รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
The satisfaction report on the Secondary Education Service Area Office
Maha Sarakham's service
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม
คานา

การสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานผลระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ ครอบคลุมการสารวจ
ความพึงพอใจของการให้บริการตามกระบวนการบริหารงาน 3 ด้าน ประกอบ ด้วย ด้านที่ 1 คุณลักษณะของ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านที่ 2 การให้บริการ ด้านที่ 3 การบริหาร การสารวจ ความพึง
พอการให้บริการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ และความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บุคลากร ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยสารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูผู้สอน , ข้าราชการบานาญ , บุคลากรทางการศึกษา , ธุรการโรงเรียน , ก.ต.ป.น. ,
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการ อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้น และนาผล
การ วิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นตามสาดับ
ในการนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใคร่ขอขอบพระคุณผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและ ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 5 มีนาคม ๒๕๖4

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามประจาปี ๒๕๖4
บทคัดย่อ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และ 2) เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการดาเนินการ
บริการให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ข้าราชการบานาญ
ธุรการ โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มารับ
บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่สร้างจาก google form
โปรแกรมสร้าง แบบสอบถาม จานวน 120 ชุด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตามภารกิจงาน ๔ ด้าน อยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มี
ระดับ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานในระดับมาก พบว่า ด้านที่ 1 คุณลักษณะของบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มารยาทในการต้อนรับ คิดเป็น ร้อยละ 72.7 การให้บริการที่รวดเร็ว
ทันเวลาตามภาระงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 60 และด้าน
การสื่อสารที่ดีกับผู้รับบริการ คิดเป็น ร้อยละ 60 ตามลาดับ ด้านที่ 2 การให้บริการ ประกอบด้วย สถานที่
ให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 50 การจัดสวัสดิการแก่ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 50 การให้ข้อมูลที่ทันสมัย คิด
เป็น ร้อยละ 50 ด้านที่ 3 การบริหาร ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 60 การ
บริหารงานงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 50 การบริหารงานบุคคล คิดเป็น ร้อยละ 50 การบริหารงาน
อานวยการ คิดเป็นร้อยละ 40
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะนาไปสู่การปรับปรุงการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการโดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่มารับบริการ
เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปีเดิม

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และนาผลการศึกษาไปใช้ในการดาเนินการบริการให้สอดคล้องกับ
ความ ต้องการของผู้รับบริการและปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
การ เปลี่ยนแปลงผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากโปรแกรม google form เป็น
เครื่องมือใน การเก็บข้อมูล โดยส่ง QR-code และ Link ผ่านช่องทางไลน์ และบนเว็บไวต์ ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน ๑๒๐ คน ผู้ศึกษาได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนจานวน ๑๒๐ ชุด โดยแยกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการอื่นๆ และนามา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ ข้อมูลผู้ศึกษาได้สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปนี้ จากผล
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน พบว่า ด้านที่ 1 คุณลักษณะของบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มารยาทในการต้อนรับ คิดเป็น ร้อยละ 72.7 การให้บริการที่
รวดเร็ว ทันเวลาตามภาระงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 60
และด้านการสื่อสารที่ดีกับผู้รับบริการ คิดเป็น ร้อยละ 60 ตามลาดับ ด้านที่ 2 การให้บริการ ประกอบด้วย
สถานที่ให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 50 การจัดสวัสดิการแก่ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 50 การให้ข้อมูลที่
ทันสมัย คิดเป็น ร้อยละ 50 ด้านที่ 3 การบริหาร ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 60
การบริหารงานงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 50 การบริหารงานบุคคล คิดเป็น ร้อยละ 50 การบริหารงาน
อานวยการ คิดเป็นร้อยละ 40
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ จากการตอบแบบสอบถามความ พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สามารถสรุป โดย
จุดเด่นของการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คือ ๑) การ
ให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน 2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะ
และการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
สิ่งที่ควรพัฒนาในการให้บริการคือ ควรเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะ โรงเรียน
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ควรสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากร
ทางการศึกษามากขึ้น ควรมีเจ้าหน้าที่ที่อานวยความสะดวกครูที่ติดต่อ งบประมาณของลูกจ้าง ชั่วคราวครู
ธุรการ ครูพี่เลี้ยงและครูขาดแคลนขั้นวิกฤตในปีงบประมาณ ปี63-64 ต้องทาสัญญาหลายครั้งมาก ต้องรองบ
จัดสรรมา อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งงบจัดสรรจ้างในส่วนนี้ให้เพียงพอ การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว ให้มากขึ้น
ควรบริหารงานให้สะดวกและรวดเร็ว ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น ควร ให้บริการด้านความ
สะดวกรวดเร็ว ควรให้บริการตอนพักกลางวัน ควรให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบ ไปรษณีย์จะดีมาก และ
ควรให้บริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจงานใดพอจะทาได้ควรทาให้ เพราะครูบาง คนต้องรีบกลับมาสอนอีก
กว่าจะหาเวลาว่างก็ติดสอน

