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คำนำ 
 

 รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

และการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใน 9 กลุ่ม และ 1 

หน่วย และภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทำให้

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รับทราบการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาในแต่

ละกลุ่มงาน สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการ

จัดการศึกษา 

 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเป็น

อย่างดี  ตลอดทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน

ครั้งนี ้จนส่งผลให้การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการบริหารและการให้บริการของผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

ดำเนินงานการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

                                                                  
                                                            (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
                                                               ตุลาคม  2563 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นองค์การทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท, อำเภอพนมดงรัก, 

อำเภอกาบเชิง, อำเภอบัวเชด, อำเภอสังขะ และอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่บริการส่วนหนึ่งอยู่ติดเขต

ชายแดนไทย-กัมพูชา มีความซับซ้อนในการบริหาร จัดการภายใต้ความขาดแคลนและปริมาณผู้รับบริการจำนวน

มาก แต่มีจุดเด่นที่มีแหล่งเรียนรู้ ชุมชนมีความเอ้ืออาทร ผู้ปกครองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ

ร่วมมือในการจัดการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บริหารจัดการศึกษาเชิงระบบทั้งระบบคน ระบบงาน และระบบบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา จากการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 3 ได้มีความพยายามในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ แต่ก็ได้รับการสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่จะต้องทำการปรับปรุงงานอยู่เสมอ 

โดยเฉพาะความสะดวกในการติดต่องานราชการกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 3 ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางส่วนยังไม่ประทับใจเนื่องจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ราชการส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างอำเภอ ซึ่งคาดหวังที่จะได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการภายวัน

เดียว แต่เนื่องจากระบบงานราชการบางงานจะต้องดำเนินการไปตามข้ันตอนจึงไม่เบ็ดเสร็จภายในวันเดียว 

เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีประสิทธิภาพเป็น

ระบบ และได้มาตรฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่กำหนด

ขึ้น ผู้รายงานในฐานะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตระหนัก

เห็นความสำคัญของการให้บริการ จึงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี

ต่อการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 เพ่ือให้

ทราบระดับความพึงพอใจและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการดำเนินการที่ได้สามารถนำมาเป็น

ข้อสนเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของหน่วยงานราชการ  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

2. เพ่ือศึกษาความต้องการและความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการ

บริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบระดับความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการ

บริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

2. สามารถนำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ ในการ 

ให้บริการและการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพและ

ได้มาตรฐานของหน่วยงานราชการระดับสำนักงาน  
 

ขอบเขตการรายงาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้มารับบริการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้มารับบริการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 780 

คน  

ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้  

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

2. ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ปีงบประมาณ 2563 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม ดำเนินการเก็บรวบรวม ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม 2563 – 31 มิถุนายน 2563 
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กรอบแนวคิดในการดำเนินการ 

 ผู้รายงานกำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการครั้งนี้ ดังภาพประกอบ 1  

 

 

 

 

 

 

 

                                  ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการดำเนินการ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

ผู้รายงานไดก้ำหนดคำศัพท์ที่ต้องนิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี้  

1. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มาติดต่องานราชการกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3  

2. การให้บริการ หมายถึง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จนได้รับความพึงพอใจและ

ประทับใจ  

3. สพป.สุรินทร์ เขต 3 หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

4. บุคลากร หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน      

5. ผอ.เขต หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 

3 สำหรับการรายงานครั้งนี้ ให้หมายถึง “นางภานิชา อินทร์ช้าง” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

6. การปฏิบัติงานราชการ หมายถึง การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการในด้านการติดต่อขอรับข้อมูล 

รับ-ส่งงาน และประสานงานราชการภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และการบริการสังคมต่างๆ  

 

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

1.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. ความต้องการหรือข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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บทที่ 2  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับ 

ดังนี้  

1. บริบทและการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

2. ความพึงพอใจ  

3. ความต้องการ  

4. การบริการ  
 

1. บริบทและการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

     สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

          ที่ตั้งและอาณาเขต  

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนปราสาท ถนนโชค

ชัย-เดชอุดม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตามเส้นทาง

หมายเลข 214 (สุรินทร์ – ช่องจอม) รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตท้องที่ 6 อำเภอ 

ได้แก่ อำเภอปราสาท, อำเภอสังขะ, อำเภอกาบเชิง, อำเภอบัวเชด, อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอพนมดงรัก  

           ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 14 องศา 19 

ลิปดา 45 ฟิลิปดาเหนือ และ 14 องศา 53 ลิปดา 56 ฟิลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ 103 องศา 13 ลิปดา 

43 ฟิลิปดา และ 104 องศา 3 ลิปดา 42 ฟิลิปดาตะวันออก รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,698.836 ตารางกิโลเมตร  

            อาณาเขตติดต่อ  

            ทิศเหนือ ติดต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  

            ทิศตะวันตก ติดต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  

            ทิศใต้ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 7  

             เส้นทางคมนาคม  

             มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่สำคัญ 2 เส้นทาง ดังนี้  
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             1. ถนนโชคชัย – เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24) ผ่านเขตพ้ืนที่บริการเป็น ระยะทาง

ประมาณ 100 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร  

             2. ถนนสุรินทร์ –ชอ่งจอม (ทางหลวงหมายเลข 214) ผ่านเขตพ้ืนที่บริการเป็นระยะทาง ประมาณ 60 

กิโลเมตร  

             ข้อมูลผู้บริหาร  

             นางภานิชา อินทร์ช้าง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3 และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้  

             1. นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

             2. นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

             3. นายเดชา การรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

            ข้อมูลจำนวนโรงเรียน  

            ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกเป็นรายอำเภอ  

อำเภอ จำนวนโรงเรียนในสังกัด 
ปราสาท 75 
สังขะ 64 

กาบเชิง 28 
บัวเชด 22 

ศรีณรงค์ 27 
พนมดงรัก 17 
รวมทั้งสิ้น 233 

 

             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แบ่งกลุ่มสถานศึกษาออกเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 23 

เครือข่าย จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอปราสาท จำนวน 8 เครือข่าย, อำเภอสังขะ จำนวน 6 เครือข่าย, 

อำเภอกาบเชิง จำนวน 3 เครือข่าย, อำเภอบัวเชด จำนวน 2 เครือข่าย, อำเภอ พนมดงรัก จำนวน 2 เครือข่าย,  

อำเภอศรีณรงค์ จำนวน 2 เครือข่าย 8  
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             ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 

ระดับชั้นที่จัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน 
อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 149 
อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 81 
อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 

รวม 233 
 

ก. ลักษณะพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

   (1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการ  

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 

กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา

เอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง

กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและ สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและมี          

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา พ.ศ.2546 และแก้ไข เพ่ิมเติม พ.ศ.2561 ดังนี้  

        1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

        2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

        3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

        4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

        5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

        6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

        7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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       8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบ

ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา     

       10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา  

       11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 

       แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมี 

ผู้รับบริการ 3 กลุ่มประกอบด้วย  

       1)  กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูลูกจ้างประจำ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

       2)  กลุ่มประชากรวัยเรียน ได้แก่ นักเรียน  

       3)  กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า บิดามารดา

ของนักเรียน  

       ดังนั้นแนวทางหรือวิธีการให้บริการจึงดำเนินการให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม ดังนี้    

       กลุ่มขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้แนวทางและวิธีการแจ้งทำความเข้าใจ สร้าง

ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้

รูปแบบวิธีการต่างๆ ดังนี้  

       1. ประกาศเวียนเป็นหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ทราบ

ความเคลื่อนไหว สิทธิหน้าที่ โอกาสการเข้าถึงบริการวิธีปฏิบัติและระเบียบหรือแนวทางการรับบริการการ 

ดำเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการให้-รับบริการให้ทราบทั่วกัน  

       2. ประชุมกลุ่มผู้รับบริการในระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งในลักษณะกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มตามพ้ืนที่

เพ่ือซ้อมความเข้าใจ มอบหมายภารกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับทราบและแก้ปัญหาที่เกิดจากการให้หรือรับ

บริการร่วมกัน  
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        3. แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานเพ่ือให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และเพ่ือให้

เกิดพลังในการเพ่ิมปะสิทธิภาพของการให้-รับบริการ  

        4. อำนวยความสะดวกติดตามการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและประเมินผลงานเพื่อปรับปรุง

การให-้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น  

        5. สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารงบประมาณ วิทยาการ บุคลากร  

        6. พัฒนาให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์สร้างกำลังใจให้มีความชำนาญเชี่ยวชาญเป็นต้นแบบสร้าง

และพัฒนานวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่ดี  

        7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพการให้-รับบริการการให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนซึ่งกันและกัน  

        กลุ่มประชากรวัยเรียน  

        ใช้แนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยหน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งในด้านงบประมาณ วิชาการและกำกับ ติดตาม นิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้

มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

         กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน  

         ใช้แนวทางและวิธีการโดยเลือกและปรับใช้วิธีการเช่นเดียวกับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ดังนี้  

         1. ประกาศเวียนเป็นหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ทราบ

ความเคลื่อนไหว สิทธิ หน้าที่ โอกาสการเข้าถึงบริการวิธีปฏิบัติและระเบียบหรือแนวทางการรับ บริการการ

ดำเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการให้-รับบริการให้ทราบทั่วกัน  

         2. ประชุมกลุ่มผู้รับบริการในระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งในลักษณะกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก กลุ่มตาม 

พ้ืนที่เพ่ือซ้อมความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับทราบและแก้ปัญหาที่เกิดจากการให้หรือรับบริการร่วมกัน  

         3. อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลสารสนเทศข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  

         4. สำรวจความคิดเห็นความต้องการและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ  
 

(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยมและวัฒนธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 3 มีสาระสำคัญ ดังนี้  

     วิสัยทัศน์ (VISION) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นองค์กรชั้นนำ

คุณธรรมเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานความเป็นสุรินทร์ สู่สากล  
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     พันธกิจ (MISSION) 

     1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ

แข่งขัน  

     3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  

     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง

ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

     5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

      6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

    7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่Thailand 4.0  

    8. พัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อย่างทั่วถึง สู่ห้องเรียน

คุณภาพ  

    9. พัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ  
 

    เป้าประสงค์ (GOALS)  

    1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ            

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ  

    2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

    3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความ สามารถในการ

พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม

ก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

    4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน

พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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     5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  

     6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  

      7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ 

ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี 

งานวิจัย และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ค่านิยมองค์การ : 5 G  

Good Moral : คุณธรรมที่ดี  

Good Wisdom : ปัญญาที่ดี  

Good Service Mind : ใจบริการที่ด ี 

Good Participation : การมีส่วนร่วมที่ด ี 

Good Organization : องค์การที่ดี  

คำขวัญประจำองค์กร : Motto “งานได้ผล คนสำราญ องค์กรสำเร็จ”  

        Work Success Happiness to all person Organization Complete 
    
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

    1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น  

    2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

    3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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     8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

     10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา  

     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ หน่วยงานใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 

    โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

    ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้  

    1. กลุ่มอำนวยการ  

    2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  

    3. กลุ่มนโยบายและแผน  

    4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

    5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

    6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

    7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

    8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    9. กลุ่มกฎหมายและคดี  

    10. หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

2. ความพึงพอใจ  

   ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้กับใครอย่างไรนั้น จะต้องมีสาเหตุที่สำคัญ คือ การจูงใจ เพราะการจูงใจเป็น

สิ่งเร้า และความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการ ส่วนความพึงพอใจนั้นเป็นความพอใจเมื่อความต้องการ

ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น ความพึงพอใจจึงมีความเกี่ยวพันกับการจูงใจดังที่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541 : 138 – 

139)  

     1. มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็นความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุด  
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     2. ความต้องการจะมีความสำคัญแตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถจะลำดับความสำคัญของความ

ต้องการได ้ 

     3. บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สำคัญที่สุดหรือสำคัญมากกว่าก่อน  

     4. เมื่อบุคคลจะเริ่มสนใจในความต้องการของตนแล้ว ความจำเป็นในสิ่งนั้นจะหมดไป  

     5. บุคคลจะเริ่มสนใจในความต้องการสำคัญกว่าอย่างอ่ืนต่อไป และในขณะเดียวกันตามทฤษฎีของ

มาสโลว์ได้จัดประเภทความต้องการตามความสำคัญออกเป็น 5 ระดับจากต่ำไปสูง ดังนี้  

        5.1 ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน เพ่ือความอยู่

รอด เช่น อาหาร อากาศ น้ำดื่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการการ ยกย่อง และความ

ต้องการทางเพศ  

        5.2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความ

ต้องการเพื่อความอยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความมั่นคงในการทำงาน ความต้องการ

ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตราย ต่างๆ เป็นต้น  

        5.3 ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ (Love 

and Belongingness Needs) เช่น ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็น

ส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้รับการยอมรับ เป็นต้น สินค้าท่ีสามารถสนองความต้องการนี้ได้แก่

ของขวัญ ส.ค.ส. เครื่องแบบ ดอกกุหลาบ ฯลฯ  

        5.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ซึ่งเป็นความต้องการการยกย่อง ส่วนตัว (Self-

esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคมตลอดจนเป็นความพยายามที่จะให้มี

ความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้รับการเคารพ นับถือ ความสำเร็จ ความรู้ ศักดิ์ศรี

ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม สินค้าที่สนองความต้องการในด้านนี้ได้แก่ บ้านหรูหรา 

รถยนต์ราคาแพง แหวนเพชร ฯลฯ  

         5.5 ความต้องการประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความ

ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความต้องการในขั้นนี้จะได้รับการยกย่องเป็นบุคคล

พิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ นักร้องหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง          

เป็นต้น สินคา้ที่สามารถตอบสนองความต้องการในข้อนี้ได้แก่ ล็อตเตอรี ศัลยกรรมตกแต่ง เครื่องสำอาง และ

ปริญญาบัตร ฯลฯ  
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ความหมายของความพึงพอใจ  

คำว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ความหมายโดยทั่วไปว่า “ระดับ

ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” และมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาให้ความหมายไว้ดังนี้  

วรูม (จันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์. 2542 : 47 ; อ้างอิงมาจาก Vroom. 1964) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึง

พอใจในสิ่งหนึ่ง สามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคำนี้หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น 

ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึง

พอในสิ่งนั้น  

 โวล์แมน (จันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์. 2542 : 47 ; อ้างอิงมาจาก Wolman. 1973) ให้เห็นความหมายของ

ความพึงพอใจว่า ความพอใจ คือ ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเมื่อประสบผลสำเร็จตามความคาดหวัง ความ

ต้องการจากแรงจูงใจ  

 แมคคอร์มิค (วัฒนา เพ็ชรวงศ์. 2542 : 17 ; อ้างอิงมาจาก McConnick. 1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

เป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดแบบ

ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ต้องการสอดคล้องกับมิลลินซ์ (วัฒนา เพ็ชรวงศ์. 

2542 : 17 ; อ้างอิงมา จาก Mullins. 1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลาย

ด้าน เป็นสภาพที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมาย

บางอย่างนั้น แล้วจะเกิดความพึงพอใจเป็นผลสะท้อนไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก (จิต

ตินันท์เดชะคุปต์. 2543 : 21)  

 วัฒนา เพ็ชรวงศ์ (2542 : 18) ได้สรุปว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคล

ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจ

ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันข้ึนกับคำนิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ    

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 : 21) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีชอบหรือพึงพอใจที่มี

ต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการ  

 พิเชษฐ์ ยังคง (2540 : 56) ได้สรุปไว้ว่า ความหมายของความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน คือ ความรู้สึก

ชอบ ยินดี เต็มใจหรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่เขาปฏิบัติ ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการตอบสนอง

ความต้องการทั้งด้านวัตถุและจิตใจ  

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 : 28) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อ

องค์ประกอบของงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้นๆ  
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 อานนท์ กระบอกโท (2543 : 33) สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อการ

ทำงานนั้น เช่น ความรู้สึกรัก ชอบ ภูมิใจ เต็มใจและยินดี ผู้มีความพึงพอใจ ในการทำงานจะมีความเสียสละอุทิศ

แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานอย่างแท้จริง 

 ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544 : 49) สรุปความหมายของความพึงพอใจ ไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก  

 กู๊ด (Good. 1973 : 161) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจ

ที่เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของคนที่มีต่องาน 

 จากที่มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจต

คติของบุคคลที่มีการทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ซึ่งความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์

กับโลกท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ซึ่งค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน 

เช่น ความรู้สึกดีเลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น โดยความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป

ตามประสบการณ์ที่ได้รับ 

 

 แนวคิดทฤษฎีที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ  

 การที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทำงานนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในงานที่มีอยู่ การ

สร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีนักการศึกษาในสาขาต่างๆ ทำการศึกษาค้นคว้า และตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการ

ทำงานไว้ดังนี้  

 สก็อต (Scott. 1970 : 124)  ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทำงานที่จะให้

เกิดผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะดังนี้  

 1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจะมีความหมายสำหรับผู้ทำ 

 2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความสำเร็จได้โดยใช้ระบบการทำงานและการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

 3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้  

    3.1 คนทำงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย  

    3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสำเร็จในการทำงานโดยตรง  

    3.3 งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได ้ 
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พิเชษฐ์ ยังคง (2540:57)  ได้ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และได้อธิบายลักษณะของมนุษย์ว่ามี 2 ประเภท

คือ  

     1. คนประเภทเอ็กซ์ (X) มีลักษณะดังต่อไปนี้  

        1.1  มีสัญชาตญาณท่ีจะหลีกเลี่ยงการทำงานทุกอย่างเท่าท่ีจะทำได ้ 

        1.2  มีความรับผิดชอบน้อย  

        1.3  ชอบสั่งการ  

        1.4  ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงองค์กร  

        1.5  มีความปรารถนาให้ตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย ความปลอดภัย  

     2. คนประเภทวาย (Y) มีลักษณะดังต่อไปนี้  

        2.1  ชอบทำงาน เห็นว่าการงานเป็นของสนุกเหมือนการเล่นหรือการพักผ่อน  

        2.2  มีความรับผิดชอบในการทำงาน  

        2.3  มีความทะเยอทะยานและกระตือรือร้น  

        2.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานและองค์การ พัฒนาวิธี ทำงาน  

        2.5  สั่งการตนเองและสามารถควบคุมตนเองได้  

        2.6 ปรารถนาด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง ความหวังในชีวิต 

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 : 25)  ได้เสนอทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ (Hierarchyof Needs) นับเป็น

ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งอยู่บนสมมติฐาน ที่ว่ามนุษย์เราต้องมีความต้องการอยู่เสมอ ไม่มี

วันสิ้นสุด เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการสิ่งอ่ืนๆ ก็จะเกิด

ขึ้นมาอีก ความต้องการของคนเรา อาจจะซำ้ซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจจะไม่ทันหมดไป ความต้องการ

อีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ความต้องการของมนุษย์มีลำดับดังต่อไปนี้  

       1.  ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เน้น

ความจำเป็นในการดำเนินชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา โรค ความต้องการพักผ่อน 

ความต้องการทางเพศ  

       2.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ

อนาคต ความเจริญก้าวหน้า อบอุ่นใจ  

       3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญต่อการเกิด พฤติกรรม ต้องการให้

สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก ต้องการความเป็นมิตร ความรักจากเพ่ือน ร่วมงาน  
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       4. ความต้องการความมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเด่นในสังคม มีชื่อเสียง อยากให้

บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง อยากมีความเป็นอิสรเสรีภาพ  

       5. ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต (Self – Actualization Need) เป็นความต้องการ

ในระดับสูง อยากให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นไปได้ยาก  

ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544 : 60)  ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้น เพ่ือให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ

ต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้  

       1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) สิ่งเหล่านี้ได้แก่ เงินทอง สิ่งของ หรือสภาวะทาง

กายท่ีมีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งจูงใจไม่ใช้วัตถุ (Personal Non – Material Opportunities) เช่น อำนาจ 

เกียรติภูมิ การใช้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอ่ืน  

       2. สภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา ( Desirable Physical Condition) หมายถึงการจัด

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน เช่น ความพร้อมของเครื่องมือ สิ่ง

อำนวยความสะดวก  

       3. ผลประโยชน์ทางด้านอุดมคติ (Ideal Benefactions) หมายถึง การสนองความต้องการทางด้าน

ความภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ การแสดงความภักดีต่อองค์กรของตน  

       4. การดึงดูดใจทางสังคม (Associations Attractiveness) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ของบุคคล

ในหน่วยงาน การอยู่ร่วมกัน ความมั่นคงของสังคม จะเป็นหลักประกันในการทำงาน  

       5. การปรับทัศนคติและสภาพของงานให้เหมาะสมกับบุคคล (Adaptation of Condition to 

Habitual Method and Attitudes) คือ การปรับปรุงตำแหน่งความเหมาะสมให้สอดคล้องกันระหว่างงานกับคน  

       6. โอกาสในการมีส่วนร่วมในการทำงาน (Opportunities of Enlarged Participation) เปิดโอกาส

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน จะทำให้เขาเป็นผู้มีความสำคัญในหน่วยงานจะทำให้บุคคลมีกำลังใจในการ

ทำงานมากข้ึน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 139-144) กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจของนักการศึกษาต่างๆ ดังนี้  

       1. ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็น 

3 กลุ่มคือ  

          1.1  ความต้องการเพื่อดำรงชีวิต (Existence Needs) หรือ E เป็นความต้องการทางร่างกายและ

ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  
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          1.2  ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) หรือ R เป็นความ ต้องการที่จะมี

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนฝูง เพื่อนร่วมงาน และคนที่ต้องการจะมีความสัมพันธ์

ด้วย  

          1.3 ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) หรือ G เป็นความต้องการที่จะพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพสูงสุด  

      2. ทฤษฎีการจูงใจของแมคคลีแลนด์ (McClelland) เชื่อว่า ความต้องการเป็นการเรียนรู้จากการมี

ประสบการณ์ และมีอิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์ และมีอิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์และแรงจูงใจสู่เป้าหมาย 

โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

         2.1  ความต้องการสัมฤทธิ์ผล  (Needs for Achievement)  เป็นพฤติกรรมที่จะกระทำการใดๆ 

ให้เป็นผลสำเร็จ เป็นแรงขับที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ  

         2.2  ความต้องการสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เป็นความปรารถนาที่จะสร้างมิตรภาพและ 

มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน  

         2.3  ความต้องการอำนาจ (Needs for Power) เป็นความต้องการควบคุมผู้อื่น มีอิทธิพลต่อผู้อื่น 

และต้องการควบคุมผู้อื่น การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงาน

ที่ได้รับมอบหมาย หรือที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ การทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน          

มีแนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกัน ดังนี้ (ศุภศิริ โสมาเกตุ. 2544 : 53)  

               1. ความพึงพอใจนำไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิด

ความพึงพอใจ จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง  

               2. ผลของการปฏิบัติงานนำไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผล

การปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะ

นำไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน 

ซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards)  

