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ค าน า 

 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ครอบคลุมการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป การส ารวจความพึงพอการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ โดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจาก ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา , ก.ต.ป.น. , คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มารับบริหารอื่น อันเป็นการสะท้อนผลการ
ให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่
เกิดขึ้น และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึ้นตามส าดับ 

 ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ใคร่ขอขอบพระคุณผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
การปฏิบัติงานต่อไป 

 

            กลุ่มอ านวยการ 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้ศึกษา กลุ่มอ านวยการ 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ประจ าปี 2563 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2) เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินการ
บริการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศีกษา 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มารับบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ตามภารกิจ 4 ด้าน อยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงานใน
ระดับมาก พบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.49) ล าดับรองลงมาคือ ด้านบริหารงานทั่วไป  
(�̅� = 4.45)  และด้านบริหารงานบุคคล (�̅� = 4.42) และล าดับสุดท้าย คือด้านงานงบประมาณ  (�̅� = 4.40) 
ตามล าดับ  

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะน าไปสู่การปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการโดยมุ่งเน้นให้ผู้
ที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และน าผลการศึกษาไปใช้ใน 
การด าเนินการบริการให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้รับบริการและปรับปรุงรวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการ 
ที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม โดยส่ง  
QR-code และ Link ผ่านช่องทางไลน์ และบนเว็บไวต์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  298 คน ผู้ศึกษาได้รับ 
การตอบแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 298 ชุด โดยแยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา  
ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มารับบริการอ่ืนๆ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้  

 ข้อมูลผู้ศึกษาได้สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปนี้ จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามภารกิจ 4 ด้าน อยู่ในระดับ “มาก” 
ทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงานในระดับมาก พบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก  
(�̅� = 4.49) ล าดับรองลงมาคือ ด้านบริหารงานทั่วไป  (�̅� = 4.45)  และด้านบริหารงานบุคคล (�̅� = 4.42) และ
ล าดับสุดท้าย คือด้านงานงบประมาณ  (�̅� = 4.40) ตามล าดับ 

 สิ่งที่ควรพัฒนาในการให้บริการคือ ควรเพ่ิมความเข้มแข็งทางวิชาการให้มาก ควรสนับสนุนให้
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามากขึ้น งบประมาณของลูกจ้าง
ชั่วคราวครูธุรการ ครูพ่ีเลี้ยงและครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต้องท าสัญญาหลายครั้งมากและต้องรองบจัดสรรมา อยาก
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณจ้างในส่วนนี้ให้เพียงพอ การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วให้มากขึ้น ควรบริหารงานให้
สะดวกและรวดเร็ว ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากข้ึน ควรให้บริการด้านความสะดวกรวดเร็ว ควรเพ่ิม
เวลาให้บริการตอนพักกลางวัน ควรให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบไปรษณีย์จะดีมาก และควรให้บริการด้วย
ความรวดเร็วและเต็มใจ 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ความเป็นมาและความส าคัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2554 มาตรา 3/1 บัญญัติ ว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่อภารกิจของภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ่มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิก หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวย ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน" 
ประกอบกับ วิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” ดังนั้น 
การปรับปรุง คุณภาพการ ให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการและน าผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบความจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส าคัญ ส าหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป  

 

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  

 2. เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
และปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ขอบเขตของการศึกษา  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการตาม กระบวนการ 
บริหารงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  
โดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
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ศึกษา และผู้มารับบริการอื่นๆ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรให้ มีคุณภาพ 
การให้คุณภาพการให้บริการที่ดีข้ึน  

 3. ผู้บริหารสามารถนาผลการส ารวจความพึงพอใจไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการ ให้บริการ 
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

 1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามระยะเวลาที่กาหนด ความ สะดวก 
รวดเร็วของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการ และ  ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รวดเร็วของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

 2. สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ หมายถึง การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ส าหรับผู้
บริการ ทั้งความพอเพียง ความเป็นระเบียบ และความสะอาด  

 3. ด้านคุณภาพต่อการให้บริการ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บริการ ความถูกต้อง แม่นย า 
ในการให้ข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและเข้ารับบริการ  

 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจาก พ้ืนฐาน 
การรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ ตอบสนองความ ต้องการ
ให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  

