: 1)  ส ำหรับในประเทศไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็น
องค์กรทำงกำรศึกษำท่ีรองรับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือเชื่อมโยง
นโยบำยทำงกำรศึกษำของรัฐและของกระทรวงให้เกิดกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม เป็น
องค์กรผู้น ำทำงกำรศึกษำและผู้น ำแห่งกำรเรียนรู้ที่มีศักยภำพ คุณภำพ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และสำมำรถ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรวำงแผน วิจัย สนับสนุนส่งเสริม และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ บุคคล และหน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรศึกษำปฐมวัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือและกลไกส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบและครบวงจร  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (รำชกิจจำนุเบกษำ. 2560: 1) ดังนี้ 

   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น               

  2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  

           3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน กำร

จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
         7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  



           9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำ 
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

          10. ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน 
ด้ำนกำรศึกษำ 

          11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

          12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีมอบหมำย   

 นอกจำกนี้  ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
  2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
  6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
  10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำร

จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  ประจ ำปี 
งบประมำณ   พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้  20 ประเด็นกำรพิจำรณำโดยมีมำตรฐำนที่ 
3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ก ำหนดประเด็นกำรพิจำรณำคือ ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
กระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดข้อค ำถำมและเก็บรวมรวมข้อมูลจำกผู้ตอบสอบถำมออนไลน์ เพ่ือประเมินควำมคิดเห็น 
ที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จึงได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์ 
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 
วัตถุประสงค ์
 

 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรัง เขต 1 ต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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สมมติฐาน 
 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีควำม
พึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับมำก
ขึ้นไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรที่ปฏิบัติในส ำนักงำนและ
สถำนศึกษำ  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
และผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
 
ระยะเวลา  
 15 พฤษภำคม 2563 – 15 กันยำยน 2563  
 
นิยามศัพท์ 
  

 1. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมำยถึง  ผู้บริหำร  ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ก.ต.ป.น.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ที่มำติดต่อ ประสำนงำน และใช้บริกำรที่ส ำนักงำน 
   2. ส ำนักงำน  หมำยถึง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จังหวัดตรัง 
 3. ควำมพึงพอใจ หมำยถึง  ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่องำน ซ่ึงจะมีมำกหรือน้อย 
ขึ้นกับองค์กำรจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำนทั้งกำยและจิตใจมำกน้อยเพียงใด 
 4. กำรให้บริกำร  หมำยถึง  กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น   
กำรบริกำรที่ดี  ผู้รับบริกำรก็จะได้รับควำมประทับใจและชื่นชมองค์กร  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 น ำข้อมูลจำกกำรศึกษำไปใช้พัฒนำงำนบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป     
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บทท่ี  2 

 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

  กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1   ได้มีเอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  เรียบเรียงตำมล ำดับ  ดังนี้ 

1. อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
3. ควำมพึงพอใจ 
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (รำชกิจจำนุเบกษำ. 2560: 1) ดังนี้ 

   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

  2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

         3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน กำร

จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
         7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

         9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำ 
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

        10. ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
       11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีมอบหมำย   
 

 



มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 

 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

         กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
ยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ กำรกระจำยอ ำนำจและ
กำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปสู่เป้ำหมำย  
มี 3 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่  1  กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่  2  กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
   กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ หมำยถึง กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมถึงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียนในระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี 5 ตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล  
   ตัวบ่งชี้ที่ 4  กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5  กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ 

มำตรฐำนที่ 3  สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง ผลของกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตำมบทบำทและภำรกิจที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เกิดขึ้นกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่  1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้   
   ตัวบ่งชี้ที่  2  สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำม
หลักสูตร 
   ตัวบ่งชี้ที่  4  ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
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   ตัวบ่งชี้ที่  5  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำร 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 
 จำกกำรศึกษำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรด ำเนินงำนและบริหำรสถำนศึกษำ
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
 