การวัดความพึงพอใจ  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 14) ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการวัดความพึงพอใจ ไว้ดังนี้  

   1. เพ่ือจะได้ให้เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านส่วนบุคคล ด้านงาน ด้านการจัดการที่เกี่ยวกับความพึง

พอใจ และความไม่พึงพอใจในการทำงาน  

   2. เพ่ือจะได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับการปฏิบัติงานว่าอะไรเป็น

สาเหตุให้คนทำงานได้ด ี 
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   3. เพ่ือให้เข้าใจถึงหน่วยงาน ลักษณะใดที่คนพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมทั้งเกี่ยวกับการจัดการและ

การบริหารหน่วยงานนั้น  

     4. เพ่ือให้เข้าใจถึงผลจากการไม่พึงพอใจงาน เช่น การขาดงาน ลางาน และการออกจากงาน รวมทั้ง

ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาต่อการจัดสวัสดิการ การบริการต่างๆ ว่า สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับการทำงานได้อย่างไร กล่าวโดยสรุป แนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าวเมื่อนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อ 

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ละครั้งโดยให้ได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง

โดยเฉพาะผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายในที่เป็นความรู้สึกทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ซึ่งความพึง

พอใจและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในทางบวก  
 

3. ความต้องการ  

    ความหมาย  

    บรรยงค ์โตจินดา (2542 : 252-253) ได้ศึกษาทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Malow 

, s Hierarchy of Need Theory) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า มาสโลว์ เชื่อว่า ความต้องการของคนมีลำดับขั้นตอนจากต่ำ

ไปหาสูงตามลำดับความสำคัญ เมื่อความต้องการข้ันที่ต่ำกว่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการข้ันที่สูงก็จะ

ตามมา 

    ลำดับขั้นของความต้องการ  

    ลำดับขั้นความต้องการ ตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Malow , s Hierarchy of Need Theory) มีดังนี ้ 

    ขั้นปฐมภูมิ  ลำดับขั้นของความต้องการในลักษณะนี้มีผู้สนใจศึกษาและนำไปใช้อย่างแพร่หลาย 

เรียงลำดับความต้องการจากต่ำสุดไปสูงสุด ดังนี้  

        1. ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานในเรื่อง

ปัจจัยการดำรงชีพ  

        2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเป็นอิสระและ

ปราศจากอันตรายต่าง ๆ  

       3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการที่จะรักและได้รับความรู้จักจากผู้อ่ืน  

       4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs) เป็นความต้องการความสำเร็จในหน้าที่

การงาน เป็นบุคคลสำคัญ เป็นที่ยกย่องและยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน  

       5. ความต้องการความสำเร็จแห่งตน (Needs for Self-Actualization) เป็นความต้องการที่จะให้

เกิดความสำเร็จ และพัฒนาศักยภาพท่ีแท้จริงแห่งตน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละคน 
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 ขั้นทุติยภูมิ  ซึ่งเป็นลำดับขั้นของความต้องการที่แยกจาก 5 ลำดับขั้นที่กล่าวมาแล้ว อย่างชัดเจน

ประกอบด้วยความต้องการ 2 ประการ ดังนี้  

        1. ความต้องการความเข้าใจและการอธิบายได้ (Needs for Understanding and Explanation) 

เป็นความต้องการที่จะสามารถคิดไว้อย่างเป็นระบบ และอธิบายถึงความหมายและความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นได้  

        2. ความต้องการความรู้ (Needs for Knowledge) เป็นความต้องการที่จะรู้ความจริงและ

ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นนั้น  

        ทั้งสองลำดับขั้น เป็นความต้องการเก่ียวกับกระบวนการรับรู้ ซึ่งอาศัยความรู้พ้ืนฐาน เรียกรวมๆ ว่า 

ความต้องการด้านสุนทรียภาพ (Esthetic Needs)  

 

4. การบริการ  

  1. ความหมายของการให้บริการ  

              ได้มีผู้ให้ความหมายของการบริการไว้ ดังต่อไปนี้  

              การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมหรือการกระทำที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้แก่ผู้รับ มอบบริการเป็นสิ่งที่

มองไม่เห็นรูปธรรม แตกต่างจากสินค้าอ่ืน ผู้ใช้บริการไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ก่อนที่จะซ้ือบริการ การ

บริการสามารถสร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการทำเพ่ือส่งมอบบริการหนึ่ง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ การบริการโดยทั่วไปจึงมี

คุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (วิฑูรย์ สิมะโชคดี. 2541 : 252)  

              1. การบริการเป็นเรื่องท่ีสัมผัสจับต้องได้ยาก  

              2. การบริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการ จะทำเพ่ือส่งมอบ

แก่ผู้รับบริการ  

              3. การรับบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือเกือบจะในเวลาเดียวกันกับท่ีมีการให้บริการ  

              4. ลูกค้าหรือผู้รับบริการให้ความสำคัญกับกิจกรรม กระบวนการบริการหรือพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

มากกว่าสิ่งอ่ืนๆ และรับรู้ด้วยความรู้สึกทางใจมากกว่า  

   คอตเลอร์ (Kotler. 1988 : 477) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆ ที่กลุ่ม

บุคคลหนึ่งสามารถนำเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิ่งใด 

ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้  

    สันติ เจริญไชย (2544 : 10) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดำเนินการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน โดยมีลักษณะของตัวเอง ไม่สามารถ

จับต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่จำเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทั้ง
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ยังเกิดจากความเอ้ืออาทร มีน้ำใจไม่ตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้

ความเป็นธรรมความเสมอภาค  

    วณิช นิรันตรานนท์ (2541 : 5) ได้สรุปหลักในการให้บริการไว้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Service” 

โดยให้มีความหมายดังนี้  

          S = Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส มองคนในแง่ดี 

          E = Eye Contact สายตาเป็นมิตร  

          R = Relationship มีมนุษยสัมพันธ์  

          V = Voice น้ำเสียงสภุาพ อ่อนโยน  

          I = Interest ความสนใจ ใส่ใจ  

          C = Counselling ให้คำแนะนำปรึกษา  

          E = Emotion อารมณ์ม่ันคง 

     ไพบูลย์ ช่างเรียน (2540 : 14) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรมการ กระทำที่บุคคล

หนึ่งทำ หรือส่งมอบต่อบุคคลหนึ่งโดยมีเป้าหมายและความตั้งใจในการส่งมอบบริการนั้น  

     จตุรงค์ มสิทธิโชติ (2541 : 15) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น และก่อให้เกิดความพึงพอใจ

จากผลของการกระทำนั้น ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระทำที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่แสดงเจต 

จำนงให้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้พร้อมทั้งทำให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจในสิ่งที่ได้รับ

ในเวลาเดียวกันในความหมายนั้นจะครอบคลุม การบริการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบริการทั่วไปหรือการบริการเชิง

พาณิชย์  

2. ความสำคัญของการบริการ  

   จุดสำคัญของการบริการ มีสาระสำคัญดังนี้ (ณรงค์ฤทธิ์ โคริต. 2542 : 44)  

   1. ความตรงต่อเวลา (On time)  

   2. การบริการที่ดีจะต้องผูกใจคน (Human touch)  

   3. ความทันทีทันใด (Promptness)  

   4. สร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยคุณภาพ  

   5. การให้คนอื่นรู้สึกชื่นชมตัวเอง  

   6. ต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  

   7. ต้องแสวงหาเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 
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   8. ต้องมีการรับประกัน 

   9. บริการที่ดี คือ บริการที่มีความไวต่อความรู้สึกของลูกค้า  

   10. ต้องรักษาคำมั่นสัญญา  

   11. ต้องมีเวลาให้กับลูกค้า  

   12. ต้องมีความรวดเร็ว  

   13. ต้องมีคำตอบที่แม่นยำให้กับลูกค้า  

   14. บริการที่ดีต้องมีความสุภาพ  

วัชรา วัชรเสถียร (2539 : 124) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริการโดยแบ่งออกเป็น ประเด็นดังนี้ 

   1. ความสำคัญต่อผู้ประกอบการหรือผู้บริการ  การบริการผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์

ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว มาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับตัวสินค้าหรือการขายบริการ โดยตรงมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้การดำเนินกิจการบริการประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

อ่ืนๆ ได้โดยเฉพาะผลกำไรและภาพพจน์ของการบริการ กล่าวคือ  

       1.1 ช่วยเพิ่มผลกำไรระยะยาวให้กับธุรกิจ การบริการที่ดีจะเป็นตัวสร้างผลกำไรระยะยาวได้อย่างยิ่ง 

เนื่องจากผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความสำคัญต่อการบริการมากข้ึนในการตัดสินใจซื้อสินค้า คุณภาพการบริการจึงบอก

ถึงความแตกต่างของสินค้าจากคู่แข่งได้ ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการขายเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจซื้อซ้ำ

ของผู้บริโภค ซึ่งก็คือผลกำไรที่ตามมานั่นเอง  

       1.2 ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจแทบจะมีทุกประการบริการที่จะเข้ามา

เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนของการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไม่ว่าบริการนั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือไม่ก็ตาม เริ่ม

ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ซื้อประกอบการตัดสินใจซื้อ การแสดงออกถึงความเอาใจใส่

และเห็นความสำคัญของผู้ที่ซื้อตลอดระยะเวลาการให้บริการและการเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการและความ

คาดหวังของผู้ซื้อหรือลูกค้า สิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนทำให้ลูกค้า

ติดใจ และเกิดการพูดกันต่อๆ ไป ในกลุ่มลูกค้า เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของธุรกิจดังกล่าวให้เกิดความ

น่าเชื่อถือมากขึ้น  

        1.3 ช่วยลดการเปลี่ยนใจของลูกค้าไปจากธุรกิจ ธุรกิจใดที่คำนึงถึงความสำคัญของการการบริการ

และส่งเสริมการบริการที่ดีมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเมื่อลูกค้าแน่ใจว่าสินค้าหรือบริการที่เขา

จะตัดสินใจซื้อมีการบริการที่ดีกว่าสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ การตัดสินใจซื้อขายกระทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะลูกค้า

เก่าจะมีการซื้อหรือเพ่ิมเติมโดยไม่ลังเลรวมทั้งแนะนำลูกค้ารายใหม่ให้อีกด้วย  
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        1.4 ช่วยรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานธุรกิจนั้น การหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน พบว่ามี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพของการบริการเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การให้บริการที่ดีย่อมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

และรักษาลูกค้าให้ผูกพันกับธุรกิจนั้นนาน ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรสูงและสามารถจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานใน

อัตราสูงได้ พนักงานก็จะเกิดความพอใจไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปทำงานอ่ืน แต่ในทางกลับกัน หากธุรกิจเสนอบริการที่

ไม่ดีทำให้ลูกค้าไม่พอใจและเปลี่ยนไปใช้บริการอ่ืนที่ดีกว่า ธุรกิจย่อมประสบความล้มเหลวและส่งผลให้พนักงานไม่

พอใจจนกระทั่งลาออกได้ จะเห็นได้ว่า การบริการมีส่วนสำคัญต่อการรักษาพนักงานให้ทำงานกับกิจการนั้นนาน ๆ 

หรือในทำงานเดียวกันพนักงานก็มีบทบาทสำคัญในการเสนอบริการที่มีคุณภาพการประกอบธุรกิจบริการดังกล่าว

จึงประสบความสำเร็จ  

     2. ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการในช่วงที่ผ่านมา ได้

ก่อให้เกิดงานบริการเพ่ิมข้ึนในหลายสาขาอาชีพจนเติบขึ้นเป็นธุรกิจบริการต่างๆ มากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการการบริการของผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มหลากหลายมากขึ้น การประกอบอาชีพบริการจึงเป็น

