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บทที่ 1 
บทนำ 

.................. 
1. ความเปนมาและความสำคัญ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ความวา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูตางๆ เพื่อนำมาประยุกตใช         
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการ
บริหารใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” ดังนั้นเพื่อใหการบริการประชาชนใหไดรับความพึงพอใจ
สูงสุดเปนเปาหมายของทุกองคกรทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน มีการแขงขันการบริการเพื่อสรางความพึง
พอใจแกประชาชนหรือลูกคาใหไดรับความพึงพอใจในการบริการสูงสุดและรัฐบาลไดดำเนินการเรงรัด             
ใหสวนราชการของรัฐทุกองคกรมีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการประชาชนใหไดรับการบริการในดานตางๆ 
ทั้งในดานการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง การลดขั้นตอนในการทำงาน มีความยุติธรรมในการใหบริการ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับความพึงพอใจการบริการของหนวยงานภาครัฐ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตั้งอยูที่ ตำบลลำภู อำเภอเมือนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส เปนสวนราชการสวนกลางตั้งอยูในสวนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ            
อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร ใหมีคุณภาพและมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไข เพิ่มเติม กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่
เกี ่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา ดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือ
กฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ดังนี้   

(๑) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

(๒) อํานาจหนาที ่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา   

 (๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  
และ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 (๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด   

 ขอ ๕ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และที ่แกไขเพิ่มเติม กำหนดใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีอำนาจหนาที่
ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหนาที่             
ดังตอไปนี้   

 

 

 

หนาท่ี ๑ 



 

 

 (๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น  

 (๒) วิเคราะหการจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน 
ในเขตพื้นที่ การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว   

 (๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศกึษา    

(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
(๕) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน  

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา   
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมนิผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

                     (๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง    
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน   
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา   

 (๙) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศกึษา  

 (๑๐) ประสาน ส  ง เสร ิม  การด ําเน ินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และคณะทํางานดานการศกึษา   

 (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 (๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของหรือ   
ไดรับมอบหมาย   

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ไดแบงสวนราชการภายใน
ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ออกเปน ๑๐ กลุม ดังน้ี   

(1) กลุมอํานวยการ   
(2) กลุมนโยบายและแผน   
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(4) กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรพัย   
(5) กลุมบริหารงานบุคคล   
(6) กลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา   
(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา   
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   
(9) หนวยตรวจสอบภายใน   
(๑๐) กลุมกฎหมายและคดี   

หนาท่ี 2 



 
 
 
ในการใหบริการในงานบริการของแตละกลุมงานตางๆ ทั้ง 10 กลุมงาน บรรลุเปาหมาย 

และเปนที ่ประทับใจและพึงพอใจแกผู ร ับบริการ ผู มาขอรับบริการจากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประมาณรอยละ 95 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ดังนั ้นเพื่อใหภารกิจบรรลุเปาหมายและเปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการจะตองมีการทบทวนและปรับปรุง
ประส ิทธ ิภาพ การให บร ิการอย างต อเน ื ่ องเพ ื ่ อ ให ก  าวท ันก ับการเปล ี ่ยนแปลงของส ังคมโลก  
จึงไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
การใหบริการของเจาหนาที่ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
2.2 เพื ่อนำผลประเมินความพึงพอใจการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบร ิการ 
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษา กับ ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนไดเสีย ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 ไดกำหนดขอบเขตของขอคำถามเก่ียวกับการใหบริการของทั้ง ๑๐ กลุมงาน 
3.2 ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชศึกษาความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
และผูมีสวนไดเสีย ในเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ 
ความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นำผลการวิจัยมาใชปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาที่ 3 



 
บทที่ 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษา เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู ศึกษาไดทำการคนควา ศึกษางานวิจัย            
และเอกสารที่เก่ียวของ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังตอไปน้ี 

1. ความหมายและความสำคัญความพึงพอใจการใหบรกิาร 
2. ทฤษฎี ความพึงพอใจการใหบริการ 
3. แนวคิดความพึงพอใจการใหบรกิาร 
4. การบริหารและการจัดการศกึษา 4 ดาน 

ความหมายความพึงพอใจการใหบริการ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542:775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ

หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด
หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซึ่งเมื่อมนุษย ขจัดสิ ่งตางๆ ดังกลาวไดแลว 
มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนตองการ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมี 
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประมาณคา วาความรูสึกหรือทศันคติตอสิ่งใดน้ันเปนไปในทางบวกหรือ
ทางลบ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2547:122) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ส ึกของบุคคล 
ที ่มีตอการทำงานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที ่เกิดจากการปฏิบัติงานและไดร ับผลตอบแทน 
คือ ผลที่เปนความพึงพอใจทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรนมีความมุงมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ  
และสิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานรวมทั้งสงผลตอความสำเร็จและเปนไป
ตามเปาหมายขององคการ 

รจนา เตชะศรี (2550:12) กลาววาความพึงพอใจในการทำงานเปนความรูสึกชอบพอใจ 
หรือเต็มใจที ่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคมีความสุขในการทำงาน รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานนั้น 