ความพึงพอใจ 
 ควำมพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อได้รับกำรตอบสนองด้ำนพ้ืนฐำนของมนุษย์  คือ ได้รับ
กำรตอบสนองด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ควำมพึงพอใจเป็นสิ่งส ำคัญในกำรอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม  
        1. ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 
                 นักวิชำกำรหลำยท่ำน ให้ค ำจ ำกัดควำมหรือควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
     ฟ้ำมุ่ย  สุกัณศลี (2548: 25) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกทีดี่หรือทัศนคติทีดี่ของบุคคล 
   ไชยยัณห์  ชำญปรีชำรัตน์ (2543: 52) ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นควำม รู้สึกที่ดี
ของบุคคลที่มีต่องำนที่ปฏิบัติในทำงบวก คือ รู้สึกชอบ รัก พอใจ หรือเจตคติที่ดีต่องำน ซึ่งเกิดจำกกำรได้รับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรทั้งด้ำนวัตถุและด้ำนจิตใจ เป็นควำมรู้สึกที่มีควำมสุขเมื่อได้รับควำมส ำเร็จตำม
ควำมต้องกำรหรือแรงจูงใจ 
 สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชลี  โพธิ์ทอง (2542: 161) ได้กล่ำวว่ำมีผู้ให้ค ำอธิบำยควำมหมำย
ของควำมพึงพอใจ สรุปไดห้ลำยประกำร ดังนี้  
   1. ควำมพึงพอใจ เป็นผลรวมของควำมรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับควำม ชอบหรือไม่
ชอบต่อสภำพต่ำง ๆ ในงำน คือ ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกพอใจในงำนที่ท ำและเต็มใจที่จะปฏิบัติงำนนั้นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงำนที่ท ำเมื่องำนนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งด้ำนวัตถุและ
จิตใจ ซึ่งสำมำรถสนองควำมต้องกำรพื้นฐำน  
   2. ควำมพึงพอใจในงำน เป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของงำนและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร เช่น ลักษณะงำน สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
ถ้ำบุคคลมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนเขำจะมีขวัญและก ำลังใจที่ดี  
   3. ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน เป็นผลมำจำกกำรปฏิบัติงำนที่ดีและผลกำรปฏิบัติจะ
ท ำให้เกิดควำมรู้สึกส ำเร็จ กำรได้รับผลตอบแทนในรูปต่ำง ๆ ที่ตรงตำมที่คำดหวังไว้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะกลับมำ
เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ช่วยลดควำมเครียดของผู้ท ำงำนให้น้อยลง อันเป็นผล
ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
      3.1 ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำร  
           ผู้ให้บริกำรหรือผู้ปฏิบัติงำนจะท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรจะต้องมี
ปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้  ควำมมั่นคงปลอดภัย เป็นควำมมั่นคงในกำรท ำงำน ควำมมั่นคงที่หน่วยงำนท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนทั้งชำยและหญิง มักจะมีควำมรู้สึกว่ำควำมมั่นคงปลอดภัยนี้เป็น
องค์ประกอบแรก ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน และควำมต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัยจะมีเพ่ิมมำก
ขึ้นตำมอำยุของผู้ปฏิบัติงำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน จำกผลกำรวิจัยหลำยเรื่อง กำรไม่มีโอกำส
ก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนจะก่อให้เกิดควำมไม่ชอบงำน และผู้ชำยจะมีควำมต้องกำรโอกำสก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน
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สูงกว่ำหญิง ควำมต้องกำรเรื่องนี้จะลดลงเมื่ออำยุมำกขึ้นค่ำจ้ำงหรือรำยได้ และโอกำสก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน
จะมีควำมสัมพันธ์กับเงิน ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนมักจะจัดอันดับค่ำจ้ำงไว้ในอันดับสูง แต่ยังน้อยกว่ ำโอกำส
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และควำมมั่นคงปลอดภัย องค์ประกอบนี้มักจะมีผลให้เกิดควำมไม่พึงพอใจ
มำกกว่ำควำมพึงพอในสภำพกำรท ำงำน กำรควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชำเป็นส่วนส ำคัญท ำให้เกิดควำมพึง
พอใจและไม่พอใจต่องำนได้ ลักษณะที่แท้จริงของงำนที่ท ำ ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน หำก
ได้ท ำตำมที่เขำถนัดเขำก็จะเกิดควำมพึงพอใจผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ  ค่ำ
รักษำพยำบำล  เงินสวัสดิกำร วันหยุด วันพักผ่อนต่ำง ๆ ลักษณะทำงสังคม กำรเป็นที่ยอมรับในสังคมในงำนที่
ท ำ กำรให้สังคมยอมรับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระยะเวลำกำรท ำงำน ทัศนคติ ระดับกำรศึกษำ 
บุคลิกส่วนตัว ควำมเฉลียวฉลำด ค ำชมเชยยกย่อง พูดจำอย่ำงสุภำพ มีผลในกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำร 
  3.2  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
        เป็นควำมนึกคิด ทัศนคติของผู้ที่ได้รับกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรว่ำมีควำมพึง
พอใจอะไรบ้ำง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรดังนี้คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพ สภำพกำรท ำงำน มีผลต่อควำมคิด ทัศนคติในกำรรับบริกำรอย่ำงมำก ควำม
รวดเร็วในกำรให้บริกำรมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ เพรำะผู้รับบริกำรทุกคนต้องกำร
ได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน กำรประชำสัมพันธ์ในงำนที่ให้บริกำร เพ่ือให้ทรำบขั้นตอน
ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติ หลักฐำนเอกสำรที่ต้องกำรใช้มีอะไร มีกำรก ำหนดขั้นตอนอย่ำงไร รู้ว่ำจะได้รับผลกำร
บริกำรอย่ำงช้ำเมื่อไร ชี้แจงเหตุผลกำรด ำเนินงำนติดต่อต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรท ำงำน หน่วยงำนมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติอย่ำงไร ผู้รับบริกำรมีควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน
ขององค์กำรมำกน้อยเพียงใด ถ้ำมีควำมเข้ำใจมำกก็จะมีเหตุผลเข้ำใจในขั้นตอนกำรปฏิบัติท ำให้เกิดควำมพอใจ
มำกกว่ำผู้ที่ไม่รู้กฎ ระเบียบ ควำมยุติธรรมในกำรให้บริกำร ผู้รับบริกำรชอบให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร
เสมอกันหมด มิใช่เลือกปฏิบัติ มีควำมเท่ำเทียมกันในกำรให้บริกำร กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ปฏิบัติงำนกำร
พูดจำที่ดีของเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร ช่วยแนะน ำ ชี้แจงในกำรให้บริกำร มีควำมสัมพันธ์ในแง่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกที่
ดีของผู้รับบริกำรนั้น ๆ คุณภำพของกำรให้บริกำร ควำมถูกต้องของผลกำรบริกำรว่ำ ด ำเนินกำรไปได้ถูกต้อง
ตรงตำมควำมต้องกำรหรือไม่เพียงใด หำกกำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง ก็จะท ำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ
มำก ควำมรู้สึกดังกล่ำวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหำกควำมต้องกำรหรือจุดมุ่งหมำยนั้นไม่ได้รับกำรตอบสนอง 