 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  

 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ  

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถ สังเกตได้จาก 
การแสดงออก "พึง" เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง "ควร" เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็นความรู้สึกท่ีมี
ความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่อง  ของบุคคล เป็น
ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับค าภาษาอังกฤษ "Satisfaction" ซึ่งมี
ความหมายโดยสังเขป ดังนี้  

 กูด (Good) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึงพอใจซึ่ง เป็นผล 
มาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา  

 แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์(Mangelsdorff) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับ วัดคุณภาพ
ของงาน  

 วอลแมน (Wolman) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง "ความรู้สึก 
ที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ" จากคาจากัด  ความข้างต้น  
จะ สังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น  ด้านวัตถุหรือด้าน 
จิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มีการนาเสนอในรูปแบบที่ น่าพอใจ (สานักบริการ
วิชาการ, 2555)  

 พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการ บริหาร 
จัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ ในการเรียนรู้ 
อีกประการหนึ่ง  

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  

 คุณภาพของการบริการ หมายถึงคุณภาพของการบริการตามการรับรู้ ของผู้บริโภคก็คือ การ ประเมิน
หรือลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการบริการโดยภาพรวม แต่จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่  เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของผู้บริโภค ได้พบว่า นักวิชาการทาง การตลาด จ านวน 
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ไม่น้อยมีทัศนะว่า ผู้บริโภคจะประเมินคุณภาพการบริการในรูปแบบของทัศนคติโดย เปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง 
กับบริการตามการรับรู้ ว่าสอดคล้องกันเพียงไร การให้บริการที่มีคุณภาพ หมายถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับ 
ความคาดหวังของผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจที่มีต่อ รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การบริการจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือการไม่เป็นไปตามความ คาดหวัง ของผู้บริโภค กล่าวคือ
ความพึงพอใจหรือไม่พอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริการเป็นผลโดยตรงของ การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังที่
เคยมีมาก่อนกับผลที่ได้รับจริง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดหรือหน่วยงานใด ทั้งภาครัฐหรือเอกชน คุณภาพการให้บริการถือ
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดความประทับใจระหว่างผู้ ให้บริการและผู้รับบริการอีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
หรือหน่วยงานอีกด้วย ในทางธุรกิจความ คาดหวังของลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดีย่อมเกิดกับลุกค้าทุกคน ซึ่ง 
การตอบสนองความคาดหวังนั้นผู้ให้บริการ เองจะต้องตระหนักและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

  Augustine Quek กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ เน้นการแข่งขันเริ่มทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ผู้ผลิต
ก าลังเผชิญกับแรงกดดันในการเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ ๆ หนึ่งคือ การให้บริการที่เป็นเลิศ  (Augustine 
Quek อ้างใน พิชัย, 2550 : 57)  

 วีระพงษ์ เฉลิม:จิระรัตน์ (2539 : 14) ได้เห็นความหมายของคุณภาพบริการคือ ความ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริการ ระดับความสามารถของการบริการในการบาบัดความต้องการของ  ผู้รับบริการ ระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากได้รับบริการไปแล้ว  

 จากแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ ดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการประเมิน คุณภาพ
ของการบริการจากทัศนคติของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับการบริการที่ตนเองคาดหวังเมื่อตรงกับ  ความคาดหวัง  
ก็จะเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการนั้น แต่ถ้าไม่ต่างกับที่คาดหวังก็จะสรุปว่า การ บริการไม่มี คุณภาพ
ตามความคิดเห็นของตนเอง ฉะนั้นคุณภาพของการให้บริการถือเป็นสิ่งที่สร้างความ  พึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการ
และทุกองค์กรจะต้องพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร นั่นเอง  

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  

 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการ  ที่ดี
ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลัง
ความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งาน ประชาสัมพันธ์ งาน
บริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการ  ถือเป็นหน้าเป็นตาของ
องค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย (ตรีเพ็ชร, ม.ป.ป.)  