ภาวิณี เพชรสวาง (2552:46) กลาววา ทัศนคติในการทำงานที่มีความสำคัญสำหรับองคการ 
คือ ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรู สึกหรืออารมณทางบวกโดยเปนผลจากประสบการณ 
ในการทำงาน 

สุนทร เพ็ชรพราว (2551:17) ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคล 
ที่มีตองานและการทำงานนั ้น ถาบุคคลมีความรูสึกพรอมจะเสียสละอุทิศ แรงกาย แรงใจ และสติปญญา        
ใหแกงาน และทางตรงกันขามถาบุคคลมีความรูสึกไมพอใจตองาน ก็จะไมกระตือรือรนในการทำงานเพียงทำงาน 
ตามหนาที ่ใหเสร็จไปในแตละวันเทานั ้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนความรู ส ึกรวมของบุคคล  
ในทางบวกเปนความรู ส ึกของบุคคลที่เกิดขึ ้น จากการปฏิบัติงาน และไดรับผลตอบแทน ความพึงพอใจ                 
ทำใหบุคคลกระตือรือรนในการท างานที่มีความมุงมั่นมีขวัญและกำลังใจ สิ่งเหลานี้สงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการปฏิบัตงิานและสงผลตอความสำเร็จเปนไปตามเปาหมายองคการ 

Yoder (1985,p6) ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรูสึกที่บุคคลมีความพึงใจ         
ในงานและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหสำเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ บุคคลที่มีความพึงพอใจในงานที่ทำ 
เมื่อไดรับผลตอบแทนประโยชนที่ตอบแทนทางดานวัตถุและดานจิตใจจากงานนั้น 

 

หนาท่ี 4 



 
Green (1972,p40) ความพึงพอใจ หมายถึง เมื ่อบุคคลมีความพึงพอใจในการทำงาน 

จะเกิดความตั้งใจในการทำงาน และเต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพ่ือเสนอความตองการของหนวยงาน 

ความสำคัญความพึงพอใจการใหบริการ 
ความสำเร็จในการใหบริการขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูรับบริการ จะตองใชกลยุทธการ

สรางความพึงพอใจใหกับผูขอรับบริการเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจในการบริการและมาใชบริการ 
จึงกลาวไดวา ความพึงพอใจการใหบริการมคีวามสำคัญกับผูมาขอรับบรกิารดังน้ี 

1. ความสำคัญตอผูใหบริการ องคการบริการจำเปนตองคำนึงถึงความพึงพอใจตอการบริการดังนี้ 
1.1 ความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการเปนตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการ    

ผูบริการองคการและผูปฏิบัติงานบริการจำเปนตองสำรวจความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการเกี่ยวกับการบริการ
และความคิดเห็นของผูขอรับบริการ เพราะขอมูลดังกลาวจะบงชี้ถึงการประเมินความรูสึกและความคิดเห็น 
ของผูมาขอรับบริการและวิธีการตอบสนองความตองการแตละบริการที่ผูขอรับบริการปรารถนา ซึ่งเปนผลดี 
ตอองคการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผูขอรับบริการและสามารถตอบบริการที่ตรงกับลักษณะ
และรูปแบบท่ีผูขอรับบริการคาดหวังไดจริง 

1.2 ความพึงพอใจของผูขอรับบริการเปนตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพ          
ของการบริการหากงานบริการใดเกิดความประทับใจมีคุณภาพตรงกับความตองการของผูขอรับบริการ        
สงผลใหผู รับบริการเกิดความพึงพอใจและมีแนวโนมจะใชบริการชาๆ อีกตอไปคุณภาพของการบริการ 
ที่จะทำใหผูขอรับบริการพึงพอใจขึ้นอยูกับลักษณะการบริการที่ปรากฏใหเห็น เชน สถานที่ อุปกรณ และบุคลิก      
ลักษณะของผูรับบริการ เปนความนาเชื่อถือไววางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะใหบริการ ตลอดจนความรู
ความสามารถในการใหบริการดวยความเชื่อมั่นและความเขาใจตอผูอื่น 

1.3 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการเปนตัวชี ้วัดคุณภาพและความสำเร็จ 
ของงานบริการ การใหความสำคัญกับความตองการ และความคาดหวังของผูปฏิบัติงานบริการเปนเรื่องจำเปน
ไมยิ่งหยอนไปกวาความสำคัญของผูขอรับบริการ การสรางความพึงพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบริการยอม
ทำใหผูปฏิบัติงานมีความรู สึกที ่ดีตองานที่ไดรับหมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของการบริการที่จะสรางความพึงพอใจใหกับผูขอรับบริการ และสงผลใหกิจการบริการ
ประสบความสำเร็จในที่สุด 

2. ความสำคัญตอผูรับบรกิาร สามารถแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
2.1 ความพึงพอใจของผ ู ขอร ับบริการ เมืององคการตะหนักถ ึงความสำคัญ 