 จำกเอกสำรข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ  ควำมพึงพอใจ  หมำยถึง  ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่องำน 
ซึ่งจะมีมำกหรือน้อยขึ้นกับองค์กำรจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำนทั้งกำยและจิตใจมำก
น้อยเพียงใด 

 

 2. แนวคิดทฤษฎีควำมพึงพอใจ 
มีนักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีควำมพึงพอใจ 

 ไว้ดังนี้ 
มำสโลว์ (Maslow. 1970: 69-80) ได้อธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับควำมต้องกำรว่ำมนุษย์เรำมี

ควำมต้องกำรอยู่เสมอ ธรรมชำติของมนุษย์นั้นเมื่อควำมต้องกำรอย่ำงหนึ่งได้รับกำรตอบสนองหรือพึงพอใจ
อย่ำงหนึ่งแล้ว ก็จะมีควำมต้องกำรอย่ำงอ่ืนเข้ำมำแทนที่ ควำมต้องกำรของคนเรำอำจจะซ้ ำซ้อนกัน คือควำม
ต้องกำรอย่ำงหนึ่งยังไม่หมดไป ควำมต้องกำรอีกอย่ำงหนึ่งก็อำจเกิดข้ึนได ้ลักษณะเฉพำะของมนุษย์คือ กำรท ำ
กิจกรรมต่ำง  ๆ  เพ่ือให้ได้มำในสิ่งที่ปรำรถนำนั่นคือ เมื่อใดมีควำมปรำรถนำเกิดขึ้น ก็จะมีแรงขับและกำร
กระท ำที่จะถูกปลุกเร้ำแล้วก็เกิดควำมพึงพอใจขึ้น มำสโลว์มีควำมเชื่อว่ำกำรที่คนเรำจะพัฒนำให้ตนเองได้
บรรลุถึงศักยภำพแห่งตนได้นั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรในระดับต้น
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เสียก่อน ซึ่งตรำบใดที่ควำมต้องกำรในระดับต้นนั้นยังไม่ได้รับกำรตอบสนอง กำรที่จะบรรลุศักยภำพแห่งตนก็
ย่อมจะเป็นไปไม่ได ้มำสโลว์ได้เสนอแนวคิดของกำรจัดล ำดับขั้นของควำมต้องกำรของมนุษย์ เป็น 5 ขั้น  ดังนี้ 

1. ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ (physiological needs) เป็นควำมต้องกำรระดับ พ้ืนฐำน 
ได้แก่ อำหำร น้ ำ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย ยำรักษำโรค  
   2. ควำมต้องกำรควำมปลอดภัยและควำมม่ันคง (safety and security needs) ได้แก่  
ควำมต้องกำรในสิ่งที่ท ำให้รู้สึกม่ันคง คำดกำรณ์ได้และมีข้ันตอนที่แน่นอน เมื่อใดที่เด็กรู้สึกว่ำไม่ปลอดภัย 
หรือไม่แน่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้น จะเกิดควำมกลัว และถ้ำสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ เขำจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขำดควำม
มั่นคงทำงจิตใจ ไม่สำมำรถปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม 
   3. ควำมต้องกำรควำมรักและควำมเป็นพวกเดียวกัน (love and belongingness needs) 
ได้แก่ ควำมต้องกำรควำมรัก ควำมอบอุ่น กำรได้รับกำรยอมรับและกำรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
   4. ควำมต้องกำรกำรรู้จักคุณค่ำของตนเอง (need for self-esteem) ได้แก่ ควำมต้องกำร
กำรยอมรับนับถือจำกผู้อื่น ต้องกำรให้ผู้อ่ืนชื่นชม และมีควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
   5. ควำมต้องกำรกำรบรรลุถึงศักยภำพแห่งตน (need for self actualization) เป็นควำม
ต้องกำรขั้นสูงสุดของมนุษย์ ได้แก่ ควำมต้องกำรประสบผลส ำเร็จในทุกอย่ำงตำมควำมคำดหวัง เพ่ือพัฒนำตน
ให้ดีที่สุดเท่ำที่จะท ำได ้มีควำมเป็นตัวของตัวเอง และมีอำรมณ์ขันในระดับที่สูง 