อาชีพสำคัญในตลาดแรงงานและทำรายได้ดีกล่าวคือ  

         2.1 ชว่ยให้มีอาชีพและรายได้ ธุรกิจบริการตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริการในการ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทำให้มีการฝึกอบรมพนักงานแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่มี

คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลกำไรและสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานได้ งานบริการเป็น

อาชีพที่สุจริตที่ทำให้มีรายได้ดีพอสมควร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของงานบริการและความสามารถของแต่ละบุคคล

ที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  

          2.2 ชว่ยสร้างโอกาสในการเสนอขาย โดยทั่วไปลูกค้ามักมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์

ค่อนข้างจำกัดในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตหรือประสิทธิภาพการใช้งานของสินค้าต่างๆ แต่ลูกค้าจะทราบเงื่อนไข

การบริการต่างๆ ที่ผู้ขายเสนอให้และสามารถนำมาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ เลือกซื้อบริการที่ตรงกับ

ความต้องการได้ทันที โอกาสที่มีผู้ซื้อพนักงานบริการจะขายสินค้า หรือบริการทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยไม่ต้อง

เสียเวลาในการโน้มน้าวจิตใจลูกค้า  

3. ลักษณะของการบริการ บริการมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป คือ (ยุพาวรรณ วรรณ-

วานิชย์. 2541 : 9)  

    3.1 การบริการไม่สามารถสัมผัสได้หรือจับต้องได้ (Intangibility) การบริการไม่สามารถจับต้องได้ 

กล่าวคือ ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่สามารถเห็น รู้รส ได้ยิน ได้กลิ่น หรือสัมผัสทางกายได้

ก่อนการตัดสินใจซื้อแค่สามารถมองเห็น บริการในรูปผลที่ได้รับเท่านั้น เช่น บริการซักรีด สิ่งที่ลูกค้ามองเห็น คือ 

เสื้อผ้าเรียบและสะอาด บริการประกันภัย สิ่งที่ถูกลูกค้ามองเห็นคือเงินชดเชย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อ
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บริการไม่สามารถสัมผัสได้ก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้เป็นการยากสำหรับลูกค้าที่จะประเมินคุณภาพหรือผลประโยชน์

ที่จะได้รับรวมทั้งกิจกรรมทางการตลาดที่จะแสดงออกหรือสื่อให้ลูกค้าทราบ เพราะไม่มีรูปลักษณ์ท่ีจะนำมาแสดง

โดยตรงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้น ธุรกิจบริการจึงต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้าผ่านทางกายภาพ 

ที่ลูกค้าสัมผัสได้ เช่น สถานที่ (Place) บุคคล (People) เครื่องมือ (Equipment) วัสดุสื่อสาร (Communication 

Material) ลักษณะ (Symbols) และราคา (Price) ซึ่งการจะเลือกใช้อะไรนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการ  

    3.2 ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้ การผลิตและการบริโภค บริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไม่เหมือนกับสินค้าท่ีผลิตเก็บไว้เป็น

สินค้าคงคลังได้ เช่น บริการทันตแพทย์ จะให้บริการอุดฟันแก่ลูกค้ารายหนึ่ง ในเวลาเดียวกันไม่สามารถให้บริการ

แก่ลูกค้ารายอื่นได้ การขายบริการจึงเป็นการขายตรงจากผู้ให้บริการไปยังผู้ซื้อ ลักษณะเช่นนี้มีผลทำให้ธุรกิจ

บริการทำได้ในขอบเขตท่ีจำกัด เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของเวลา บริการบางประเภทที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมายความ บันเทิงในรูปของเสียงเพลง ผู้บริโภคให้ความสนใจว่าใครให้บริการ ผลของการ

บริการจะไม่เหมือนกัน ถ้าการแสดงคอนเสิร์ตเปลี่ยนจาก ธงชัย เมคอินไตย เป็นนักร้องคนอ่ืน ความสนุกก็จะ

เปลี่ยนไป  ราคาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้กำหนดปริมาณบริการที่ผู้ให้บริการจะสามารถสนองได้  

     3.3 การบริการไม่มีรูปแบบที่แน่นอน (Variability) บริการแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกัน ไม่แน่นอน

ขึ้นกับว่าใครคือผู้ให้บริการ ให้บริการเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร เช่น บริการตัดผม ช่างตัดผมแต่ละคนก็จะมีความ          

ชำนาญในการตัดผมต่างกัน บางคนเก่งตัดผมสั้น บางคนเก่งตัดผมดัด เวลาในการตัดผมถ้าเป็นช่วงเวลาใกล้จะปิด

ร้าน ช่างอาจรีบร้อนเพ่ือกลับบ้าน ทำให้ตัดผมไม่ดีเท่าท่ีควรได้ดังนั้นจึงเป็นการยากที่ผู้ซื้อประเมินคุณภาพก่อน

การซื้อ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ธุรกิจบริการต้องวางแผนเพื่อควบคุมคุณภาพของบริการโดยคัดเลือกและฝึกอบรม

พนักงานบริการ รวมทั้งสร้างระบบตรวจสอบความพอใจของลูกค้า เช่น การรับฟังคำแนะนำ การสำรวจข้อมูล

ลูกค้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

      3.4 การบริการไม่สามารถผลิตไว้เพื่อเก็บ (Perishability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ ปัญหาที่

ตามมาก็คือ ทำอย่างไรให้มีผู้มาใช้บริการในระดับความต้องการที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอ เพ่ือมิให้เกิดการสูญไปโดย

เปล่าประโยชน์ของบริการนั้นๆ เช่น รถประจำทาง ช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น ผู้โดยสารจะแน่น แต่พอช่วง

สายหรือบ่ายรถจะว่างซึ่งเราไม่สามารถเก็บสำรองที่นั่งไว้ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ นักการตลาดจึงต้องพยายามปรับ 2

ระดับความต้องการซื้อ และปรับระดับการให้บริการให้เกิดความสมดุลกันกลยุทธ์เพื่อปรับความต้องการซื้อ เช่น 

การตั้งราคาให้แตกต่างกัน การให้บริการเสริม ระบบการนัดหมาย กลยุทธ์เพื่อปรับการให้บริการ เช่น เพ่ิม

พนักงานชั่วคราว ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการให้บริการ เป็นต้น  
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       3.5 ไม่สามารถเป็นเจ้าของบริการได้ (Ownership) ราคาค่าบริการที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

ในขณะนั้น เมื่อได้รับบริการแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นไม่อาจครอบครองบริการนั้นได้ตลอดไปซึ่งเป็นข้อแตกต่างข้ัน

พ้ืนฐานระหว่างสินค้าและบริการ ซึ่งถ้าเป็นสินค้าเม่ือซื้อสินค้าแล้วสินค้านั้นก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราตลอดไป  

    ประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ (2540 : 12) กล่าวว่า การให้บริการที่ดี คือการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและ

อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความพอใจรักใคร่และศรัทธาต่อการให้บริการ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องให้

ความร่วมมือพัฒนาการบริการให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคง โดยหาวิธีการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้เกิดความ

รวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทุกข้ันตอนและเป็นไปด้วยความเสมอภาค สำหรับลักษณะของการบริการที่จะทำให้

ผู้รับบริการประทับใจ นอกจากตัวพนักงานจะมีคุณสมบัติที่ดีแล้ว บริการที่ให้ผู้รับบริการจะต้องเป็นบริการที่ดีด้วย 

ซึ่งลักษณะบริการที่ดี ดังนี้  

         1. สะดวกและรวดเร็ว การติดต่อของลูกค้าจะต้องสะดวกไม่สลับซับซ้อนทั้งในด้านการจัด

สำนักงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะต้องกรอก เมื่อมีปัญหาลูกค้าสามารถสอบถามได้เสมอ ถ้าเรื่องใดไม่สามารถ

ดำเนินการให้ได้ในขณะนั้น ต้องชี้แจงให้เข้าใจถึงสาเหตุ เช่น ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

          2. สมบูรณ์และถูกต้อง การทำงานใดๆ อย่างเร่งด่วน รวดเร็วดังที่กล่าวได้ในข้อ 1 มักจะก่อให้เกิด

ความผิดพลาดได้ง่าย ในกรณีเช่นนี้เราจะแก้ไขได้ด้วยการศึกษาระเบียบตลอดจนข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน

เรื่องนั้นๆ ให้ชัดเจนเมื่อการปฏิบัติงานติดขัดก็จะสามารถตัดสินใจดำเนินการได้ทันทีไม่ลังเล เปิดดูระเบียบซึ่งจะ

ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า  

          3. บริการทั่วถึง การบริการจะต้องให้ทั่วถึงแก่ผู้มาติดต่อทุกระดับ มิใช่เลือกปฏิบัติให้บริการ

เฉพาะบุคคลที่มีฐานะทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจดีเท่านั้น แต่จะต้องให้ความสำคัญอย่างทั่วถึงโดย

ปราศจากความลำเอียง  

         4. เป็นธรรม  ต้องให้บริการอย่างเป็นธรรม เช่น ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง มิให้มีการใช้อภิสิทธิ์

ลัดขั้นตอนหรือลัดคิวให้กับใครบางคน ปล่อยปละละเลยบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยการศึกษา 

ควรจะให้ความสนใจช่วยบริการให้พิเศษ  

   4. คุณภาพการบริการ  

       สมจิตร กาหาวงศ์ (2540 : 21-22) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพของการบริการที่ดีนั้น จะต้องมีฐาน

ดังต่อไปนี้  

       S : SERVICE CONCEPT ถือเป็นหน้าที่ท่ีมีเกียรติน่าภูมิใจ  

       E : ENTHUSIAMSM มีความกระตือรือร้น 

       R : READINESS RAPIDNESS พร้อมและรวดเร็วทันใจ  
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       V : VALUES ให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้รับบริการ  

       I : IMPRESSIVE INTERESTING สร้างความประทับใจและน่าสนใจ 

       C : CLEANLINESS สะอาด  

       C : CORRECTIVERESS ถูกต้องและแม่นยำ 

       C : COURTESY มีมิตรไมตรี  

       E : ENDURANCE อดทนหรืออดกลั้น  

       E : EMOTIONAL CONTROL การควบคุมอารมณ์อยู่เสมอ  

       S : SINCERITY มีความจริงใจ  

       S : SMILES ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  

ศริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 216) ได้กล่าวถึงลักษณะคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

ดังนี้  

      1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้า ต้องอำนวยความสะดวกในด้านเวลาสถานที่แก่

ลูกค้า  

      2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย  

      3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความสามารถและมีความรู้

ความสามารถในงาน 

      4. ความมีนำ้ใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นกันเอง มีวิจารณญาณ  

      5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความ

ไว้วางใจในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 

      6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้กับลูกค้า ต้องมีความสม่ำเสมอและถูกต้อง  

      7. การสอนตอบลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่าง

รวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ  

      8. ความปลอดภัย (Security) บริการทีใ่ห้ต้องปราศจากอันตรายความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ  

      9. การสร้างให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับจะทำให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพ

บริการดังกล่าวได้  

      10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing Customer) พนักงานต้องพยายามเข้าใจ

ถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว  
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5. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการ  

    สมชาติ กิจยรรยง (2543 : 36-45) ได้มีหลักการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการ ให้บริการดังนี้  

    5.1 ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

    5.2 สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการและตอบสนอง  

      5.3 เตรียมความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ของการบริการ ทั้งก่อนและขณะบริการที่ดี  

      5.4 ตั้งสมมุติฐานในการพูด การบริการ การแก้ไขข้อขัดแย้งกับลูกค้า  

      5.5 กำหนดแนวทางนโยบาย ในการให้บริการที่เป็นระบบและเป็นวิธีการที่คล่องตัวโดย การกำหนด