ของ    ความพึงพอใจของผูขอรับบริการ จะตองพยายามคนหาปจจัยที่กำหนดความพึงพอใจของผูขอรับบริการ           
เพื่อนำเสนอการบริการที่เหมาะสม ซึ่งสงผลใหผูขอรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความ    
ตองการที ่ตนคาดหวังไว และในสถานการณปจจุบันการดำเนินชีวิตจะตองพึ ่งพาการบริการในหลายๆ
สถานการณทุกวัน ยอมนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย เพราะการบริการหลายดานชวยอำนวย
ความสะดวกและแบงเบาภาระ การตอบสนองความตองการของบุคคลดวยตนเอง 

2.2 ความพึงพอใจของผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานบร ิการชวยพัฒนาคุณภาพงานบร ิการ 
และอาชีพบริการ งานเปนสิ่งที่สำคัญตอชีวิตคนเราเพ่ือใหไดมาซึ่งรายไดในการดำรงชีวิต และการแสดงออกถึง
ความสามารถในการท างานใหสำเร็จลุลวงดวยดี เปนที ่ยอมรับวาความพึงพอใจในงานมีผลตอการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแตละองคการ ในอาชีพบริการก็เชนเดียวกัน เมื่อองคการใหคาตอบแทน 
สวัสดิการและความกาวหนาในชีวิตการงาน พนักงานบริการยอมทุมเทความพยายามในการเพ่ิมคุณภาพมาตรฐาน 
ของงานบริการใหกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป 
 
 

หนาท่ี 5 



 

ลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ตองใชกลยุทธท่ีมุงเนนท่ีผูขอรับบริการ 
และความพยายามที่จะทำใหผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการใหมากที่สุด โดยการทำความเขาใจ
เก่ียวกับลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ดังนี้ 

1. ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญตอการ
ดำเนินงานบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

1.1 ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรู ส ึกในทางบวก 
ของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจำเปนตองปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการ          
สวนบุคคล ดวยการ โตตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งตาง ในชีวิตประจำวัน ทำใหแตละวันมีประสบการณการรับรู 
เรียนรู สิ่งที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกันไป ในสถานการณการบริการก็เชนเดียวกันบุคคลรับรูหลายสิ่งหลายอยาง
เก่ียวกับการบริการ ไมวาจะเปนประเภทของการบริการ คณุภาพของการบริการ โดยสามารถทำใหผูรับบริการ
ไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจในบริการที่ไดรับ 

1.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
ไดรับจริงในสถานการณหนึ่ง ในสถานการณการบริการ กอนที่ผูขอรับบริการจะมาใชบริการใดก็ตาม มักจะมี
มาตรฐานของการบริการนั้นไวในใจอยูกอนแลว ซึ่งอาจมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอการ
บริการ ประสบการณด้ังเดิมที่เคยใชบริการ การบอกเลาของผูอ่ืน การรับทราบขอมูลการรับประกันการบริการ
จากโฆษณา การใหคำมั่นสัญญาของผูใหบริการเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐาน ที่ผูรับบริการใชเปรียบเทียบกับบริการ
ที่ไดรับในวงจรของการใหบริการหรือความคาดหวังในสิ่งที่คิดวาควรจะไดรับ (Expectations) นี้ มีอิทธิพล          
ตอชวงเวลาของการเผชิญความจริงหรืออาจพบปะระหวางผู ใหบริการและผู รับบริการเปนอยางมาก  
เพราะผู รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที ่ไดร ับเปนไปตามไดรับจริงในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น 
(Performance) กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว หากสิ่งที่ไดรับเปนไปตามความคาดหวังถือเปนการยืนยันที่ถูกตอง 
(Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยูผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจตอบริการดังกลาว แตถาไมเปนไป
ตามท่ีคาดหวังอาจสูงหรือต่ำกวานับเปนการยืนยันที่คาดเคลื่อน(Unconformities) จากความคาดหวังดังกลาว 
ทั้งนี้ชวงความแตกตาง (Discrepancy) ที ่เกิดขึ้นจะชี้ใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจ  
เชน ลูกคาท่ีไปทำผมที่รานเสริมสวยแหงหนึ่งและคาดหวังวาจะใชเวลาสระและแตงทรงผม ประมาณ 1 ชั่วโมง 
ปรากฏวาไมมีลูกคาอื่นและชางทำผมวางอยูหลายคนจึงชวยกันตกแตงทรงผม อยางประณีต ตามที่ลูกคา
ตองการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกวาท่ีลูกคาคาดไว หากประเมินความพึงพอใจที่เกิดขึ้น สิ่งที่ลูกคาไดรับจาก
การบริการสูงกวาความคาดหวังที่มีอยูจะมีความรูสึกในทางบวกแสดงวาลูกคามีความพึงพอใจ แตในสถานการณ
ตรงกันขาม ถาลูกคาตองเสียเวลารอนานกวาที่คาดไว ลูกคาจะเกิดความไมพึงพอใจ มีความรูสึกในทางท่ีลบ 