 จำกแนวคิดของมำสโลว์ สรุปได้ว่ำ กำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรควรเริ่มตั้งแต่ใน
ระดับต้นเสียก่อน โดยเริ่มจำกทำงกำยภำพให้ผู้รับบริกำรได้รับบรรยำกำศที่ดีในกำรมำติดต่อได้รับกำรทักทำย
ด้วยควำมรัก เพ่ือสนองตอบต่อควำมต้องกำรเป็นพวกเดียวกัน ให้กำรช่วยเหลือโดยทันที ก็จะท ำให้ผู้รับบริกำร
รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ 

 

3. กำรวัดควำมพึงพอใจ 
    สรชัย  พิศำลบุตร (2549: 8) กล่ำวว่ำ กำรวัดควำมพึงพอใจสำมำรถวัดได้  2 วิธี คือ 
  1. วัดควำมพึงพอใจจำกควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำร โดยวัดจำกแบบสอบถำม 

ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรที่เลือกมำเป็นตัวอย่ำงจ ำนวนหนึ่งเก่ียวกับกำรบริกำรในแต่ละด้ำน  
  2.  วัดควำมพึงพอใจจำกข้อมูลที่สำมำรถสะท้อนระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  โดยวัดจำก
เกณฑ์ที่ตั้งขึ้นส ำหรับวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  ใช้มำตรกำรประเมิน  (rating scale) 5 ระดับ  ซึ่ง
แสดงควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในระดับต่ำง  ๆ  เช่น  พอใจมำกที่สุด  พอใจมำก  พอใจปำนกลำง  พอใจน้อย และ
พอใจน้อยที่สุด     ในกรณีผู้รับบริกำรมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ  กำรก ำหนดระดับควำมพึงพอใจ นิยมเปลี่ยน
ระดับควำมพึงพอใจที่อยู่ในรูปข้อควำมมำเป็นตัวเลขแทนระดับควำมพึงพอใจเสียก่อน เช่น    

