รายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
การสํารวจความพึงพอใจการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทั้ง 10 กลุม คือ
กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคลกลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล กลุมบริหารงานเงินและสินทรัพย กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หนวยตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กลุมกฎหมายและคดี
เพื่ อ เป น การสะท อ นผลการให บ ริ การของหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อไดรับทราบความพึงพอใจและคุณภาพการใหบริการ และนําผลการสํารวจความ
พึงพอใจมาพัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการแกผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขอขอบพระคุณผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกทานที่ใหขอมูล และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงานตอไป

กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
-ความเปนมา
-วัตถุประสงค
-ขอบเขตการสํารวจ
-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
-แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
-แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
-แนวคิดเกี่ยวกับการบริกา ร
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการ
-วิธีการดําเนินงาน
-เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
-วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
-วิธีการวิเคราะหขอมูล
-เกณฑการใหคะแนน
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห
-ผลการวิเคราะห
-การศึกษารายดาน ๔ ดาน
-ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ภาคผนวก
-แบบสอบถามความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ 2564

หนา

๑
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๖
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๘

บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมา

สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ลงวั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ไดประกาศแบงเขตพื้นที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กําหนดใหรับผิดชอบ
จั ด การศึ ก ษาในท อ งถิ่ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในท อ งที่ ๙ อํ า เภอ คื อ อํ า เภอท า เรื อ อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอภาชี อําเภอบานแพรก อําเภอมหาราช อําเภอ
วั งน อย และอํ า เภออุ ทัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก ารเรื่อ ง การจั ดตั้งสํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ตั้ ง อยู เ ลขที่
222/242 หมู 6 ถนนอยุธยา–อางทอง ตําบลลุมพลี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐ โทรศั พ ท ๐๓๕-๓๕๒๙๗๑ -๒โทรสาร ๐๓๕-๓๕๒๙๗๓, ๐๓๕ -๒๖๘๕๒๐ เว็ บ ไซต
http://www.aya1.go.th E-mail : saraban_moe@aya1.go.th ใหบริการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 วาดวยการจัดการศึกษา
อยางทั่วถึง และ มีคุณภาพตามมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 อําเภอ ในเขตพื้นที่บริการ มีโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๗๖ โรงเรียน ไดแก
1) อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 27 โรงเรียน
2) อําเภอทาเรือ
จํานวน 20 โรงเรียน
3) อําเภอนครหลวง
จํานวน 16 โรงเรียน
4) อําเภอบางปะหัน
จํานวน 26 โรงเรียน
5) อําเภอบานแพรก
จํานวน 6 โรงเรียน
6) อําเภอภาชี
จํานวน 17 โรงเรียน
7) อําเภอมหาราช
จํานวน 11 โรงเรียน
8) อําเภอวังนอย
จํานวน 27 โรงเรียน
9) อําเภออุทัย
จํานวน 26 โรงเรียน
จํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 35,0๗๗ คน มีหองเรียน รวม 1,8๗๐ หอง และมีจํานวนบุคลากรระดับผูบริหาร
และครูในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,972 คน ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลพื้นฐาน ดังตอไปนี้
ขอมูลพื้นฐาน DMC (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
1. สถานศึกษาของรัฐบาล จํานวน 176 แหง

- ๒2. จํานวนโรงเรียน หองเรียน และนักเรียน แยกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียน
(แหง)
๗๙
๙๐
๔
๓
๑๗๖

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียน ๑-๑๒๐ คน)
ขนาดกลาง (นักเรียน ๑๒๑-๖๐๐ คน)
ขนาดใหญ (นักเรียน ๖๐๑-๑,๕๐๐ คน)
ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป)
รวม

หองเรียน
(หอง)
๖๔๖
๙๕๓
๑๐๑
๑๗๐
๑,870

นักเรียน
(คน)
๕,๗๔๖
๒๐,๑๙๕
๓,๐๘๓
๖,๐๕๓
35,077

3. จํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ รายอําเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

อําเภอ

กอน
ประถมศึกษา
ชาย หญิง

ประถมศึกษา
ชาย

หญิง

มัธยมศึกษา
ตอนตน
ชาย หญิง

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ชาย หญิง

พระนครศรีอยุธยา 874 812 3,377 3,178 872 636
238
210
689
639
88
61
ทาเรือ
313
264
1,056
966
104
82
นครหลวง
337
308
1,209
1,053
139
79
บางปะหัน
49
39
169
133
18
5
บานแพรก
261
281
932
889
154
121
ภาชี
128
118
434
366
132
98
มหาราช
880
840
2,755
2,495
857
775 123
วังนอย
447
447
1,526
1,468
227
191
อุทัย
3,527 3,319 12,147 11,187 2,591 2,048 ๑๒๓
รวมทั้งสิ้น