ปัจจัยต่าง ๆ คือ  

           5.5.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของงานบริการ  

           5.5.2 กำหนดนโยบายของการบริการ  

           5.5.3 วางโครงสร้างและบุคคลกรในกระบวนการงานบริการ  

           5.5.4 โครงการกิจกรรมการบริการ  

           5.5.5 สร้างวิธีการดำเนินงาน  

      5.6 ประเมินผลขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้บริการ โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  

      5.7 พัฒนาปรับปรุงการบริการ เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ  

6. การพัฒนาระบบการให้บริการ  

    เมื่อได้เสริมสร้างระบบในการให้บริการแล้ว เป็นหน้าที่ที่พนักงานและผู้บริหารงานบริการจะต้อง

พัฒนาระบบการทำงาน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานบริการให้ก้าวไกลในธุรกิจบริการ โดยการดำเนินงานดังนี้ 

(สมชาติ กิจยรรยง. 2543 : 36-45)  

    6.1 สร้างกุญแจ 8 ดอกในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้  

         6.1.1 เข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ  

         6.1.2 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  

         6.1.3 ความมีมารยาท  

         6.1.4 ความรับผิดชอบ 

         6.1.5 ความสามารถรอบรู้ 

         6.1.6 ความน่าเชื่อถือ  

         6.1.7 ความน่าไว้วางใจ  

         6.1.8 การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
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   6.2 กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนต่าง ๆ 

   6.3 จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในการให้บริการด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ความสามารถ ที่จะสร้างความพึงพอใจทุกครั้งเมื่อให้บริการ  

     6.4 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร โดยการเป็นข่าวในทางสร้างสรรค์ ควบคู่กับ

การใช้สื่อต่างๆ โฆษณาและประชาสัมพันธ์  

     6.5 พัฒนาพนักงานผู้ให้บริการใน 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ  

          6.5.1 บุคลิกภาพ  

          6.5.2 ความสามารถในการสื่อสาร  

          6.5.3 วิธีการทำงาน/บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

     6.6 กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบการให้บริการ เพ่ือให้เกิดผลสำคัญๆ 2 ประการ คือ 

ปริมาณและคุณภาพการให้บริการ บนเงื่อนไขด้านความถูกต้อง และถูกใจ  

     6.7 ใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่ เช่น ISO 9000, ISO 14000, TQM และเครื่องจักรสาน

อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่  

     6.8 สร้างระบบ แนวทาง วิธีการอย่างมีหลักการเสมอในการให้การบริการ  

 7. หลักการปรับปรุงงานบริการ ผู้บริหารสามารถเสริมสร้างแนวทางต่างๆ ในการปรับปรุงงานตาม

หลักการ ดังนี้ (สมชาติ กิจยรรยง. 2543 : 36 -45)  

     7.1 สร้างความเชื่อในการปรับปรุงงาน คือ ใส่ความเชื่อมั่นในการพัฒนา หรือปรับปรุงว่างานที่กำหนด

วิธีการไว้ล่วงหน้าตีกว่าไม่มีวิธีการ งานแต่ละงานไม่ใช่มีวิธีเดียวที่จะทำไม่มีวิธีการทำงานใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด  

     7.2 สร้างความคิดริเริ่มในการปรับปรุงงานบริการ โดยการมีแนวทางสร้างสรรค์และพัฒนาปรับปรุง

งานบริการคือ จดจำสิ่งที่ดีและนำมาทำการปรับปรุง หาเหตุผลวิเคราะห์เพื่อแก้ไข เป็นคนที่ชอบสงสัยโดยการถาม

คำถามต่างๆ เช่น อะไร ทำไม เมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร  

     7.3 วธิีการปรับปรุงงาน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานที่พนักงาน ผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการ

ปรับปรุงมี 4 วิธี คือ  

         7.3.1 ขจัดงานบางส่วนออกไป  

         7.3.2 รวมข้ันตอนงานบางงาน  

         7.3.3 การสลับขั้นตอนงานใหม่  

         7.3.4 การปรับปรุงขั้นตอนให้ดีข้ึน  

         วิธีการปรับปรุงตามที่กล่าวมาท้ัง 4 วิธี เป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อให้การบริการ เป็นเลิศ 
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     8. ขั้นตอนการปรับปรุงงานบริการ (สมชาติ กิจยรรยง. 2543 : 36-45) แนวทางในการปรับปรุงงาน

ที่จะใช้ได้ดีคือ ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งมีข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ  

         8.1 อบรม กระตุ้น จูงใจ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน  

         8.2 ศึกษารายละเอียดของงาน โดยการเลือกงานที่จะทำการปรับปรุง และรวบรวมข้อมูลและ

บันทึกรายละเอียด  

         8.3 ทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้หลายคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้บริการ และแสวงหรือคิด

หาวิธีการใหม่ๆ มาใช้บริการ  

     9. การพัฒนาทีมงานบริการ (สมชาติ กิจยรรยง. 2543 : 36-45) แนวทางท่ีหัวหน้า หรือผู้นำในการ

สร้างพลังคน เพ่ือสร้างและพัฒนาทีมงานมีแนวทางดำเนินการดังนี้  

        9.1 ยอมรับความสามารถของคนในระดับต่างๆ ที่มีในองค์กรของเราให้เขาทำตาม บทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของเรา  

        9.2 พัฒนาความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล  

        9.3 เลือกใช้คนในองค์กรของเราที่มีอยู่ตามความถนัด ความชำนาญความสามารถ และตามโอกาส

หรือสถานการณ์ต่างๆ  

        9.4 รับฟังข้อเสนอ ข้อคิดเห็นจากบุคลากรในทีมงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา  

        9.5 ประสานความขัดแย้ง และประสานพลังของคนในทีมด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน  

        9.6 มีการสื่อสาร หรือสื่อความภายในทีม หรือองค์กรที่ชัดเจน โดยมีข้อมูลป้อนกลับ  

        9.7 มีการประสานงาน และติดตามงานเสมอๆ  

        9.8 ยึดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน มุ่งสู้เป้าหมายในการทำงานบริการ  

        9.9 มีความไว้ใจกัน สนับสนุนกันในการทำงาน 

        9.10 มีผู้นำที่ทำงานแบบเชิงรุกหรือติดตามสถานการณ์เป็นอย่างดี ในสภาพการดำเนินงานที่มีการ

แข่งขันทุกด้าน ความสามารถในการพัฒนาบุคคลขององค์กรให้สามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการที่จะทำงานใหญ่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ต้องอาศัยกำลังคน            

จำนวนมาก ใช้กำลังสติปัญญา กำลังกาย กำลังใจร่วมกัน แต่เมื่อหมู่ชนใดรวมกันเป็นชนใหญ่ ปัญหาต่างๆ จะ

ประดังเข้ามาความขัดแย้งต่างๆ และการกระทบกระทั่งกันก็จะมากขึ้นไปตามส่วน เพราะแต่ละคนมีพ้ืนฐานการ

เจริญเติบโต การศึกษา สภาพแวดล้อมต่างๆ กัน ถ้าไม่มีหลักการอันแน่นอนและไม่มีประสิทธิภาพควบคุมไว้ หมู่

คณะนั้นย่อม ไม่อาจทำงานใหญ่ให้สัมฤทธิ์ผลได้ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความรู้ความเข้าใจ
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ในด้านจิตวิทยาของกลุ่มพฤติกรรมของคนเมื่ออยู่ในกลุ่ม และตระหนักถึงโครงสร้างของกลุ่มกับการทำงานเป็นทีม

การสื่อความและการตัดสินใจ อีกทั้งยังตระหนักถึงความขัดแย้ง และการแก้ไข รวมทั้งความสามารถใจการจูงใจให้

พนักงานทำงานเป็นทีมแล้ว ย่อมจะทำให้ผู้บริหารปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถ 

อันจะนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรในท่ีสุด  

    10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน สมชาติ กิจยรรยง. (2543 : 45-50) ได้กล่าวเกี่ยวกับการประเมิน

การปฏิบัติงานดังนี้  

         10.1 การประเมินผลพนักงาน คือ ระบบประเมินผลตัวบุคคล อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลการ

ปฏิบัติงานบริการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ  

         10.2 ความสำคัญของการประเมินผลพนักงาน  

               10.2.1 เป็นการพัฒนาระดับคุณภาพการบริการของพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กร  

               10.2.2 เป็นการประเมินผลการบริการ ความคุ้มค่าจากคนกับเงินท่ีได้ลงทุนไป  

               10.2.3 ได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือลักษณะงานของพนักงานบริการ  

               10.2.4 พนักงานได้ทราบว่างานของตนอยู่ในระดับใด คือ ประเมินความก้าวหน้าของงาน

บริการ  

               10.2.5 เป็นการกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัว เอาใจใส่งานบริการ    

         10.3 ประโยชน์ของการประเมินผลงาน  

                10.3.1 ปรับปุรงการปฏิบัติงาน และการประสานงานเพื่อการบริการ  

                10.3.2 ชว่ยพัฒนาพนักงานในการบริการ  

                10.3.3 ชว่ยให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประสานงานและร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานหรือบุคคล  

                10.3.4 เป็นช่องทางขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานให้เหมาะสม  

                10.3.5 เป็นมาตรการนำมาใช้พิจารณาค่าจ้างเงินเดือนให้แก่พนักงานบริการ  

         10.4 วิธีการประเมินผลการบริการ  

                10.4.1 ใช้แบบสอบถามหรือแบบสำรวจรายการ 

                10.4.2 ใชว้ิธีการสอบถามลูกค้าหรือหัวหน้างาน  

                10.4.3 ใชว้ิธีการก าหนดมาตรฐานในการท างาน  

                10.4.4 ใชว้ิธีการเปรียบเทียบพนักงานซึ่งกันและกัน  

                10.4.5 ใชว้ิธีการตั้งจุดหมายร่วมกัน  
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                10.4.6 ใช้คณะกรรมการ  

        10.5 ขั้นตอนในการประเมิน  

                10.5.1 แจ้งให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบว่าจะมีการประเมิน  

                10.5.2 กำหนดหัวข้อ รายละเอียด ชี้แจงให้พนักงานทราบ  

                10.5.3 ระบุให้ผู้ปฏิบัติงานทราบด้วยว่า ใครบ้างจะเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบ  

                10.5.4 จะประเมินด้วยวิธีใด  

                10.5.5 สรุปผลการประเมิน แจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  

          10.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานจากอะไร  

                 10.6.1 ผลงาน มีดังนี้  

                          10.6.1.1 คุณภาพ  

                          10.6.1.2 ปริมาณ  

                          10.6.2 คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบริการ  

                                   10.6.2.1 ความรอบคอบ  

                                   10.6.2.2 ความรวดเร็ว  

                                   10.6.2.3 ความอุตสาหะ  

                                   10.6.2.4 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

                                   10.6.2.5 ความรู้ในงาน  

                                   10.6.2.6 ความคิดริเริ่ม  

                                   10.6.2.7 มนุษยสัมพันธ์  

                                   10.6.2.8 ความร่วมมือ  

                                   10.6.2.9 ความน่าไว้วางใจ  

                                   10.6.2.10 ความอดทนและอดกลั้น  

                                   10.6.2.11 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

                                   10.6.2.12 การตัดสินใจ  

                                   10.6.2.13 การวางแผน ควบคุมให้เป็นไปตามแผน  

                                   10.6.2.14 การปกครองบังคับบัญชา  

                                   10.6.2.15 ความประพฤติและคุณลักษณะส่วนตัว 

                                   10.6.2.16 ครอบครัว  
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                                   การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่จะต้องทำการสังเกต เก็บข้อมูล และลงความเห็นในผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ซึ่งการประเมินผลงานนี้เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บังคับบัญชาเห็นความสามารถและ