5  หมำยถึง   ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด   
  4  หมำยถึง   ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก  
  3  หมำยถึง   ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง  
  2  หมำยถึง   ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับน้อย  
  1  หมำยถึง   ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 Stromborg (1984) เขียนไว้ว่ำ กำรวัดควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จะวัดในเรื่องใดย่อมแตกต่ำงกัน
ไปตำมวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษำ แต่มีวิธีทีน่ิยมใช้กัน ได้แก ่
  1. กำรสัมภำษณ์ วิธีนี้ผู้ศึกษำจะมีแบบสัมภำษณ์ที่มีค ำถำมที่ได้รับกำรทดสอบควำม เที่ยงตรง
และเชื่อมั่นแล้วจึงสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง ข้อดีของวิธีกำรนี้คือ ผู้สัมภำษณ์สำมำรถอธิบำย ค ำถำมให้ผู้ถูก
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สัมภำษณ์เข้ำใจได้  สำมำรถใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่อ่ำนเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสียคือกำรสัมภำษณ์ต้องใช้เวลำ
มำก และอำจมีควำมผิดพลำดในกำรสื่อควำมหมำย   
  2. กำรใช้แบบสอบถำม เป็นวิธีที่นิยมใช้มำกที่สุด มีลักษณะเป็นค ำถำมที่ได้ทดสอบ  ควำม
เทีย่งตรงและควำมชื่อมัน่แล้ว โดยกลุ่มตัวอย่ำงเลือกตอบ หรือเติมค ำ ข้อดีของวิธีนี้คือ ได้ค ำตอบที่ มีควำมหมำย
แน่นอน มีควำมรวดเร็วในกำรส ำรวจและสำมำรถใช้ได้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีขนำดใหญ่  ข้อเสีย คือ ผู้ตอบต้อง
สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และมีควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมพึงพอใจเป็น สภำวะที่มีควำมต่อเนื่อง  
ไม่สำมำรถบอกจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดควำมพึงพอใจได้  แบบสอบถำมจึงนิยม สร้ำงเป็นมำตรวัดอันดับ 
 ในกำรศึกษำครั้งนี้ คณะผู้จัดท ำใช้แบบสอบถำมแบบมำตรวัดควำมพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด  
มำก  ปำนกลำง  น้อย  น้อยที่สุด 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุรชัย  ทุหมัด (2556) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย  
สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน ระดับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ 
ภูมิปัญญำไทย และเพ่ือวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนข้อมูลทั่วไปกับระดับควำมพึงพอใจกับ
ประเด็นกำรให้บริกำรของพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงส ำรวจและวิเครำะห์ด้วยวิธีกำร
วิจัยเชิงปริมำณ เพ่ือเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลเพ่ือ
น ำเนื้อหำที่ได้มำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1. ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 400 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.50 มำกกว่ำเพศชำย 
ร้อยละ 27.50 ในด้ำนอำยุ พบว่ำ มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ร้อยละ 69.30 รองลงมำ อำยุ 20–30 ปี โดยเป็นกลุ่ม 
นิสิต มศว. ร้อยละ 70.70 รองลงมำ บุคลำกร มศว. พักในอ ำเภอองครักษ์ มำกที่สุด ร้อยละ 91.50 รองลงมำ 
อ ำเภอเมือง และมีเหตุผลในกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มำกที่สุด คือ 
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรำยวิชำที่ศึกษำ รองลงมำต้องกำรข้อมูลด้ำนภูมิปัญญำไทย และศิลปวัฒนธรรมและ
มีคนแนะน ำ   
 2. ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย ในระดับมำก มีควำมพึง
พอใจในระดบัมำกทีสุ่ด จ ำนวน 2 ด้ำน คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่พิพิธภัณฑ์  รองลงมำคือ ด้ำนที่ต้ังและอำคำร และมี
ควำมพึงพอใจในระดับมำก จ ำนวน 2 ด้ำน คือ ด้ำนนิทรรศกำรและกำรให้กำรศึกษำและด้ำนกำรบริหำรกำร
จัดกำรตำมล ำดับ ในด้ำนที่ต้ังและอำคำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ ตัวอำคำรมีควำมสวยงำม ดึงดูดให้เข้ำชม
ด้ำนนิทรรศกำรและกำรให้กำรศึกษำมีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ เส้นทำงกำรเดินชมพิพิธภัณฑ์มีควำมสะดวก 
ปลอดภัยด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร มีควำมพึงพอใจสงูสุด คือ ควำมเหมำะสมของค่ำเข้ำชมเนื่องจำก
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทยเข้ำชมฟรี และด้ำนเจ้ำหน้ำที่พิพิธิภัณฑ์ พบว่ำ มีควำมพึงพอใจสูงสุด คือ มี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกีย่วกบัพิพิธภัณฑ์แก่ผูเ้ขำ้ชม 
 3. จำกกำรศึกษำ พบว่ำ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่ต่ำงกัน ได้แก่ เพศ อำยุ และ สถำนะบุคลำกรมี
ผลต่อควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทยแตกต่ำงกัน โดยผู้ใช้บริกำรเพศหญิงจะมีควำม
พึงพอใจต่อกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทย สูงกว่ำ ผู้ใช้บริกำรเพศชำยในด้ำนอำยุ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี, อำยุ 20–30 ปี และ อำยุ 31–40 ปี มีควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทยต่ ำกว่ำ ผู้ใช้บริกำร อำยุ 41–60 ปี และ ผู้ใช้บริกำรอำยุ 41–60 ปี  มีควำมคิดเห็นต่อ
ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทยสูงกว่ำผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ 60 ปี และในด้ำนสถำนะ
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บุคลำกร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรเป็น นิสิต มศว จะมีควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญำไทย ต่ ำกว่ำผู้ใช้บริกำรเป็น บุคลำกร มศว และสูงกว่ำผู้ใช้บริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก มศว และ 
ผู้ใช้บริกำรเป็นบุคลำกร มศว จะมีควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทยสูง
กว่ำผู้ใช้บริกำรที่ เป็นนิสิตหรือนักศึกษำสถำบันกำรศึกษำอ่ืน และผู้ ใช้บริกำรเป็นนิสิตหรือนักศึกษำ