1.3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณ          
ที่เกิดขึ้นความพึงพอใจเปนความรูสึกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปร ไดตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแตละสถานการณ ชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหนึ่งเพราะไมเปนไปตามที่คาดหวัง  
แตในอีกชวงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไดรับการตอบสนองอยางถูกตองบุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรู สึกเดิม           
ตอสิ่งนั้น ไดอยางทันทีทันใด แมวาจะเปนความรูสึกที่ตรงกันขามกันก็ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากนอยไดข้ึนอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งท่ีไดรับจริงกับสิ่งที่
คาดหวังไว สวนใหญผูมาขอรับบริการจะใชเวลาเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตางๆ 
เชน ลูกคาไปซื้อสินคาที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง และเลือกซื้อที่มีตราผลิตภัณฑที่เชื่อถือได ปรากฏวาสินคา
ชำรุดใชงานไมไดทำใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ และนำสินคาไปขอเปลี่ยนชิ้นใหม พนักงานขายใหการดูแล
อยางดี กลาวคำขอโทษและเปลี่ยนสินคาชิ้นใหมมาให พรอมชวยเหลือทดสอบการทำงาน ทำใหลูกคาเปลี่ยน
ความรูสึกไมพึงพอใจเปนพึงพอใจและยิ่งรูสึกพึงพอใจมากขึ้น ที่พนักงานรับขอบกพรองและเอาใจใสชวยเหลือ
ดวยอัธยาศัยที่ดี 
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2. องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการที ่เกิดขึ้น       

ในกระบวนการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผลของการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการ       
ในสิ่งที ่ผูรับบริการคาดหวังควรไดรับ และสิ ่งที ่ผู รับบริการไดรับจริงจากการบริการในแตละสถานการณ           
การบริการหน่ึง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไมคงที่ผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได ท้ังนี้ความพึงพอใจ 
ในการบริการ จะประกอบดวย 2 ประการ คือ 

2.1 องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผู ร ับบริการจะรับรู            
วาผลิตภัณฑบริการที่ไดรับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแตละประเภท ตามที่ควรจะเปน          
มากนอยเพียงใด เชน แขกที่เขาพักโรงแรมจะไดพักในหองพักที่จองไว ลูกคาที่เขาไปในภัตตาคารควรจะไดรับ 
อาคารตามที่สั่ง ผูโดยสารจะสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปสูจุดหมายปลายทางหนึ่งหรือลูกคาธนาคารจะไดรับ
การชวยเหลือดานสินเชื่อ เปนตน สิ่งเหลานี้เปนผลิตภัณฑบริการท่ีผูรับบริการควรไดรับตามลักษณะของการบริการ
แตละประเภทซึ่งสรางความพึงพอใจใหกับผูมาขอรับบริการในสิ่งที่ผูขอรับบริการตองการ 

2.2 องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการน าเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรู
วาวิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปน
ความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ และปฏิกิริยาการ
ตอบสนองการบริการของผูใหบริการในดานความรบัผิดชอบตองาน การใชภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตน 
ในการใหบริการ เชน พนักงานโรงแรมตอนรับแขกดวยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและชวยเหลือแขก เรื่อง สัมภาระ 
พนักงานเสิรฟอาหารรับคำสั่งอาหารดวยความสุภาพเปนกันเอง พนักงานธนาคารชวยชี้แจงระเบียบขอบังคับ
การย่ืนขอสินเชื่อดวยความเอาใจใส เปนตน สิ่งเหลาน้ีเกี่ยวของกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยไมตรีจิต 
ของการบริการอยางแทจริง 

ทฤษฎี ความพึงพอใจการใหบริการ 
นักวิชาการไดพัฒนาทฤษฎีความพึงพอใจการใหบริการของผูใหบริการและผูรบับริการ 

หลายทาน เชน 
Korman (1977 อางอิงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542: 161-162) 

ไดจำแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุม คือ 
1. ทฤษฎีสนองความตองการ กลุมนี้ถือวา ความพึงพอใจในงานเกิดจากความตองการสวน 

บุคคลท่ีมีความสัมพันธตอผลที่ไดรบัจากงานกับการประสบความสำเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล 
2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะ 

ของงานตามความปรารถนาของกลุม ซึ่งสมาชิกในกลุมเปนแนวทางในการประเมินผลการทำงาน 
Frederick k. Herzberg ไดศึกษาทำการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลเขาได

ศึกษาถึงความตองการของคนในองคการ หรือแรงจูงใจจากการทำงาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาวาคนเรา
ตองการอะไรจากงาน คำตอบก็คือ บุคคลตองการความสุขจากการทำงาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทำงาน
นั ้น เกิดจากความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในงานที่ทำ โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงาน           
ที่ทำนั้น ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) 
และปจจัยค้ำจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygienne Factors) 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี ่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให  
คนที่ชอบและรักงานที่ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทำใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลไดดวย           
อันไดแก 
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1.1 ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล (Achievement) การท่ีบุคคลสามารถทำงาน 
ไดเสรจ็สิ้น และประสบความสำเร็จเปนอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตางๆการรูจักปองกันปญหา 
ที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสำเร็จเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสำเร็จของงานน้ัน 