 เป้าหมายส าคัญของการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดย มีหลัก 
หรือแนวทางคือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐาน คติท่ีว่า คน
ทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคลที่ใช้  มาตรฐานการ 
ให้บริการเดียวกัน การบริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการ สาธารณะจะต้อง ตรง
เวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรง  เวลา ซึ่งจะสร้างความไม่
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พึงพอใจให้แก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ สาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวน
การให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม จะเห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มี ความหมาย
เลยถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้าง  ความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้น แก่
ผู้รับบริการ  

 พอสรุปได้ว่า การบริการมีเป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการ ให้บริการ 
แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีหลักการคือ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเหมาะสมเกี่ยวกับ สถานที่  อุปกรณ์ และ
เวลาที่ก าหนดเป็นต้น 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
วิธีด าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มารับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้รับบริการทั่วไป 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 
298 คน  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี  
ต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ขึ้น จ านวน 1 ฉบับ มีทั้งหมด 
2 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามภารกิจงาน  

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่อุบลราชธานี เขต 1 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการจัดส่ง Link (ลิ้งค์) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การ ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผ่านทางช่องทางไลน์ วางบนหน้า
เว็บไซต์และ QR-code ติดไว้บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา คุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มารับบริการ ต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ จ านวน 300 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหา
ค่าสถิตติ่าง ๆ ดังนี้  

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปน ามาหา ค่าความถ่ี และ
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ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสรุปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  

  2. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นการสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ก าหนดระดับคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน น ามาหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้  

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

  3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  

  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

และน าข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายโดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับ 
(สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2542) สรุปในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย โดยมีการแปลความหมายของผลการ 
วิเคราะห์ ดังนี้  

  4.51 -5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  

  3.51 -4.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

  2.51 -3.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  

  1.51 -2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  

  1.00 -1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  

 3. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์น าเสนอในรูปแบบรูปแบบตาราง 
ประกอบค าบรรยาย 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ เก็บข้อมูล และผู้
ศึกษาได้รับการตอบแบบสอบถามกลับจ านวน 289 คน โดยแยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน และผู้มารับบริการอ่ืนๆ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา ค่าสถิติได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ศึกษาได้ น าเสนอตามหัวเรื่อง
ต่างๆ ตามล าดับดังต่อไปนี้  

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามภารกิจงาน ๔ ด้าน  

 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่อุบลราชธานี เขต 1  

 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 298) ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 86 28.86 

ครูผู้สอน 124 41.61 

บุคลากรทางการศึกษา 78 26.17 

ก.ต.ป.น. 5 1.68 

คณะกรรมการสถานศึกษา 2 0.67 

อ่ืน ๆ  3 1.01 

รวม 298 100 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน  
คิดเป็นร้อยละ 28.89  รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 28.86 บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 26.17   
ก.ต.ป.น. ร้อยละ 1.68 อ่ืน ๆ ร้อยละ 1.01 ตามล าดับ และน้อยที่สุดเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 0.67    

 

 



9 
 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามภารกิจงาน 

 

ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น  
�̅�  แปลผล 1 2 3 4 5 

1 ด้านวิชาการ 0 53 150 1034 1743 4.49 มาก 

2 ด้านบริหารงานบุคคล 0 31 103 558 798 4.42 มาก 

3 ด้านงบประมาณ 0 70 153 1213 1530 4.40 มาก 

4 ด้านบริหารงานทั่วไป 0 57 171 1188 1564 4.45 มาก 

รวม 0 211 577 3993 5635 4.43 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการในงานภารกิจ 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43) เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบริหารงาน
วิชาการ (�̅� = 4.49) รองลงมาคือ ด้านบริหารงานทั่วไป (�̅� = 4.45) ด้านบริหารงานบุคคล (�̅� = 4.42) ตามล าดับ 
และน้อยที่สุดคือด้านงานงบประมาณ (�̅� = 4.40)  

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้านวิชาการ 

 

ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น  
�̅� แปลผล 

1 2 3 4 5 
1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
0 2 8 73 215 4.68 มากที่สุด 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา 
แห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา 

0 8 12 89 189 4.54 มากที่สุด 

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และตามบริบทของสถานศึกษา 

0 5 29 96 168 4.43 มาก 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

0 5 17 114 162 4.45 มาก 
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น  
�̅� แปลผล 

1 2 3 4 5 
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

0 5 17 126 150 4.41 มาก 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลายและน าผลการประเมิน 
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

0 5 12 82 199 4.59 มากที่สุด 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