สถำบันกำรศึกษำอ่ืน จะมีควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำไทยต่ ำกว่ำ
ผู้ใช้บริกำรเป็นบุคคลภำยนอก มศว.  
 จิรพงษ์  สุทธะมุสิก (2556) ศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของเทศบำล ต ำบลละ
อุ่น  จังหวัดระนอง   เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง คือ ประชำชนผู้มำรับบริกำรของเทศบำลต ำบลละอุ่น จังหวัดระนอง จ ำนวน 
350 คน กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) กำรทดสอบค่ำที (t-test) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 
(One-way ANOVA) และกำรตรวจสอบรำยคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับ .05  ผลกำรศึกษำพบว่ำ  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลละอุ่นจังหวัดระนอง ในภำพรวมอยู่ในระดับควำมพึงพอใจ
มำก เมื่อจ ำแนกในแต่ละด้ำน พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีควำมพึงพอใจ
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรผู้ให้บริกำรและด้ำนกระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรให้บริกำร ตำมล ำดับ ส ำหรับผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมพึงพอใจกับข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทของงำนบริกำรที่ไปขอรับของประชำชนผู้มำรับบริกำรของเทศบำลต ำบลละอุ่น 
จังหวัดระนอง แล้วพบว่ำ เพศอำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส อำชีพ รำยได้ต่อเดือน และประเภทงำน
บริกำรที่มำรับบริกำร ไม่มีควำมแตกต่ำง   
  หทัยรัตน์ บันลือ (2556) ศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของธนำคำรออมสิน 
สำขำสวนจิตรลดำ  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ลูกค้ำของธนำคำรออมสิน สำขำสวนจิตรลดำ มีขนำด
ของตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ จ ำนวน 290 คน โดยใช้สูตรค ำนวณของ Taro Yamane ค่ำควำมคลำดเคลื่อน
ไม่เกิน 5%  ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ 
แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ใช้สถิติแบบพรรณนำ (Descriptive statistic)  โดยกำรวิเครำะห์แจกแจง
ควำมถี่ ค่ำร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  กำรวิเครำะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐำน ใช้กำรทดสอบ
ค่ำที (t-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนจ ำแนกทำงเดียว (One-Way ANOVA) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สรุปได้ว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 41 ขึ้นไป สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี 
อำชีพ ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บำท มีจ ำนวนครั้งที่ใช้บริกำร
ธนำคำรออมสินสำขำสวนจิตรลดำ เฉลี่ยต่อเดือน 4 ครั้งขึ้นไป บริกำรของธนำคำรออมสิน สำขำสวนจิตรลดำที่
ใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือบริกำรฝำก-ถอนเงิน และมีระยะเวลำที่ใช้บริกำรธนำคำรออมสิน สำขำสวนจิตรลดำ 1-
3 ปี และ 10 ปีขึ้นไป ส ำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรออมสิน สำขำสวนจิตรลดำ
โดยรวม อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในด้ำนกำรตอบสนองควำม
ต้องกำร รองลงมำ คือ ด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจ ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือหรือ
ควำมไว้วำงใจ และด้ำนกำรเข้ำใจกำรรับรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  ตำมล ำดับ   
 มริษำ  ไกรงู  (2552) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ โดยสำรต่อกำรใช้บริกำรรถตู้ โดยสำร 
ปรับอำกำศประจ ำเส้นทำง กรณีศึกษำ : สำยกรุงเทพ–เพชรบุรี (หมำยเลขเส้นทำงเดินรถ 73) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถตู้โดยสำรปรับอำกำศประจ ำเส้นทำงสำยกรุงเทพ –เพชรบุรี 
(หมำยเลขเส้นทำงเดินรถ 73) จ ำนวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบ Accidental Sampling ท ำกำรสุ่มกลุ่ม
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ตัวอย่ำงจำกประชำกรในขณะที่ใช้บริกำรรถตู้โดยสำรประจ ำทำง สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ได้แก่ ค่ำร้อยละ  
ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  ส่วนกำรทดสอบสมมติฐำนใช้สถิติ T–test และกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA)  ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในภำพรวมประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรของรถตู้โดยสำรประจ ำทำงอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยหมวดพบว่ำ หมวด
ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ระยะเวลำในกำรเดินทำง รองลงมำคือ ควำมสะดวกสบำยในขณะให้บริกำร ควำมสะดวก
ในกำรเข้ำมำใช้บริกำร ควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำร ควำมเชื่อถือได้ของกำรให้บริกำร ผู้ให้บริกำรบนรถ
โดยสำร ตำมล ำดับ และหมวดที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อัตรำค่ำโดยสำร  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วน
บุคคลกับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรรถตู้โดยสำรประจ ำทำง พบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนเพศและรำยได้
ส่วนตัวมีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรรถตู้ประจ ำทำง ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 ส ำหรับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกำรเดินทำงกับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรรถตู้ประจ ำทำง พบว่ำ ช่วงเวลำที่รอ
ใช้บริกำรและระยะเวลำที่รอใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรรถตู้โดยสำรประจ ำทำง ที่ระดับ
นัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05   
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการ 