1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ 
ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคำปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงานการยอมรับนี้อาจจะอยู
ในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกำลังใจ หรือ การแสดงออกอ่ืนใดที่กอใหเห็นถึงการยอมรับ
ในความสามารถ เมื่อไดทำงานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสำเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสำเร็จ          
ในงานดวย 

1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึงงานท่ีนาสนใจ งานที่ตองอาศัย 
ความคิดรเิริ่มสรางสรรคทาทายใหลงมือทำ หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทำไดต้ังแตตนจนจบโดยลำพัง
แตผูเดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ 
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการ ตรวจสอบหรือ
ควบคุมอยางใกลชิด 

1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงใหสูงข้ึน 
ของบุคลากรในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพ่ิมหรือไดรับการฝกอบรม 

2.ปจจัยค้ำจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง      
ปจจัยที่จะค้ำจุนใหแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะท่ีไมสอดคลอง 
กับบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลานี้ ไดแก 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานน้ันๆ 
เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทำงาน 

2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึงการที่
บุคคลไดรบัการแตงตั้งเลื่อนตำแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนา 
ในทักษะวิชาชีพดวย 

2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถ ึง การต ิดตอไม ว าจะเป นกิร ิยา            
หรือวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทำงานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี 

2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม 
ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

หลักการความพึงพอใจการใหบริการ 
หลักการใหบริการแกผูขอรับบริการเปนเปาหมายที่จะสนองขอบความตองการของผูขอรับ 

บริการไดรับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเทาเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาลเปนสำคัญ 
จึงไดศึกษาทัศนะของบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของกับการใหบริการ ดังนี้ 

หลักการบริการงานคุณภาพ 8 ประการ 
หลักการที่ 1 : องคกรที่ใหความสำคัญแกลูกคา (Customer Focused Organization) 

“องคกรตองพึงพิงเพื่อความอยูรอด ดังนั้นจึงควรทำความเขาใจความตองการของลูกคาทั้งในสวนปจจุบัน 
และอนาคต และทำใหบรรลุความตองการเหลานั ้น รวมถึงความพยายามที ่จะทำใหเกิดความคาดหวัง 
ของลูกคา” 
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หลักการที่ 2 : ความเปนผูนำ (Leadership) “ผูนำเปนผูกำหนดความเปนเอกภาพของ 

วัตถปุระสงคและทิศทางขององคกรผูนำตองเปนผูสรางและธำรงไวซึ่งปจจัยเก้ือหนุนภายในที่สนับสนุนให 
ทุกคนสามารถมีสวนรวมและสงเสริมการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได” 

หลักการที่ 3 : การมีสวนรวมมือของบุคลากร (Involvement of People) “พนักงานทุกระดับ
ถือวาเปนหัวใจสำคัญขององคกรและการใหความรวมมืออยางเต็มที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน 
ยอมกอใหเกิดประโยชนแกองคกร” 

หลักการที่ 4 : การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach) “ผลลัพธที่ตองการสามารถ
บรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทรัพยากรและกิจกรรมที่เกี่ยวของไดรับการบริหารจัดการอยางเปน
กระบวนการ” 

หลักการที่ 5 : การบริหารเปนระบบ (System Approach to Management) “การบงชี้ 
การทำความเขาใจและการบริหารจัดการในเชิงระบบที่ประกอบดวยกระบวนการตางๆ ที่มีความสัมพันธตอกัน 
เพ่ือวัตถุประสงคที่กำหนดไว จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร” 

หลักการที่ 6 : การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continual Improvement) “การปรับปรุง 
อยางตอเน่ืองควรไดรับการกำหนดใหเปนวัตถุประสงคถาวรขององคกร” 

หลักการที่ 7 : การตัดสินจากขอมูลทีเปนจริง (Factual Approach to Decision Making) 
หลักการที ่ 8 : ความสัมพันธกับผู ขายเพื่อประโยชนร วม (Mutually Beneficial Supplier 

Relationship) 

การบริหารการจัดการศึกษา 4 ดาน 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบรหิารงานบุคคล 
และดานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรอืสถานศึกษา 
ในอำนาจหนาท่ีของตน แลวแตกรณีในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. ดานวิชาการ 
1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ 

หลักสูตร ทองถ่ิน 
1.2 การวางแผนงานดานวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
1.8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
1.13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
1.14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
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1.16 การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
1.17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

2. ดานงบประมาณ 
2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แลวแตกรณี 
2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจาก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
2.3 การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.5 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
2.10 การบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2.11 การวางแผนพัสดุ 
2.12 การกำหนดรปูแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือ 

สิ่งกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรอื เลขาธิการ คณะกรรมการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
แลวแตกรณี 

2.13 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
2.14 การจัดหาพัสด ุ
2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ 
2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
2.17 การเบิกเงนิจากคลงั 
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
2.19 การนำเงินสงคลัง 
2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน 
2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