0 8 13 67 210 4.61 มากที่สุด 

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษา 

0 5 20 132 141 4.37 มาก 

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

0 8 17 117 156 4.41 มาก 

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

0 2 5 138 153 4.48 มาก 

รวม 0 53 150 1034 1743 4.49 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการในด้านวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.49) เรียงล าดับจากมากสุดไปหาน้อย คือ การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (�̅� = 4.68) การส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (�̅� = 4.61) และการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
คุณภาพการศึกษา (�̅� =4.59) และน้อยที่สุด การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (�̅� =4.37) 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้านบริหารงานบุคคล 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น  

�̅� แปลผล 1 2 3 4 5 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา  
และความต้องการของ สถานศึกษา 

0 5 17 111 165 4.46 มาก 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ 
ของสถานศึกษา 

0 5 23 120 150 4.39 มาก 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก 
ราชการของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

0 8 26 102 162 4.40 มาก 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครู
มืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่ม 
เป้าหมายอย่างทั่วถึง 

0 8 23 102 165 4.42 มาก 

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

0 5 14 123 156 4.44 มาก 

รวม 0 31 103 558 798 4.42 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการในด้านบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =  4.42)  เรียงล าดับจากมากสุดไปน้อย คือการจัดท า  
ข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการ 
ของสถานศึกษา (�̅� = 4.46) การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย (�̅� = 4.44) การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ 
โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (�̅� = 4.42) ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ การจัดท าแผน
อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา  
(�̅� = 4.39) 
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ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้านงบประมาณ 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น  

�̅� แปลผล 1 2 3 4 5 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 0 3 16 107 172 4.50 มาก 
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย 

ที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย 
0 15 17 125 132 4.16 มาก 

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน  
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 

0 5 23 107 163 4.44 มาก 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผน 
การใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

0 4 12 95 187 4.56 มาก 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณของสถานศึกษา 

0 13 15 130 140 4.33 มาก 

6 การให้ค าปรึกษาชว่ ยเหลือแนะน าาการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

0 3 16 119 160 4.46 มาก 

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 

0 10 12 134 142 4.37 มาก 

8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 0 10 20 135 128 4.23 มาก 

9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน 
ทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

0 5 11 124 158 4.46 มาก 

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

0 2 11 137 148 4.45 มาก 
 

รวม 0 70 153 1213 1530 4.40 มาก 

  

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการในด้านงบประมาณ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =  4.40)  เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (�̅� = 4.56)  การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงิน 
งบประมาณในสถานศึกษา (�̅� =4.50) การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
ของสถานศึกษา (�̅� =4.46) และ จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปี 
อย่างเป็นระบบ (�̅� =4.46) ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย 
ที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย (�̅� =4.16)  
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้านบริหารงานทั่วไป 

 

ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น  
�̅� แปลผล 

1 2 3 4 5 
1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน 

และภายนอกเขตพ้ืนที่ การศึกษาและส่วนกลาง 
อย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

0 2 17 102 177 4.52 มากที่สุด 

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

0 8 20 120 150 4.38 มาก 

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
หลายช่องทาง 

0 5 23 99 171 4.46 มาก 

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์ 
อย่างชัดเจน 

0 5 11 120 162 4.47 มาก 

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 
และสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

0 5 17 126 150 4.41 มาก 

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

0 2 17 114 165 4.48 มาก 

7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

0 8 14 129 147 4.39 มาก 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด 
และความต้องการจ าเป็น 

0 5 20 132 141 4.37 มาก 

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

0 15 21 114 148 4.41 มาก 

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงานสถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม 
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

0 2 11 132 153 4.46 มาก 

รวม 0 57 171 1188 1564 4.43 มาก 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับ

บริการในด้านบริหารงานทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43)  เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ จัดท าระบบข้อมูล 
สารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

(�̅� =4.52) การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (�̅� =4.48)  

และการจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน (�̅� =4.47) ตามล าดับ และน้อยที่สุด คือ 
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด  
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และความต้องการจ าเป็น  (�̅� = 4.37) 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ข้อเสนอแนะ  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการ จากการตอบแบบสอบถามความ  พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถสรุปได้ ดังนี้  

1. ด้านวิชาการ  

1) ควรเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น  

2) ควรสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตร  

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามากข้ึน  

2. ด้านงบประมาณ  

1) งบประมาณของลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงและครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต้องท าสัญญาหลาย
ครั้งมากและต้องรองบจัดสรรมา อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณจ้างในส่วนนี้ให้เพียงพอ  

2) การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วให้มากข้ึน  

3) ควรบริหารงานให้สะดวกและรวดเร็ว 

3. ด้านบริหารงานบุคคล  

1) ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากข้ึน  

2) ควรให้บริการด้านความสะดวกรวดเร็ว  

4. ด้านการบริหารทั่วไป สิ่งที่ควรพัฒนาในการให้บริการ  

1) ควรเพิ่มเวลาให้บริการตอนพักกลางวัน  

2) ควรให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบไปรษณีย์จะดีมาก  

3) ควรให้บริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ 
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บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผล  

 
สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และน าผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินการบริการให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการ และปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้ องกับ 
การ เปลี่ยนแปลงผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยส่ง Link 
และ QR-code จ านวน 298 คน และผู้ศึกษาได้รับการตอบกลับของแบบสอบถาม จ านวน 298 คน โดยแยกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน ก.ต.ป.น.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มารับ
บริการ อ่ืนๆ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ดังนี้ ข้อมูลผู้ศึกษาได้สรุปและอภิปรายผล ดังต่อไปนี้  

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการในงานภารกิจ 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.43) เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.49) 
รองลงมาคือ ด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.45)  ด้านบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 4.42) ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือด้านงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.40) 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการ จากการตอบแบบสอบถามความ พึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถสรุปได้ 
ดังนี้  

1. ด้านวิชาการ  

1) ควรเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น  

2) ควรสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตร  

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามากข้ึน  

2. ด้านงบประมาณ  

1) งบประมาณของลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงและครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต้องท าสัญญาหลาย
ครั้งมากและต้องรองบจัดสรรมา อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณจ้างในส่วนนี้ให้เพียงพอ  

2) การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วให้มากข้ึน  

3) ควรบริหารงานให้สะดวกและรวดเร็ว 

3. ด้านบริหารงานบุคคล  
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1) ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากข้ึน  

2) ควรให้บริการด้านความสะดวกรวดเร็ว  

4. ด้านการบริหารทั่วไป สิ่งที่ควรพัฒนาในการให้บริการ  

1) ควรเพิ่มเวลาให้บริการตอนพักกลางวัน  

2) ให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบไปรษณีย์จะดีมาก  

3) ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ 
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แบบสอบถามออนน์ไลน์ (Questionnaire Online) 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO7phEq_g8R4Vhn-0hDarqJFU2nm7jG-

hbhKI1yQac9Xk0Bw/viewform?usp=sf_link 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

ค าชี้แจง  

 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร จัดการ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ

ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

      ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย 🗸 ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ผู้บริหารสถานศึกษา   บุคลากรทางการศีกษา  

   ครูผู้สอน     ก.ต.ป.น.    

  คณะกรรมการสถานศึกษา    อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจดัการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

ด้านวิชาการ      

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา 
แห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ที่สุด น้อย 

ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

     

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล
ที่หลากหลายและน าผลการประเมิน 
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

ด้านการบริหารงานบุคคล      
11 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา  
และความต้องการของ สถานศึกษา 

     

12 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ 
ของสถานศึกษา 

     

13 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก 

ราชการของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง 

ตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

14 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
ครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่ม 
เป้าหมายอย่างทั่วถึง 

     

15 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

ด้านงบประมาณ      
16 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
17 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย

ที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย 
     



23 
 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ที่สุด น้อย 

ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

18 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 

     

19 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผน 
การใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     

20 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณของสถานศึกษา 

     

21 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าาการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

     

22 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 

     

23 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน      
24 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน 

ทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
     

25 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

     

4. ด้านการบริหารทั่วไป      

26 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน 
และภายนอกเขตพ้ืนที่ การศึกษาและส่วนกลาง 
อย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

27 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

28 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
หลายช่องทาง 

     

29 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์ 
อย่างชัดเจน 

     

30 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 
และสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

31 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

32 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

     

33 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนด 
และความต้องการจ าเป็น 
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

ด้านวิชาการ.................................................................................................................. .............................................. 

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

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

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

ด้านบริหารงานบุคคล........................................................................................................... ....................................... 

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

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

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

ด้านงบประมาณ.............................................................................................................................................. ............ 

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

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

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

ด้านบริหารงานทั่วไป..................................................................................................................................................  

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

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

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

 

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

 

 

 

 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ที่สุด น้อย 

ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

34 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

35 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงานสถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม 
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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