 
         กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ  ได้แก่  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง    

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

              กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ดังนี้ 
              แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย  
                    ตอนที่ 1  ข้อมูลสภาพทั่วไป   ได้แก่  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรติดตำม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                    ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในประเด็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร 
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนกังำนเขตพ้ืนที่ศึกษำ 
ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
                    ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ    
วิธีด าเนินการ  

 

 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดข้อค ำถำมในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ   
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 2.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  ประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำย    
ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ทำง www.obec.go.th ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2563 – 15 กันยำยน 2563   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสอบถำม   
ออนไลน์ทำง www.obec.go.th       

2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งข้อมูลจ ำนวนผู้ตอบสอบถำมให้ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ทรำบ   

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 น ำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์ 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

           กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง  เขต 1  ดังนี้ 

 ตอบที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ ำแนกเป็น 4 ด้ำน  ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป  ใช้สถิติวิเครำะห์ควำมถี่ 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ จ ำแนกเป็น 4 ด้ำน ควำมพึงพอใจด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ที่เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  
ได้แก่ ระดับมำกท่ีสุด (5)  มำก (4) ปำนกลำง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)  ใช้สถิติวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย( x  )ร้อยละ  
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)    
       2.1 น ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม มำสรุปผลโดยเทียบกับเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
                         4.51-5.00    หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
                         3.51-4.50    หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
                         2.51-3.50    หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
                         1.51-2.50    หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
                         1.00-1.50    หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
   2.2 น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสอบถำม มำสรุปผลโดยเปรียบเทียบกับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 
โดยก ำหนดระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกข้ึนไป มีเกณฑ์กำรประเมินเป็นร้อยละ ดังนี้ 
       ร้อยละ 91.00 – 100.00 หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
       ร้อยละ 71.00 – 90.99 หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
       ร้อยละ 51.00 – 70.99 หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
        ร้อยละ 31.00 – 50.99    หมำยถึง    มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย 
       ร้อยละ 00.00 – 30.99 หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
                    
             ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  เป็นเสนอแนะเพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงต่อไป     
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดข้อค ำถำมในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำย
ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ทำง www.obec.go.th ระหว่ำงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 – 15 กันยำยน 2563 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นผู้ เก็บรวบรวบข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ 
และแจ้งจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด จ ำนวน 10,746 คน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จึงได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจของกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งจะ
จ ำแนกเป็นกระบวนกำรบริหำรในส ำนักงำน 4 ด้ำน ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  สรุปผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์จ ำแนกตำมภำรกิจกระบวนกำรบริหำรงำนในส ำนักงำน 
 

การบริหารและการจัดการ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
1. ด้ำนวิชำกำร 2,470 22.99 
2. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 4,106 38.21 
3. ด้ำนงบประมำณ 1,710 15.90 
4. ด้ำนบริหำรทั่วไป 2,460 22.90 

รวม/เฉลี่ย 10,746 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่ำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 10,746 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้ำนที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมมำกที่สุด คือ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน 4,106 คน คิดเป็นร้อยละ 38.21 รองลงมำด้ำน
วิชำกำร จ ำนวน 2,470 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99 และด้ำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 2,460 คน คิดเป็นร้อย ละ 
22.90 ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนที่มีผู้ตอบแบบสอบถำมน้อยที่สุด คือ ด้ำนงบประมำณ จ ำนวน 1,710 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.90  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ  
ตารางท่ี 2 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัด    
             กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จ ำแนกรำยด้ำน 

รายการ x  SD ระดับความพึงพอใจ ล าดับ 
ด้ำนวิชำกำร 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
ด้ำนงบประมำณ 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 

4.30 
4.29 
4.36 
4.26 

0.60 
0.61 
0.61 
0.62 

มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

2 
3 
1 
4 

เฉลี่ยรวม 4.30 0.61 มำก  

 จำกตำรำงที่ 2 แสดงว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จ ำแนกรำยด้ำน
พบว่ำ ด้ำนงบประมำณ มีค่ำเฉลี่ยควำมถึงพอใจสูงที่สุด รองลงมำ คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและ
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี  3  ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป 

การบริหารและ 
การจัดการศึกษาของ

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้ำนวิชำกำร  2,470 0 5 171 1,362 932 2,294 92.87 
2. ด้ำนบริหำรงำน
บุคคล 

4,106 0 11 322 2,200 1,573 3,773 91.89 

3. ด้ำนงบประมำณ  1,710 0 2 123 838 747 1,585 92.69 
4. ด้ำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

2,460 0 10 218 1,343 889 2,232 90.73 

คิดเป็นร้อยละ/เฉลี่ย 100 0 0.26 7.75 53.45 38.54 2,471 91.98 
 

 จากตารางท่ี 3  ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไปต่อกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำและกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยภำพรวมร้อยละ 91.98 อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ มีควำมพึงพอใจด้ำนวิชำกำรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.87  
อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ คือ ด้ำนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 92.69 อยู่ในระดับมำกที่สุด ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 91.89 อยู่ในระดับมำกที่สุด และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป มีควำมพึงพอใจน้อย
กว่ำด้ำนอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 90.73 อยู่ในระดับมำก 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ  
 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำมออนไลน์ จ ำนวน 10,746 คน  ไม่มีข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำม  อย่ำงไรก็ตำมได้เสนอแนะควรให้มี AAR (After Action Reflection) เพ่ือสะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  ครอบคลุมงำนด้ำนวิชำกำร 
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
สำมำรถสรุปผล อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ  ได้ดังนี้  
   