ข้อบกพร่องของลูกน้องในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงงาน วางแผนพัฒนา และ

เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นตำแหน่ง รวมถึงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนความดีความชอบ อันจะเป็น

แนวทางในการมอบหมายงาน และการเสริมสร้างสิ่งจูงใจพนักงานด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงาน

นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในที่สุด  

          10.7 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ควรใช้ในงานบริการ มีขั้นตอน

ดังนี้  

                10.7.1 มองความขัดแย้งนั้นเป็นปัญหาที่จะต้องร่วมกันหาทางแก้ไข ไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีจะต้อง

เอาแพ้เอาชนะ  

                10.7.2 พยายามให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน  

                10.7.3 หาประเด็นของความขัดแย้ง โดยไม่กล่าวโจมตีว่าใครผิดใครถูก เช่น อาจจะขัดแย้ง

ในวิธีคิด วิธีทำงาน หรือผลประโยชน์  

                10.7.4 จริงใจและเปิดเผยในการแสดงจุดยืนของตน  

                10.7.5 มุ่งหาข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องให้มากที่สุด  

                10.7.6 อาศัยบุคคลที่ 3 เข้ามาช่วยตัดสิน ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์  

                10.7.7 อย่ายึดมั่นในอุดมการณ์ และความคิดของตนแต่ฝ่ายเดียว 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 

ประชากร คือ บุคลากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับ

บริการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

กลุ่มตัวอยา่ง ที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้คือ ผู้มารับบริการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 780 คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 1) กลุ่ม

อำนวยการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน  4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5) กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7) กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  9) กลุ่ม

กฎหมายและคด ีและ 10) หน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  

ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการและความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ  

 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถาม  

ผู้รายงานดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของ

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้  

1. ศึกษาข้อกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ผู้รายงานได้นิยามไว้ เพื่อให้การสร้างข้อคำถาม สอดคล้องและตรง

ประเด็นที่ต้องการศึกษา  
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2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความต้องการ การบริการ และบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

3. ดำเนินการสร้างแบบสอบถามตามการบริหารในแต่ละกลุ่มบริหารงาน ทั้ง 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย โดยมี

ลักษณะดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและ

การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนที่ 3 ความต้องการของ

ผู้รับบริการและความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งข้อคำถามแต่ละข้อจะมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ระดับ

น้อยที่สุด ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด 

4. จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับจริงเพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

    ระยะเวลาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2563 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม ดำเนินการเก็บ รวบรวม ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 มิถุนายน 2563  

2. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  

    2.1 ผู้รายงานดำเนินการส่งแบบสอบถามรูปแบบ google form ลงในระบบ My office ในเว็บไซต์

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม  

    2.2 ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน

780 ฉบับ 

    2.3 นำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือเตรียมข้อมูลสำหรับการนำไป

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้รายได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft Excel) โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้  

    1.1 นำแบบสอบถามส่วนที่ 2 มากรอกให้คะแนนการตอบแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์ การให้คะแนน

ดังนี้  
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พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  

พึงพอใจมาก ให้คะแนน 4 คะแนน  

พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน  

พึงพอใจน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน  

พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน  

1.2 นำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปรผลค่าเฉลี่ย ดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

   ส่วนที่ 3 ข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความถี่ ร่วมกับการวิเคราะห์ 

เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปความเชิงพรรณนา 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ  

   1.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดย ใช้สูตรดัชนีค่า

ความสอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2541 : 221)  

                                         
 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับประเด็นรายด้าน  

     R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  

       N  แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

2. สถิติพ้ืนฐาน  

    2.1 ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 105) 
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    เมื่อ  P  แทน  ร้อยละ 

     f  แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

                     N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

2.2 ค่าเฉลี่ย (�⃑�) (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 102) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ และการบริหาร

จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้รายงานได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้  

1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.  ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้รายงานได้กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจในการแปลความหมายและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องตลอดจนการสื่อความหมายของข้อมูลที่

ตรงกัน ดังนี้  

                 
 

ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้เสนอ

ข้อมูลตามลำดับขั้นดังนี้  

ตอนที่  1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ตอนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการและความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้รายงานไดส้่งแบบสอบถามในรูปแบบ google 

form ในระบบ My office บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้กับ

ผู้รับบริการไดต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  780 คน ปรากฏดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม แยกเป็นกลุ่มบริหารงาน 

กลุ่มบริหารงาน 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
กลุ่มอำนวยการ 780 100 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 780 100 
กลุ่มนโยบายและแผน 780 100 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 780 100 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 780 100 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 780 100 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

780 100 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 780 100 
กลุ่มกฎหมายและคดี 780 100 
หน่วยตรวจสอบภายใน 780 100 

 

จากตารางที่ 3 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มบริหารงาน จำนวน 780 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  

ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ผู้รายงานได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( �̅� ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ทั้งโดยรวมและรายด้านของแต่ละกลุ่ม มีผลการ

วิเคราะห์ ดังตารางที่ 4  
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ตารางที ่4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

1. กลุ่มอำนวยการ 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณและระบบ           
My office ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.43 88.59 0.83 มาก 

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.30 
 

86.03 
 

0.90 
 

มาก 

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันหลายช่องทาง 

4.33 
 

86.64 
 

0.92 
 

มาก 

4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้าย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

4.30 
 

85.97 
 

0.88 
 

มาก 

5 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 
และสภาพแวดล้อม เป็นระเบียบ สะอาด                    
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

4.33 
 

86.62 
 

0.85 
 

มาก 

6 การให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่
สถานศึกษา 

4.17 
 

83.49 
 

0.99 
 

มาก 

7 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่
กำหนดและความต้องการจำเป็น 

4.26 
 

85.21 
 

0.95 
 

มาก 

8 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.17 
 

83.44 
 

0.96 
 

มาก 

9 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน 
เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.28 
 

85.69 
 

0.97 
 

มาก 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มอำนวยการเป็นไป
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.35 
 

86.97 
 

0.88 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.29 85.71 0.93 มาก 
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 จากตารางทื ่4  พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มอำนวยการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.71 ด้านที่มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด คือ ประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณและระบบ My office ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีความ

พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.59 รองลงมา คือ การให้บริการของบุคลากรในกลุ่ม

อำนวยการเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจ

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.97 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับ

การควบคุมภายในแก่สถานศึกษา และการรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่

มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 83.49 และ 83.44 ตามลำดับ 

ตารางที ่5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา 
และความต้องการของสถานศึกษา 

4.25 
 

84.95 
 

0.97 
 

มาก 

2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา 

4.24 
 

84.79 
 

0.97 
 

มาก 

3 การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออก
จากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ถูกต้องตามระเบียบ  

4.31 
 

86.10 
 

0.97 
 

มาก 

4 การพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

4.23 
 

84.54 
 

0.85 
 

มาก 

5 การพัฒนาครใูห้มีความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4.35 
 

87.03 
 

0.86 
 

มาก 

6 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้า          
ในวิชาชีพ 

4.16 
 

83.15 
 

1.02 
 

มาก 
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2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

7 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.39 
 

87.74 
 

0.90 
 

มาก 

8 การดำเนินงานบำเหน็จความชอบ ทะเบียนประวัติ 
อํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนงัสอืรบัรอง
ต่าง ๆ การออกบตัรประจําตวั และการขออนุญาต
ต่าง ๆ  

4.30 
 

85.92 
 

0.96 
 

มาก 

9 การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด 

4.35 
 

87.03 
 

0.85 
 

มาก 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.34 
 

86.87 
 

0.92 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.29 85.81 0.93 มาก 
 

จากตารางทื ่5  พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.81 ด้านที่มีความพึงพอใจ

มากที่สุด คือ การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.74 รองลงมา คือ การพัฒนาครใูห้มีความสามารถ

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.03 เท่ากัน ส่วนด้าน

ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.15  
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ตารางที ่6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านแผนงานเพ่ือการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

4.28 
 

85.64 
 

0.87 
 

มาก 

2 การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ได้
สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

4.27 
 

85.46 
 

0.89 
 

มาก 

3 การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีความคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และ
วิสัยทัศน์ นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.36 
 

87.21 
 

0.81 
 

มาก 

4 การเผยแพร่แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการทำ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

4.32 
 

86.38 
 

0.85 
 

มาก 

5 การจัดตั้งงบประมาณ 4.44 88.77 0.88 มาก 
6 การแจ้งจัดสรรงบประมาณ 4.22 84.46 0.98 มาก 
7 การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์ 
4.28 

 
85.51 

 
0.92 

 
มาก 

8 การดําเนินการวเิคราะห ์และจดัทําขอ้มลูเกีย่วกบั
การจดัตัง้ ยุบ รวม เลกิ และโอนสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  

4.16 
 

83.18 
 

0.99 
 

มาก 

9 ช่องทางการประสานและการให้บริการของกลุ่ม
นโยบายและแผนงานกับสถานศึกษา 

4.26 
 

85.10 
 

0.93 
 

มาก 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน
เป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.33 
 

86.64 
 

0.86 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.29 85.84 0.91 มาก 
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จากตารางทื่ 6  พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.84 ด้านที่มีความพึงพอใจ

มากที่สุด คือ การจัดตั้งงบประมาณ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.77 รองลงมา 

คือ การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และวิสัยทัศน์ 

นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.21 ส่วน

ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การดาํเนินการวเิคราะห ์และจดัทาํขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัตัง้ ยุบ รวม เลกิ 

และโอนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.18 

 ตารางที ่7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

           4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การสง่เสรมิ สนบัสนุน และดาํเนินงานเกีย่วกบั
ศาสตรพ์ระราชา  

4.26 
 

85.15 
 

0.74 
 

มาก 

2 การสง่เสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรปูแบบ
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั 

4.21 
 

84.26 
 

0.90 
 

มาก 

3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปกติ และ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

4.27 
 

85.41 
 

0.93 
 

มาก 

4 การสง่เสรมิ สนบัสนุน และดาํเนินการเกีย่วกบัการ
จดัเตรยีมขอ้มลูการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
บุคคล ครอบครวั องคก์ร ชุมชน องคก์รวชิาชพี 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สงัคมอื่น 

4.27 
 

85.38 
 

0.94 
 

มาก 

5 การส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและ
นันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัย

4.37 
 

87.41 
 

0.90 
 

มาก 
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ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

นักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงาน
กิจการนักเรียน 

6 การประสานและสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบั
นโยบาย และมาตรฐานการศกึษา  

4.30 
 

85.97 
 

0.98 
 

มาก 

7 การสง่เสรมิ สนบัสนุนการระดมทรพัยากรเพือ่
การศกึษา  

4.30 
 

85.95 
 

0.87 
 

มาก 

8 การประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้าร
เสพตดิ และสง่เสรมิป้องกนัแกไ้ขและคุม้ครองความ
ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา รวมทัง้ระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน  

4.35 
 

87.00 
 

0.87 
 

มาก 

9 การสง่เสรมิบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเขา้มามสีว่นร่วม สง่เสรมิ สนบัสนุน 
ช่วยเหลอืสถานศกึษาใหม้คีวามเขม้แขง็  

4.21 
 

84.10 
 

0.86 
 

มาก 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจ
ให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.42 
 

88.36 
 

0.79 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.30 85.90 0.88 มาก 
 

จากตารางทื่ 7  พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของส่งเสริมการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 85.90 ด้านที่มีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 

เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 

88.36 รองลงมา คือ การส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงาน

กิจการนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.41 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อย

ที่สุด คือ การสง่เสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอธัยาศยั และการสง่เสรมิบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเขา้มามสีว่นร่วม 
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สง่เสรมิ สนบัสนุน ช่วยเหลอืสถานศกึษาใหม้คีวามเขม้แขง็ มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 เท่ากัน 

คิดเป็นร้อยละ 84.26 และ 84.10 ตามลำดับ 

ตารางที ่8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การประสาน สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูรการศกึษาระดบัก่อน
ประถมศกึษา และหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ  

4.32 
 

86.46 
 

0.87 
 

มาก 

2 การสง่เสรมิการวจิยัเพือ่พฒันาหลกัสตูรการสอนและ
กระบวนการเรยีนรู ้ของผูเ้รยีน 

4.21 
 

84.10 
 

1.00 
 

มาก 

3 การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษาให้แก่สถานศึกษา  

4.34 
 

86.85 
 

0.93 
 

มาก 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศกึษาให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4.18 
 

83.59 
 

0.84 
 

มาก 

5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ช่วยเหลือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.39 
 

87.79 
 

0.85 
 

มาก 

6 การส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาช่วยเหลือ สนับสนุนให้แก่สถานศึกษาได้นำไปปรับ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.35 
 

86.95 
 

0.93 
 

มาก 

7 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.33 
 

86.64 
 

0.88 
 

มาก 

8 การขับเคลื่อน กระตุ้น ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
(RT,NT,O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงสู่
โรงเรียน 

4.20 
 

84.05 
 

0.81 
 

มาก 

9 การสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตาม
นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต 

4.33 
 

86.64 
 

1.02 
 

มาก 
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ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

วิทยาการคำนวณ สะเต็มศึกษา Platform DEEP เพื่อ
การศึกษาให้กับสถานศึกษา 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมนิผลการจดัการศกึษาเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็น
มิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.40 
 

87.92 
 

0.84 
 

มาก 

เฉล่ีย 4.31 86.10 0.90 มาก 
 

จากตารางทื่ 8  พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 

86.10 ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการ

จดัการศกึษาเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.92 รองลงมา คือ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษาช่วยเหลือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก            

มีค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.79 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.59 
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ตารางที ่9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์ 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารการเงนิ  4.32 86.44 0.89 มาก 
2 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารงานบญัช ี 4.31 86.15 0.89 มาก 
3 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารงานพสัดุ  4.32 86.33 0.89 มาก 
4 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารสนิทรพัย ์ 4.31 86.10 0.90 มาก 
5 การใหค้าํปรกึษาสถานศกึษาเกีย่วกบัการดําเนินงาน

บรหิารการเงนิ งานบญัช ีงานพสัดุ และงานบรหิาร
สนิทรพัย ์ 

4.31 
 

86.28 
 

0.94 
 

มาก 

6 การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการด้านบรหิารการเงนิ งานบญัช ีงานพสัดุ และ
งานบรหิารสนิทรพัย ์ 

4.29 
 

85.90 
 

0.94 
 

มาก 

7 การให้บริการด้านสลิปเงินเดือนของข้าราชาการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.37 
 

87.49 
 

0.91 
 

มาก 

8 การจัดทำเอกสาร คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการบรหิาร
การเงนิ งานบญัช ีงานพสัดุ และงานบรหิาร
สนิทรพัย ์ให้กับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา
เรียนรู้ 

4.26 
 

85.10 
 

0.92 
 

มาก 

9 ช่องทางการประสานและการให้บริการของกลุ่ม
บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัยก์ับสถานศึกษา 

4.31 
 

86.18 
 

0.88 
 

มาก 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์เป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจ
ให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.24 
 

84.87 
 

0.82 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.30 86.08 0.90 มาก 
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จากตารางทื่ 9  พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.08 ด้าน

ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการด้านสลิปเงินเดือนของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา             

มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.49 รองลงมา คือ การดําเนินงานเกีย่วกบังาน

บรหิารการเงนิ และการดาํเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารงานพสัดุ  มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 86.44 และ 86.33 ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การให้บริการของ

บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการ

ด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.87 

ตารางที ่10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

7. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาทางไกลใหแ้ก่
สถานศกึษา 

4.30 
 

86.08 
 

0.88 
 

มาก 

2 การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบรหิารและ
การจดัการศกึษา 

4.29 
 

85.90 
 

0.90 
 

มาก 

3 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสนเทศ และการ
สือ่สารระหว่างสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากบั
สถานศกึษาและหน่วยงานต้นสงักดั 

4.26 
 

85.21 
 

0.91 
 

มาก 

4 การให้บริการ และคำแนะนำด้านเทคโนโลยีสนเทศ 
และการสือ่สารแก่สถานศกึษา 

4.29 
 

85.77 
 

0.91 
 

มาก 

5 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มสง่เสรมิการจดั
การศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ 
และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.34 
 

86.90 
 

0.88 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.29 85.85 0.89 มาก 
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จากตารางทื่ 10  พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มสง่เสรมิการจดัการศกึษาทางไกล เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.85 ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มสง่เสรมิ

การจดัการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจ

ให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.90 

รองลงมา คือ การสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาทางไกลใหแ้ก่สถานศกึษา มีความพึงพอใจระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.30    คิดเป็นร้อยละ 86.08 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สนเทศ และการสือ่สารระหว่างสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากบัสถานศกึษาและหน่วยงานตน้สงักดั มีความ

พึงพอใจระดับมาก            มีค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.21 

ตารางที ่11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

8. กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมือ
อาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย  

4.22 
 

84.31 
 

0.96 
 

มาก 

2 การดําเนินการฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตัง้ 4.32 86.44 1.00 มาก 
3 การดําเนินงานฝึกอบรมพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิาน  4.31 86.26 0.97 มาก 
4 การดําเนินงานพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา

ใหเ้ป็นไป ตามมาตรฐาน วชิาชพีและจรรยาบรรณ  
4.32 

 
86.36 

 
0.94 

 
มาก 

5 การสง่เสรมิ สนบัสนุน และยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา  

4.32 
 

86.44 
 

0.92 
 

มาก 

6 การดําเนินการเกีย่วกบัการลาศกึษาต่อ ฝึกอบรม หรอื
ปฏบิตักิารวจิยัภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ  

4.24 
 

84.59 
 

0.89 
 

มาก 

7 การเสรมิสรา้งระบบเครอืขา่ยการพฒันาครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา  

4.29 
 

85.77 
 

0.89 
 

มาก 

8 การสรา้งช่องทางในการสือ่สารระหว่างครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา 

4.23 
 

84.51 
 

0.95 
 

มาก 
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ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

9 การจดัทําคู่มอื เอกสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพครู
และบุคลากรทางการศกึษา 

4.35 
 

86.95 
 

0.86 
 

มาก 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.28 
 

85.65 
 

0.93 
 

มาก 

เฉล่ีย 4.28 85.65 0.93 มาก 
 

จากตารางทื่ 11 พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.65

ด้านที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจดัทาํคู่มอื เอกสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.95 รองลงมา คือ การ

ดาํเนินการฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตัง้ การดาํเนินงานพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้
เป็นไป ตามมาตรฐาน วชิาชพีและจรรยาบรรณ และการสง่เสรมิ สนบัสนุน และยกย่องเชดิชเูกยีรติ

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 

86.44, 86.36 และ 86.44 ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การจัดทำแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 คิด

เป็นร้อยละ 84.31 
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ตารางที ่12 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

9. กลุ่มกฎหมายและคดี  

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การสง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันาการมวีนิยัและรกัษา
วนิยั  

4.30 85.97 0.89 มาก 

2 การดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
ดำเนินคดีของรัฐ 

4.31 
 

86.21 
 

0.96 
 

มาก 

3 ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบ  

4.30 
 

86.08 
 

0.89 
 

มาก 

4 การจดัทําขอ้มลูและตดิตามประเมนิผลเพือ่พฒันา
งานกฎหมาย และงานคดขีองรฐั  

4.38 
 

87.54 
 

0.81 
 

มาก 

5 การใหค้ำปรึกษา แนะนำของบุคลากรในกลุ่มกฎหมาย
และคดเีป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจ
ให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.25 
 

85.05 
 

1.00 
 

มาก 

เฉล่ีย 4.30 86.03 0.92 มาก 
 

จากตารางทื่ 12 พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของกลุ่มกฎหมายและคดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.03 ด้านที่มีความพึงพอใจ

มากที่สุด คือ การจดัทาํขอ้มูลและตดิตามประเมนิผลเพือ่พฒันางานกฎหมาย และงานคดขีองรฐั มีความพึง

พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.54 รองลงมา คือ การดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

และการดำเนินคดีของรัฐ  มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.21 ส่วนด้านที่มีความพึง

พอใจน้อยที่สุด คือ การให้คำปรึกษา แนะนำของบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดเีป็นไปด้วยความสุภาพ เป็น

มิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 

85.05 
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ตารางที ่13 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

ข้อ รายการสอบถาม �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การดําเนินงานเกีย่วกบังานตรวจสอบการเงนิ การ
บญัช ีและตรวจสอบระบบการดแูลทรพัยส์นิ 

4.35 
 

87.03 
 

0.89 
 

มาก 

2 การดําเนินงานเกีย่วกบัการประเมนิการบรหิารความ
เสีย่ง  

4.31 
 

86.15 
 

0.90 
 

มาก 

3 การจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน และเผยแพร่ให้
สถานศึกษา หน่วยงาน บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
ศึกษาประกอบการปฏิบัติงาน 

4.22 
 

84.49 
 

1.00 
 

มาก 

4 การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้สถานศึกษา และ
หน่วยงานรับทราบ เพื่อปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

4.33 
 

86.51 
 

0.91 
 

มาก 

5 การใหค้ำปรึกษา แนะนำของบุคลากรในหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร              
เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.36 
 

87.15 
 

0.88 
 

มาก 

เฉล่ีย 4.30 86.06 0.93 มาก 
 

จากตารางทื่ 13 พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.06 ด้านที่มีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ การใหค้ำปรึกษา แนะนำของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็น

มิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 

87.15 รองลงมา คือ การดําเนินงานเกีย่วกบังานตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีและตรวจสอบระบบการดแูล

ทรพัยส์นิ มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.03 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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คือ การจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน และเผยแพร่ให้สถานศึกษา หน่วยงาน บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ศึกษา

ประกอบการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.49 

ตารางที ่14 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในภาพรวม 
 

ที ่ กลุ่มบริหารงาน/หน่วยงาน �̅� % S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 กลุ่มอำนวยการ 4.29 85.71 0.93 มาก 
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4.29 85.81 0.93 มาก 
3 กลุ่มนโยบายและแผน 4.29 85.84 0.91 มาก 
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4.30 85.90 0.88 มาก 
5 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 4.31 86.10 0.90 มาก 
6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4.30 86.08 0.90 มาก 
7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.29 85.85 0.89 มาก 

8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.28 85.65 0.93 มาก 
9 กลุ่มกฎหมายและคดี 4.30 86.03 0.92 มาก 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 4.30 86.06 0.93 มาก 

เฉล่ียทุกกลุ่ม 4.30 85.90 0.91 มาก 
 

จากตารางทื่ 14 พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัด

การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็น

ร้อยละ 85.90 กลุ่มท่ีมคีวามพึงพอใจมากที่สุด คือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีความพึง

พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.10 รองลงมา คือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.30 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 86.10, 86.08 , 86.06 , 86.03 และ 85.90 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่มีความพึงพอใจ

น้อยที่สุด คือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 

85.65 
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จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในแต่ละกลุ่มอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม กลุ่มที่มีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมาคอื กลุ่ม

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                

มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 เท่ากัน กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28  
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและความคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการให้บริการ

และการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

ผู้รายงานได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ และ

ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่ามีความต้องการและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารใหข้า้ราชการครุและบุคลากรทางการศกึษารบัทราบอย่างทัว่ถงึ

สมํ่าเสมอตรงไปตรงมา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มี

คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3. ควรจัดให้มีการบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          4. ถ้ามีการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาอยากให้จัดประชุมใกล้ๆ โรงเรียน เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง 

 5. อยากให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำสลิปเงินเดือนของพนักงานราชการเหมือนข้าราชการครู 

เพ่ือเป็นประโยชน์กับพนักงานราชการและโรงเรียน 

 6. อยากให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดอบรมครูเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัลและ

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามากยิ่งขึ้น 

7. อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในโรงเรียนโดยตรง 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 2. เพ่ือศึกษาความต้องการและความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการ

บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
 

สรุปผล 

1. มีผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มบริหารงาน จำนวน 780 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งเป็นไปตาม

เป้าหมายในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

2.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 85.90 กลุ่มท่ีมีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.10 รองลงมา คือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่ม

กฎหมายและคด ีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 

86.10, 86.08 , 86.06 , 86.03 และ 85.90 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.65 

3. ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ  มีดังนี้ 

   3.1  ควรเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารใหข้า้ราชการครุและบุคลากรทางการศกึษารบัทราบอย่างทัว่ถงึ

สมํ่าเสมอตรงไปตรงมา 
   3.2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรพัฒนาบุคลากรทุกคน

ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

   3.3  ควรจัดให้มีการบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             3.4  ถ้ามีการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาอยากให้จัดประชุมใกล้ๆ โรงเรียน เพ่ือความสะดวก

ในการเดินทาง 
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   3.5. อยากให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำสลิปเงินเดือนของพนักงานราชการเหมือนข้าราชการครู 

เพ่ือเป็นประโยชน์กับพนักงานราชการและโรงเรียน 

   3.6. อยากให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดอบรมครูเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัลและ

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามากยิ่งขึ้น 

  3.7. อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในโรงเรียนโดยตรง 
 

อภิปรายผล 
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ (2540 : 12) 

กล่าวว่า การให้บริการที่ดี คือการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความ

พอใจรักใคร่และศรัทธาต่อการให้บริการ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องให้ความร่วมมือพัฒนาการบริการให้เกิดความก้าวหน้า

และม่ันคง โดยหาวิธีการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทุกข้ันตอนและเป็นไปด้วย

ความเสมอภาค สำหรับลักษณะของการบริการที่จะทำให้ผู้รับบริการประทับใจ นอกจากตัวพนักงานจะมีคุณสมบัติ

ที่ดีแล้ว บริการที่ให้ผู้รับบริการจะต้องเป็นบริการที่ดีด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช ้ 

    1.1  ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรนำผล

การศึกษา และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของหน่วยงานราชการยิ่งขึ้นต่อไป 

    1.2  ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด

ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชาการ และการให้บริการต่อผู้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

    2.1  ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่ม/หน่วย ควรกำหนดวิธีการ มาตรการ แนวทางการ

ให้บริการ หรือการบริหารงานด้านบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับ

บริการ 

    2.2  ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กัน ยิ้มไหว้ทักทาย การสื่อสารภายในองค์กร                 

แบบกัลยาณมิตร และการสร้างขวัญกำลังใจจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร               
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(Organization Development: OD) ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป  

   3.1  ควรทำการศึกษาในลักษณะการศึกษาระยะยาวเพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ

หนึ่งควรมีการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อดูพัฒนาการของการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   3.2  ควรทำการศึกษา และพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เน้นการบริการด้วยใจ มีจิตสาธารณะ และใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก  
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการและการบริหารจัดการศึกษา                                                                      

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
 

คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและการ

บริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจของ

แต่ละกลุ่มงาน ในแต่ละด้านประกอบด้วย  2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะ 

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

 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

          ผู้บริหารสถานศึกษา  ⃝  บุคลากรทางการศึกษา                      ครูผู้สอน 

⃝  ก.ต.ป.น.             ⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา            ⃝ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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กลุ่มอำนวยการ 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณและระบบ My office                
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง      

4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน      

5 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 
เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

   
  

6 การให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่สถานศึกษา      

7 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น 

   
  

8 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

9 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มอำนวยการเป็นไปด้วยความสุภาพ           
เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

   
  

2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

   
  

3 การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ  

   
  

4 การพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา      
5 การพัฒนาครใูห้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ครูมือ

อาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   

  

6 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   
  

7 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   
  

8 การดำเนินงานบำเหน็จความชอบ ทะเบียนประวัติ อํานวยความ
สะดวกในเรื่องการออกหนงัสอืรบัรองต่าง ๆ การออกบตัรประจําตวั 
และการขออนุญาตต่าง ๆ  

   
  

9 การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด      
10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ

สุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านแผนงานเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 

   
  

2 การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ได้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และความต้องการของท้องถิ่น 

   
  

3 การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความคล้อง
กับนโยบายของต้นสังกัด และวิสัยทัศน์ นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

   
  

4 การเผยแพร่แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

   
  

5 การจัดตั้งงบประมาณ      
6 การแจ้งจัดสรรงบประมาณ      
7 การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ

ตามนโยบาย และกลยุทธ์ 
   

  

8 การดําเนินการวเิคราะห ์และจดัทําขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัตัง้ ยุบ รวม 
เลกิ และโอนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

   
  

9 ช่องทางการประสานและการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผนงานกับ
สถานศึกษา 

   
  

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นไปด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
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กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การสง่เสรมิ สนบัสนุน และดาํเนินงานเกีย่วกบัศาสตรพ์ระราชา       
2 การสง่เสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรปูแบบการศกึษาใน

ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

   
  

3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปกติ และผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

   
  

4 การสง่เสรมิ สนบัสนุน และดาํเนินการเกีย่วกบัการจดัเตรยีมขอ้มลู
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของบุคคล ครอบครวั องคก์ร ชุมชน 
องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคม
อื่น 

   

  

5 การส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร 
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงาน
กิจการนักเรียน 

   

  

6 การประสานและสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดั
การศกึษาสอดคลอ้งกบันโยบาย และมาตรฐานการศกึษา  

   
  

7 การสง่เสรมิ สนบัสนุนการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา       
8 การประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพตดิ และ

สง่เสรมิป้องกนัแกไ้ขและคุม้ครองความประพฤตนิกัเรยีนและ
นกัศกึษา รวมทัง้ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  

   
  

9 การสง่เสรมิบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเขา้มา
มสีว่นร่วม สง่เสรมิ สนับสนุน ช่วยเหลอืสถานศกึษาใหม้คีวาม
เขม้แขง็  

   
  

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นไปด้วย
ความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การประสาน สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน หลกัสตูรการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา และหลกัสตูร
การศกึษาพเิศษ  

   
  

2 การสง่เสรมิการวจิยัเพือ่พฒันาหลกัสตูรการสอนและกระบวนการ
เรยีนรู ้ของผูเ้รยีน 

   
  

3 การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและการประเมนิผล
การศกึษาให้แก่สถานศึกษา  

   
  

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

   
  

5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาช่วยเหลือโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   
  

6 การส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้แก่สถานศึกษาได้นำไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   
  

7 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

   
  

8 การขับเคลื่อน กระตุ้น ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (RT,NT,O-NET)            
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงสู่โรงเรียน 

   
  

9 การสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต วิทยาการคำนวณ สะเต็ม
ศึกษา Platform DEEP เพ่ือการศึกษาให้กับสถานศึกษา 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการ

จดัการศกึษาเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และ

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

   

  

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารการเงนิ       
2 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารงานบญัช ี      
3 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารงานพสัดุ       
4 การดําเนินงานเกีย่วกบังานบรหิารสนิทรพัย ์      
5 การใหค้าํปรกึษาสถานศกึษาเกีย่วกบัการดําเนินงานบรหิารการเงนิ         

งานบญัช ีงานพสัดุ และงานบรหิารสนิทรพัย์  
   

  

6 การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
บรหิารการเงนิ งานบญัช ีงานพสัดุ และงานบรหิารสนิทรพัย์  

   
  

7 การให้บริการด้านสลิปเงินเดือนของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

   
  

8 การจัดทำเอกสาร คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการบรหิารการเงนิ งานบญัช ี         
งานพสัดุ และงานบรหิารสนิทรพัย ์ให้กับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ได้ศึกษาเรียนรู้ 

   
  

9 ช่องทางการประสานและการให้บริการของกลุ่มบรหิารงานการเงนิและ
สนิทรพัยก์ับสถานศึกษา 

   
  

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว 
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กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการศกึษาทางไกลใหแ้ก่สถานศกึษา      
2 การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการจดั

การศกึษา 
   

  

3 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสนเทศ และการสือ่สารระหว่าง
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากบัสถานศกึษาและหน่วยงานตน้สงักดั 

   
  

4 การให้บริการ และคำแนะนำด้านเทคโนโลยีสนเทศ และการสือ่สารแก่
สถานศกึษา 

   
  

5 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มสง่เสรมิการจดัการศกึษาทางไกล 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 

เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

   

  

กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ
โดยวิธีการที่หลากหลาย  

   
  

2 การดําเนินการฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตัง้      
3 การดําเนินงานฝึกอบรมพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิาน       
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4 การดําเนินงานพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้
เป็นไป ตามมาตรฐาน วชิาชพีและจรรยาบรรณ  

   
  

5 การสง่เสรมิ สนบัสนุน และยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา  

   
  

6 การดําเนินการเกีย่วกบัการลาศกึษาต่อ ฝึกอบรม หรอืปฏบิตักิาร
วจิยัภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ  

   
  

7 การเสรมิสรา้งระบบเครอืขา่ยการพฒันาครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา  

   
  

8 การสรา้งช่องทางในการสือ่สารระหว่างครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา 

   
  

9 การจดัทําคู่มอื เอกสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพครู
และบุคลากรทางการศกึษา 

   
  

10 การให้บริการของบุคลากรในกลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษา  
เป็นไปด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วย

ความรวดเร็ว 

   

  

 

กลุ่มกฎหมายและคดี  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การสง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันาการมวีนิยัและรกัษาวนิัย       
2 การดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ      

3 ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ       
4 การจดัทําขอ้มลูและตดิตามประเมนิผลเพือ่พฒันางานกฎหมาย และงาน

คดขีองรฐั  
   

  

5 การใหค้ำปรึกษา แนะนำของบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดเีป็นไปด้วย
ความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
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หน่วยตรวจสอบภายใน  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การดําเนินงานเกีย่วกบังานตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีและตรวจสอบ
ระบบการดแูลทรพัยส์นิ 

   
  

2 การดําเนินงานเกีย่วกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง       

3 การจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน และเผยแพร่ให้สถานศึกษา หน่วยงาน 
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ศึกษาประกอบการปฏิบัติงาน 

   
  

4 การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้สถานศึกษา และหน่วยงานรับทราบ 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 

   
  

5 การใหค้ำปรึกษา แนะนำของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไป

ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

   
  

 

ส่วนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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........................................................................... .........................................................................................................  
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.......................................................................................................................................................................... .......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

         

 