135
๑๓๕

รวมทั้งสิ้น
ชาย

5,123
1,015
1,473
1,685
236
1,347
694
4,615
2,200
18,388

หญิง

4,626
910
1,312
1,440
177
1,291
582
4,245
2,106
16,689

๔. จํานวนบุคลากรระดับผูบริหาร และครูในสถานศึกษา
- ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 148 คน
- รักษาราชการผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๒๘ คน
- รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 22 คน
- ครู จํานวน 1,๗๗๔ คน
รวมทั้งสิ้น 1,972 คน
๕. บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 70 คน
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปนองคกรทางการศึกษา
ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาครอบคลุ ม ตั้ ง แต ร ะดั บ ปฐมวั ย ระดั บ ประถมศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 176 โรงเรียน ครอบคลุม 9 อําเภอ ในเขตบริการ
ให มี ค วามสอดคล อ งและสนองรั บ นโยบายของรั ฐ บาล ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให เ ด็ ก และเยาวชนไทย
ทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง โดยคํานึงถึงสิทธิและโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพดวยความเทาเทียมกัน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

- 3ดูแลรับผิดชอบและสงเสริมการ จัดการศึกษาตามภารกิจใหสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษา โดยปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล จุดเนนการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา แผนการ
บริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564–2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เพื่อใหเกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกว าง” ทางการศึกษา บนพื้นฐานดานความปลอดภัยของ
ทุกภาคสวนในดานรางกายและจิตใจ สงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตสถานการณปจจุบันที่มี
การแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ
ตองบูรณาการและปรับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการสงเสริมและจัดการศึกษาแบบ New Normal
ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคลองกับบริบท
และความพรอม ทั้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, On-site, On Air, On Demand, On Hand,
Blended Learning หรือรูปแบบอื่น ๆ ในการดูแลดานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และกลุมงาน
ภายในสํ า นั กงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 มุ งเน น
ใหโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19
ของทุกภาคส วนอย างเครงครั ด โดยมุงเน นใหโ รงเรี ยนและบุคลากรภายในสํ านักงานยึด 6 มาตรการหลั ก
DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ อยางเขมงวดในการขับเคลื่อนดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ
ในทุกกิจกรรม โดย 6 มาตรการหลัก ประกอบดวย
1) เวนระยะหาง (Distancing) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร
2) สวมหนากาก (Mask wearing) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา
3) ลางมือ (Hand washing) ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ํานาน 20 วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล
4) คัดกรองวัดไข (Testing) วัดไข สังเกตอาการ ซักประวัติผูสัมผัสเสี่ยงทุกคนกอนเขาสถานศึกษา
5) ลดการแออัด (Reducing) ลดการเขาไปในพื้นที่เสี่ยง กลุมคนจํานวนมาก
6) ทําความสะอาด (Cleaning) ทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสรวม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู
ราวบันได ปุมกดลิฟต ฯลฯ
และในสวนของ 6 มาตรการเสริม ประกอบดวย
1) ดูแ ลตนเอง (Self-care) ดู แ ลใสใจ ปฏิบั ติตน มีวินัย รับ ผิด ชอบตัว เอง ปฏิบัติต ามมาตรการ
อยางเครงครัด
2) ใชชอนกลางสวนตัว (Spoon) ใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อตองกินอาหารรวมกัน ลดสัมผัส
รวมกับผูอื่น
3) กิ น อาหารปรุ งสุ ก ใหม (Eating) กิน อาหารปรุงสุก ใหมรอ น ๆ กรณีอาหารเก็บ เกิน 2 ชั่ว โมง
ควรนํามาอุนใหรอนทั่วถึงกอนกินอีกครั้ง
4) ไทยชนะ (Thai Chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกําหนด ดวย App ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึก
การเขา-ออก อยางชัดเจน
5) สํารวจตรวจสอบ (Check) สํารวจบุคคล นักเรียน กลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเขาสู
กระบวนการคัดกรอง
6) กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรืออยูในพื้นที่เสี่ยงที่มีการ
ระบาดโรค (ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดดําเนินการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมกับทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และสอดคลอง

- ๔กับมาตรการตาง ๆ ที่ทุกภาคสวนไดกําหนดไว ซึ่งกอใหเกิดความสําเร็จ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยดํ า เนิ น ภารกิ จ ด า นการส ง เสริ ม และจั ด การศึ ก ษาให ส นองรั บ กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 54 วา “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
เปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย
ไดมีคําสั่งไว ในขอ 3 วา “ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไดจัดทําแบบสอบภามความ
พึงพอใจการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในการ
ใหบริการ ดานการบริหารและการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงานทั้ง ๔ ดาน ประกอบดวย ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อสะทอนผลการ
ใหบริการของหนวยงานไดรับทราบคุณภาพการใหบริการและนําไปปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการใหบริการ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค

๑.เพื่อประเมินความพึงพอใจดานการบริการและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงานของกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะและนําแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร
จัดการรวมทั้งการใหบริการตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ใหมีประสิทธิภาพมากาขึ้น
ขอบเขตของการสํารวจความพึงพอใจการใหบริหาร
การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยมีขอบเขตการสํารวจ ดังนี้
ประชากรที่ใชในการสํารวจ
ประชากรที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผูสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
(กตปน.) และอื่น ๆ จํานวนโดยภาพรวมทั้ง ๔ ดานทั้งสิ้น 1,972 คน
ตัวแปร คือ ระดับความพึงพอใจการใหบริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ซึ่งประกอบดวย
- ดานวิชาการ
- ดานงบประมาณ
- ดานการบริหารงานบุคคล
- ดานการบริหารทั่วไป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นําขอมูลจากการสํารวจ
ความพึงพอใจไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

-5๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นําขอมูลจากการสํารวจ
ความพึงพอใจไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ผูสํารวจไดทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
๑. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรูสึกของผูเปนประชากรที่มีตอการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเรียนรูอีก
ประการหนึ่ง
๒. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพของการบริการ หมายถึงคุณภาพของการบริการตามการรับรู ของผูบริโภคก็คือ การ
ประเมินหรือลดความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการบริการโดยภาพรวม แตจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพของการบริการตามการรับรูของผูบริโภค ไดพบวา นักวิชาการทางการตลาด
จํานวนไมนอยมีทัศนะวา ผูบริโภคจะประเมินคุณภาพการบริการในรูปแบบของทัศนคติโดยเปรียบเทียบบริการ
ที่คาดหวัง กับบริการตามการเรียนรู วาสอดคลองกันเพียงไร การใหบริการที่มีคุณภาพหมายถึงการใหบริการที่
สอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ ดังนี้ ความพึงพอใจที่มีตอการบริการจึงมีความสัมพันธ
โดยตรงกับการทําใหเปนไปตามความคาดหวัง หรือการไมเปนไปตามความคาดหวัง ของผูบริโภค กลาวคือ
ความพึงพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภค ที่มีตอการบริการเปนผลโดยตรงของการเปรียบเทียบระหวางความ
คาดหวังที่เคยมีมากอนกับผลที่ไดรับจริง ไมวาจะเปนองคกรใดหรือหนวยงานใด ทั้งภาครัฐหรือเอกชน คุณภาพ
การใหบริการถือเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหเกิดความประทับใจระหวางผูใหบริการและผูรับบริการอีกทั้งยังสงผล
ตอภาพลักษณขององคกรหรือหนวยงานอีกดวย ในทางธุรกิจความคาดหวังของลูกคาที่จะไดรับบริการที่ดียอม
เกิดกับลูกคาทุกคน ซึ่งการตอบสนองความคาดหวังนั้นผูใหบริการเองจะตองตระหนักและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการอยางมีคุณภาพ
๓.แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่น การบริการที่ดี
ผูร ับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกรขอบเรา
เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน งานดาน
บริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ งานดานงบประมาณ

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการ
การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2564 ในการใหบริการดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามกระบวนการบริหารงานทั้ง ๔ ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป เพื่อสะทอนผลการใหบริการของหนวยงานไดรับทราบคุณภาพการใหบริการและ
นําไปปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการใหบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีวิธีดําเนินการดังนี้
วิธีดําเนินงาน
๑.กําหนดขอบเขตการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.สรางเครือ่ งมือแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
3.เสนอเครื่องมือใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ไดทราบและอนุมัติในการใชเครื่องมือ
๔.ตรวจสอบและแก ไ ขแบบสอบถามความพึง พอใจตอ การบริห ารและการจัด การศึ กษา
รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕.แจ ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผานระบบ Google Form โดยแจง
ผานหนังสือสงในระบบ EMSS
๖.วิเคราะหและสรุปผลการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล
ส ว นที่ ๒ ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง การ
ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
๑. จั ด ส ง แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง การ
ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กลุมเปาหมายที่ ๓ ผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (กตปน.) และอื่น ๆ ผานระบบ AMSS ๒๕๖๔
๒. รวบรวมขอมูลผาน Google Form
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบภาม ตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอื่น ๆ