สรุปผล 
   1. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้ง
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก  
 2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้ง
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จ ำแนกรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนงบประมำณ    
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
ตำมล ำดับ 
 3. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและ
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยเฉลี่ยร้อยละ 91.98 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ   
มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ด้ำนวิชำกำร ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ  ร้อยละ 92.87  ส่วนค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ด้ำนบริหำรทั่วไป 
ร้อยละ 90.73 

อภิปรายผล 
 

 จำกผลสรุปกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัด 
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีประเด็นที่จะน ำมำ
อภิปรำย  ดังนี้  
   1. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง 
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก 
ทั้งนี้เนื่องจำก ผู้ให้บริกำรมีควำมเต็มใจและปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ อีกทั้งผู้รับบริกำรมีอัธยำศัยที่ดี ท ำให้  
บรรยำกำศกำรให้บริกำรอยู่ในระดับดี  ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรทั้งด้ำน 
วิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล   
   2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้ง
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จ ำแนกรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนงบประมำณ  
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
ตำมล ำดับ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรให้บริกำรด้ำนงบประมำณมีข้อก ำหนดด้ำนระเบียบและเวลำอย่ำงเคร่งครัดและ
ชัดเจน ส่งผลให้กำรบริกำรด้ำนงบประมำณมีควำมรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำม
พึงพอใจระดับสูงสุด 

 



 3. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไปต่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำและกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยเฉลี่ยร้อยละ 91.98 และเมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ  มีควำมพึงพอใจระดับสูงที่สุด คือ ด้ำนวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 92.87  ส่วนค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 
ด้ำนบริหำรทั่วไป ร้อยละ 90.73  สอดคล้องกับ สมศักดิ์  คงเท่ียง และอัญชลี  โพธิ์ทอง (2542: 161) ได้กล่ำว
ว่ำ ควำมพึงพอใจ เป็นผลรวมของควำมรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับควำมชอบหรือไม่ชอบต่อสภำพต่ำง ๆ  
ในงำน คือ ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกพอใจในงำนที่ท ำและเต็มใจที่จะปฏิบัติงำนนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงำนที่ท ำเมื่องำนนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งด้ำนวัตถุและจิตใจ ซึ่งสำมำรถ
สนองควำมต้องกำรพื้นฐำน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

  ควรจัด AAR (After Action Reflection) เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนด
ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล      ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ........ 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 

     

2 กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และ                
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 และตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

     

4 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ      
5 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พฒันำสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์                  

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบคลุมทุกกลุ่มสำระ 
     

6 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลทีห่ลำกหลำย และ
น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ 

     

7 กำรส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ        
ตำมระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

     

8 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

     

9 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนรว่มในกำรจัด
กำรศึกษำและเปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย 

     

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................
.  
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ . 2560 โดยก ำหนด
ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล      ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ......... 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมำณในสถำนศึกษำ      
2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยทีก่ ำหนด และ

สอดคล้องกับนโยบำย 
     

3 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุอย่ำงชัดเจน      
4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคคลที่

เก่ียวข้อง 
     

5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ      
6 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือแนะน ำกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรเงนิและบญัชีของสถำนศึกษำ      
7 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ ในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแก่

สถำนศึกษำ 
     

8  กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน       
9 จัดท ำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงดำ้นงบประมำณประจ ำปีอย่ำงเปน็

ระบบ 
     

10 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพสัดุของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

     

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ............................................................................. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนด
ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล     ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ......... 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

2 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลงัครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
นโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็นครูมืออำชีพโดย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเปำ้หมำยอย่ำงทัว่ถึง 

     

5 กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีให้แก่ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

     

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนด
ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล    ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ......... 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชือ่มโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และส่วนกลำงอยำ่งเปน็ระบบ ใช้ง่ำยสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 กำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพรข่้อมูลสำรสนเทศ ต่อสถำนศึกษำและสำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง      
4 กำรจัดท ำแผนผังอำคำรสถำนที ่และปำ้ยประชำสัมพันธ์อยำ่งชดัเจน      
5 กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     

6 กำรติดตำม ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏบิัตงิำน และ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

     

7 กำรวำงระบบควบคุมภำยในทีส่อดคล้องกับสภำพปญัหำ และตรงตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

     

8 กำรจัดสวัสดิกำรและสวสัดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อยำ่งทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก ำหนดและควำมต้องกำรจ ำเป็น 

     

9 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

     

10 กำรประสำน สง่เสริม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน สถำบนั 
องค์กำรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

     

 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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คณะผู้จัดท า 

 
 

ที่ปรึกษา 
 1.นำยธีระวัฒน์ วรรณนุช       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
 2.นำงจุรีรัตน์ คีรีรัตน์       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  
 3.นำยระนิต ณ พัทลุง           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
 4.นำยเกษม มำกชู       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 

จัดพิมพ์ต้นฉบับ/รวบรวมเรียบเรียง/วิเคราะห์และเขียนรายงาน 
 นำงสำววรำภรณ์ เจนวิชชุเมธ  นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร 
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