3. ดานบริหารงานบุคคล 
3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
3.2 การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
3.4 การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงนิเดือน 
3.6 การลาทุกประเภท 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไว กอน 
3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
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3.11 การอุทธรณและการรองทุกข 
3.12 การออกจากราชการ 
3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
3.15 การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.18 การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรบัขาราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศึกษา 
3.19 การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
3.20 การพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการท่ีเก่ียวกับ 

การบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
4. ดานบริหารทั่วไป 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครอืขายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.4 งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4.8 การดำเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
4.10 การจัดทำสำมะโนผูเรยีน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศกึษา 
4.13 การประสานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.15 การทัศนศึกษา 
4.16 งานกิจการนักเรียน 
4.17 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
4.18 การสงเสริม สนบัสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 
 
 
 

หนาที่ ๑1 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการประเมินความพึงพอใจการบริการ การบริหารและการจัดการศกึษา 

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

การศึกษาความพึงพอใจการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 และเพื ่อนำผลประเมินความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา กับ ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
และผูมีสวนไดเสีย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที ่ใช ในการศึกษาความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจ ัดการ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนไดเสีย 

กลุ มตัวอยาง จำนวน 456 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก(Convenience 
Selection) เปนการเลือกกลุมตัวอยางที ่หาหรือพบไดงาย อาทิ กลุ มตัวอยางจากการตอบแบบสอบถาม             
ที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ/นิตยสาร เปนตน 

เคร่ืองมือท่ีใชศึกษา 
เครื่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาความพึงพอใจในการบริการ การบริหาร 

และการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มี ลักษณะเปนแบบสอบถาม               
ที่ผูศึกษาสรางข้ึนเอง ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

ตอนที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตำแหนง                   
เชนผูบริหาร ขาราชการ/บุคลากรทางการศึกษา และอื ่นๆ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดชนิด
เลือกตอบ (Check-List) 

          ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการ การบริหารและการจัดการ  
รวมทั้งการใหบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ใหเลือก ๑๐ กลุมงาน             
ที่ตองการตอบแบบความพึงพอใจในการใหบริการ แตละกลุมเปนขอคำถามความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้  
            - ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
            - ดานเจาหนาที่/บุคลากร 
            - ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
 

หนาท่ี ๑2 



 
 

ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคาแบงระดับการปฏิบัติเปน 5 ระดับ คือ ความคิดเห็นมากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  

ลักษณะคำตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งกำหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
พึงพอใจมากที่สุด  ให  5 คะแนน 
พึงพอใจมาก   ให  4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง  ให  3 คะแนน 
พึงพอใจนอย   ให  2 คะแนน 
พึงพอใจนอยที่สุด  ให  1 คะแนน 

เกณฑการแปลคาของคะแนนดังนี้ 
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  4.51 - 5.00 
พึงพอใจอยูในระดับมาก   3.51 - 4.50 
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  2.51 - 3.50 
พึงพอใจอยูในระดับนอย   1.51 - 2.50 
พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด  1.00 - 1.50 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ลงลิงคการตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ ไวที ่หนาเว็บไซตหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  
และ QR Code ตามจุดบริการของทุกกลุมงาน  

๒. เจาหนาที่ในแตละกลุมงาน สำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ทกุครั้งท่ีมีผูรับบริการ  

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหศกึษาขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการ

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ดำเนินการดังนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหาร ขาราชการ/บุคลากร

ทางการศึกษา และอื่นๆ โดยใชความถี่และรอยละจำแนกเปนขอมูลและภาพรวม 
2. วิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โดยการหาคาความถี่รอยละ การหาคาเฉลี่ย          
เปนรายขอรายกลุม และโดยรวมแลวนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 

หนาท่ี ๑3 



 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ ดังตอไปนี้ 
1. การหาคาความถ่ีรอยละ 

2. การหาคาเฉลี่ย (�̅�) 
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาที่ ๑4 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

....................... 
การศกึษาความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ขอเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดวิเคราะหผลโดย 

แสดงการหาคาความถ่ีรอยละ และการหาคาเฉลี่ย โดยรวมในแตละรายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 1,๒,๓ และ 4 
ตามจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษาและตำแหนง ของผูรับบรกิาร  
จากจำนวนขอมูล ๔56 ขอมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

ตารางที่ ๑ จำแนกตามเพศ 
 

 

 

 

ตารางที่ ๒ จำแนกตามอายุ 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 จำแนกตามการศึกษา 

 

 

 

 

 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 103 31.35 
หญิง 353 68.65 

รวม 456 100 

ชวงอายุ จำนวน รอยละ 
ต่ำกวา ๓๐ ป 48 2.90 
๓๑ - ๔๐ ป 220 61.59 
๔๑ – ๕๐ ป 130 30.70 
๕๑ ป ข้ึนไป 58 4.82 