-7ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
เกณฑการใหคะแนน
โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ๕ ระดับ ไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
มากที่สุด
กําหนดการใหคะแนนสําหรับระดับคําถาม ดังนี้
ระดับ นอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนนเทากับ
๑ คะแนน
ระดับ นอย
เกณฑการใหคะแนนเทากับ
๒ คะแนน
ระดับ ปานกลาง
เกณฑการใหคะแนนเทากับ
๓ คะแนน
ระดับ มาก
เกณฑการใหคะแนนเทากับ
๔ คะแนน
ระดับ มากที่สุด
เกณฑการใหคะแนนเทากับ
๕ คะแนน
บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในการใหบริการดานการบริหารและการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน
ทั้ง ๔ ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อสะทอนผลการใหบริการของหนวยงานไดรับทราบคุณภาพการใหบริการและนําไปปรับปรุงคุณภาพ
และพัฒนาการใหบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพของผูรับบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปรากฏผลดังนี้
ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ใหบริการตามกระบวนการบริหารงานทั่ง ๔ ดาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สรุ ปได้ ดังนี ้
การบริ หารและ
การจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษา

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(คน)

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)
น้ อยที่
สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มากที่สดุ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจระดับมาก
ขึ ้นไป
จํานวน
คิดเป็ น
(คน)
ร้ อยละ

1. ด้ านวิชาการ

1410

๐

4

78

434

894

1328

94.18

2.ด้ านบริ หารงานบุคคล

600

๐

4

34

137

425

562

93.67

3.ด้ านงบประมาณ

1210

๐

4

96

340

770

1110

91.74

4. ด้ านบริ หารทัว่ ไป

1340

1

9

112

382

836

1218

90.90

รวม

4560

1

21

320

1293

2925

4218

92.50

คิดเป็ นร้ อยละ

100

0.02

0.46

7.02

28.36

64.14

92.50
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ด้ านที่ ๑ วิชาการ พบว่า มีผ้ รู ับบริ การของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต ๑
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากขึ ้นไปจํานวน ๑,๓๒๘ คน จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1410 คน มีความ
พึงพอใจระดับมากขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 94.18
ด้ านที่ ๒ บริ หารงานบุคคล พบว่า มีผ้ รู ับบริ การของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต ๑ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากขึ ้นไปจํานวน ๕๖๒ คน จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 600 คน
มีความพึงพอใจระดับมากขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 93.67
ด้ านที่ ๓ งบประมาณ พบว่า มีผ้ รู ับบริ การของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต ๑ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากขึ ้นไปจํานวน ๑,๑๑๐ คน จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1210 คน
พึงพอใจระดับมากขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 91.74
ด้ านที่ ๔ บริ หารทัว่ ไป พบว่า มีผ้ รู ับบริ การของสํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต ๑ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากขึ ้นไปจํานวน ๑,๒๑๘ คน จากจํานวนผู้ประเมิน 1340 คน พึงพอใจ
ระดับมากขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 90.90
ภาพรวม ผู้รับบริ การมีความพึงพอใจในระดับมากขึ ้นไป ร้ อยละ 92.50
1600
1400
1200
1000
800
600
400

1. วิชาการ
2. บริหารงานบุคคล
3. งบประมาณ
�ั
4. บริหารทวไป

200
ผูป
้ ระเมิน

ร้อยละ

0

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
๑. ดานวิชาการ
๑.๑. ควรสงเสริมดานหลักสูตรทองถิ่นและหลักสูตรอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่และ
ตลาดแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
๑.๒. ควรเพิ่มและพัฒนาในดานวิชาการสงเสริมใหกําลังคุณครูในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนรูปธรรม
มากขึ้นจะดีมาก
๑.๓. ควรสนับสนุนใหโรงเรียนไดมีสวนรวมในหลักสูตร
๒. ดานบริหารงานบุคคล
๒.๑. ควรจัดสรรอัตรากําลังใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน และควรมีการสํารวจความขาดแคลนให
ชัดเจน
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๒.๒. ควรมีการจัดอบรมพัฒนาครูทุกปการศึกษา
๒.๓. ควรสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการเพิ่มมากขึ้น
๓. ดานงบประมาณ
๓.๑. ควรจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ สําหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนและ
จัดสรรงบประมาณใหอยางทั่วถึง
๓.๒. ควรระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
๓.๓. ควรเบิกจายเงินใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๓.๔. ควรตั้งงบประมาณจัดสรรจางใหเพียงพอสําหรับลูกจางชั่วคราว ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงและ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
๔. ดานบริหารทั่วไป
๔.๑. ควรสนับสนุนทุกกลุมงาน บริการใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษากับครูเปนอยางดี มีการ
ติดตอประสานงานไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
๔.๒. ควรใหบริการชวงพักกลางวันกับผูมาติดตอราชการจะดีมาก
๔.๓. ควรจัดใหมสี วัสดิการบานครูเพิ่ม คาเชาบานแพง เบิกไมได
……………………………………………………………………

ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจ สพป.อย.1
ประจําปี งบประมาณ 2564
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