รวม 456 100 

ชวงอายุ จำนวน รอยละ 
ต่ำกวาปริญญาตรี 7 0.75 
ปริญญาตรี 363 76.90 
ปริญญาโท 85 22.35 
ปริญญาเอก - - 

รวม 456 100 

หนาที่ ๑5 



 

           ตารางที่ 4 จำแนกตามตำแหนง 
 

 

 

   

 

 

จากตอนที่ ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม มีผูมารับบริการ รวมท้ังหมด ๔56 คน 
จากตารางที่ 1 จำแนกตามเพศ แสดงวาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

มีผูมารับบริการ เปนเพศชาย จำนวน 103 คน (รอยละ 31.3๕) เพศหญิง จำนวน ๓53 คน (รอยละ 68.65)  

จากตารางที่ ๒ จำแนกตามชวงอายุ แสดงวาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ ผูใชบริการสวนใหญอายุ 31-40 ปจำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 61.59 รองลงมาอายุ 
๔๑ – ๕๐ ป จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 30.70  รองลงมา อายุ 51 ปขึ้นไป  จำนวน 58 คน  คิดเปน
รอยละ 4.82 รองลงมา อายุ ต่ำกวา 30 ป  จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 2.90 

จากตารางที่ ๓ ระดับการศึกษา  ผูใชบริการสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
363 คน  คิดเปนรอยละ 76.90   รองลงมาระดับปริญญาโท  จำนวน 58  คน คิดเปนรอยละ 22.35  
รองลงมาระดับต่ำกวาปริญญาตรี  จำนวน 7 คน  คิดเปนรอยละ   0.75 

จากตารางที่ 4 ตำแหนง  ผูใชบริการสวนใหญตำแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 256 คน คิดเปนรอยละ 65.56  รองลงมาตำแหนงพนักงานราชการ จำนวน 89 คน  
คิดเปนรอยละ 17.58  รองลงมาตำแหนงอื่นๆ จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 8.92 รองลงมาตำแหนง
ผูบรหิาร จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 7.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหนง จำนวน รอยละ 
ผูบริหาร 48 7.94 
ขาราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 256 65.56 
พนักงานราชการ 89 17.58 
อ่ืนๆ 63 8.92 

รวม 456 100 

หนาที่ ๑6 



 

 

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและขอมลูความพึงพอใจ

ในการใหบริการ การบริหารและการจัดการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  โดย

ภาพรวมและรายดาน ของกลุมบรกิาร 10 

กลุม ดังนี ้  
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย  

นอย

ที่สุด 
(𝒙) SD คุณภาพ อันดับ 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
         

[ขั้นตอนการบริการไมยุงยากซับซอนและมีความ

คลองตัว] 

69 154 50 5 1 4.02 0.73 มาก 4 

24.73  55.20  7.92  1.79  0.36  

[ความรวดเร็วในการใหบริการ] 65 156 51 6 1 4.00 0.73 มาก 5 

23.30  55.91    18.28     2.15  0.36  

[ความชัดเจนในการอธิบายช้ีแจงและแนะนำ

ขั้นตอนการใหบริการ] 

71 153 45 9 1 4.02 0.76 มาก 3 

25.45    54.84    16.13  3.23  0.36  

[ความเปนธรรมของข้ันตอน วธิีการใหบริการ] 70 157 49 2 1 4.05 0.70 มาก 1 

25.09  56.27  17.56  0.72  0.36  

[ความสะดวกที่ไดรบัการบรกิารแตละขัน้ตอน] 73 150 50 6 0 4.04 0.72 มาก 2 

26.16  53.76  17.92  2.15  -    

[ระยะเวลารอคอยกอนไดรับบริการ] 71 142 57 9 0 3.99 0.77 มาก 6 

25.45  50.90  20.43  3.23  -    

รวมคะแนน      4.02 0.73 มาก 3 

ดานเจาหนาที่/บุคลากร 
         

[ความสุภาพกิรยิามารยาทของเจาหนาที่ที่

ใหบริการ] 

86 143 47 3 0 4.12 0.71 มาก 3 

30.82  51.25  16.85  1.08  - 

[ความเอาใจใสกระตือรือรนความรวดเร็วและความ

พรอมในการใหบริการของเจาหนาที่] 

83 142 49 5 0 4.09 0.73 มาก 4 

29.75  50.90  17.56  1.79  -       

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
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 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาความพอใจโดยรวมของความพึงพอใจในการใหบริการ การบริหารและการจัดการ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ อยูในระดับ “มาก” ( x = 4.08) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาเมื่อพิจารณาเปนขอพบวาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีอันดับสูงสุดคือ “ดานเจาหนาที่/บุคลากร” ( x = 4.14) รองลงมา

คือ “ดานสิ่งอำนวยความสะดวก” ( x = 4.09)  และลำดับที่ 3 คือ “ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ” ( x = 4.03)  

 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( x = 4.02) เมื่อพิจารณาเปนขอพบวา

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีอันดับสูงสุดคอื “[ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ]” ( x = 4.05) รองลงมาคือ “[ความ

สะดวกที่ไดรับการบริการแตละขั้นตอน]” ( x = 4.04)  และลำดับที่ 3  คือ “[ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำ

ขั้นตอนการใหบริการ]” ( x = 4.02) สวนคาเฉลี่ยที่มีอันดับต่ำสุดคือ “[ระยะเวลารอคอยกอนไดรับบริการ]” ( x = 3.99) 

  

 

 

[เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใหบริการ 

เชนการตอบ] 

91 148 38 2 0 4.18 0.68 มาก 1 

32.62  53.05  13.62  0.72  -       

[ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัตหินาที่ เชนไมรับ

สินบนไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ] 

85 155 39 0 0 4.16 0.65 มาก 2 

30.47  55.56  13.98  -     -      

รวมคะแนน      4.14 0.69 มาก 1 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
         

[สถานที่ต้ังของกลุมสะดวกในการเดินทางมารับ

บรกิาร] 

75 151 52 0 1 4.07 0.69 มาก 4 

26.88  54.12  18.64  -    0.36  

[ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน 

หองน้ำ หนังสือ โทรทัศน โทรศัพท สาธารณะ ที่

จอดรถ โตะรับรอง เปนตน] 

70 151 57 1 0 4.04 0.68 มาก 5 

25.09  54.12  20.43  0.36   

[สถานที่ใหบริการสะอาดเปนระเบยีบ] 83 150 44 2 0 4.13 0.68 มาก 1 

29.75  53.76  15.77  0.72   

[ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ] 80 151 44 3 1 4.10 0.71 มาก 3 

28.67  54.12  15.77  1.08  0.36  

[ไดรับบริการที่คุมคา คุมประโยชน] 82 154 40 3 0 4.13 0.68 มาก 2 

29.39  55.20  14.34  1.08  -    

รวมคะแนน      4.09 0.69 มาก 2 

เฉลี่ยภาพรวม      4.08 0.71 มาก 
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             ดานเจาหนาที่/บุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ( x = 4.14)เมื่อพิจารณาเปนขอพบวาคาเฉลี่ยของความ

คิดเห็นที่มีอันดับสูงสุดคือ “[เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบ]” ( x = 4.18) รองลงมาคือ 

“[ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชนไมรับสินบนไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ]” ( x = 4.16)  และลำดับที่ 3 คือ  

[ความสุภาพกิริยามารยาทของเจาหนาที่ที ่ใหบริการ]” ( x = 4.12)  สวนคาเฉลี ่ยที่มีอันดับต่ำสุดคือ “[ความเอาใจใส

กระตือรือรนความรวดเร็วและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่]” ( x = 4.09) 

 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก”  ( x = 4.13) เมื่อพิจารณาเปนขอพบวาคาเฉลี่ย 

ของความคิดเห็นที่มีอันดับสูงสุดคือ “[สถานที่ใหบริการสะอาดเปนระเบียบ]” ( x = 4.13) รองลงมาคือ “[ไดรับบริการที่คุมคา  

คุมประโยชน]” ( x = 4.13)  และลำดับที่ 3 คอื “[ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ]”  ( x = 4.10) สวนคาเฉลี่ยที่มีอันดบั

ต่ำสุดคือ “[ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองน้ำ หนังสอื โทรทศัน โทรศัพท สาธารณะ ที่จอดรถ โตะรับรอง 

เปนตน]” ( x = 4.04) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
......................... 

การศึกษาความพึงพอใจการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพื่อประเมินความพึงพอใจดานการบริการ การบริหารและการจัดการศกึษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการบริการ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 การใหบริการ
ของเจาหนาที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และเพื่อนำผลประเมินความพึง
พอใจการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
การใหบริการของเจาหนาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไปปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษากับ ไดแก 
ผูบริหาร ขาราชการ/บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ ในเขตพื้นที่บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

สรุปผลความพึงพอใจในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สรุปดังนี้ 

1. ผู ร ับบริการในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผูรับบริการที่เขาตอบแบบสำรวจ จำนวน ๔56 คน เปนขาราชการ/
บุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด จำนวน 256 คน คิดเปนรอยละ 65.๕6 

2. ผู ร ับบริการในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก จำนวนทั้ง 3 ดาน  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะของผูรับบริการในการบริการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
๑. ควรมีการใหคำปรึกษาสถานศึกษาเกี ่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี            

งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย 
๒. ควรมีการใหความรู เกี ่ยวกับกฎหมาย วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ควรมีปายขอความบอกจุดการใหบริการ ปายประชาสัมพันธควรมีความชัดเจน เขาใจงาย 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ การบริหาร และการจัดการศกึษา  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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คณะผูจัดทำ 

ที่ปรึกษา 
นายนิตย พรหมประสิทธิ์  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นราธิวาส เขต 1 
นายสราวุธ ยอดรักษ  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ผูจัดทำ 
นางวาสนา สุขอุดม  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
นายกิตติ    วรพรรณ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  นางสาววิลาสินี พรหมเจียม ครูผูสอน (ชวยราชการ) 
  นายบุญทัน จันทรทอง  ครูผูสอน (ชวยราชการ) 
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