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2554 มาตรา 3/1 บัญญัติ ว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ่มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิก หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อานาจตัดสินใจ การอานวย ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผล
ของงาน" ประกอบกับ วิสัยทัศน์ “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม การศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และค่านิยมองค์กร (Core
Values : STI) “มีจิตมุ่งบริการ ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม” ดังนั้นการปรับปรุง
คุณภาพการ ให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสากงานเขตพื้นที่ การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงาน บุคคล และด้านบริหารทั่วไป และการบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการบริการ ทั้งสิ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม จึงได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อ สอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการและนา
ผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ หน่วยงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของ
หน่วยงานได้รับทราบความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นข้อมูลสาคัญ
สาหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้นาไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม
2. เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการดาเนินการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้
ครอบคลุมการสารวจความพึงพอใจของการให้บริการตาม กระบวนการบริหารงาน 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านที่ 1 คุณลักษณะของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มารยาทใน
การต้อนรับ การให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลาตามภาระงาน ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และด้านการ
สื่อสารที่ดีกับผู้รับบริการ ตามลาดับ ด้านที่ 2 การให้บริการ ประกอบด้วย สถานที่ให้บริการ การจัดสวัสดิการ
แก่ผู้รับบริการ การให้ข้อมูลที่ทันสมัย ด้านที่ 3 การบริหาร ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอานวยการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรให้
มีคุณภาพ การให้คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
3. ผู้บริหารสามารถนาผลการสารวจความพึงพอใจไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการ
ให้บริการ ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามระยะเวลาที่กาหนด ความ
สะดวก รวดเร็วของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์สาหรับให้บริการ และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รวดเร็วของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการ หมายถึง ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ การพูดจา มารยาท
ในการให้บริการ และความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
3. สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ หมายถึง การจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
สาหรับผู้บริการ ทั้งความพอเพียง ความเป็นระเบียบ และความสะอาด
4. ด้านคุณภาพต่อการให้บริการ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บริการ ความถูกต้อง
แม่นยา ในการให้ข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและเข้ารับบริการ
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจาก
พื้นฐาน การรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ ตอบสนอง
ความ ต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็น
รูปร่างได้ แต่สามารถ สังเกตได้จาก การแสดงออก "พึง" เป็นคาช่วยกิริยา หมายถึง "ควร" เช่น พึงใจ
หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความสาเร็จตามความมุ่งหมาย และความ
ต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่อง ของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึง
พอใจโดยทั่วไปตรงกับคาภาษาอังกฤษ "Satisfaction" ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ กูด (Good) กล่าวว่า
ความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึงพอใจซึ่ง เป็นผล มาจากความสนใจ และ ความ
พึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์(Mangelsdorff) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์
อย่างหนึ่งที่ใช้สาหรับ วัดคุณภาพของงาน วอลแมน (Wolman) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง "ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือ
แรงจูงใจ" จากคาจากัด ความข้างต้น จะ สังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนอง
เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น ด้านวัตถุหรือด้าน จิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มี
การนาเสนอในรูปแบบที่ น่าพอใจ (สานักบริการวิชาการ, 2555) พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการ บริหาร จัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงพอใจ
(Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ ในการ เรียนรู้อีกประการหนึ่ง
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ คุณภาพของการบริการ หมายถึงคุณภาพของการบริการตาม
การรับรู้ ของผู้บริโภคก็คือ การ ประเมินหรือลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการบริการโดยภาพรวม แต่
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของ
ผู้บริโภค ได้พบว่า นักวิชาการทาง การตลาด จานวนไม่น้อยมีทัศนะว่า ผู้บริโภคจะประเมินคุณภาพการบริการ
ในรูปแบบของทัศนคติโดย เปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง กับบริการตามการรับรู้ ว่าสอดคล้องกันเพียงไร การ
ให้บริการที่มีคุณภาพ หมายถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทาให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือการไม่เป็นไปตาม
ความ คาดหวัง ของผู้บริโภค กล่าวคือความพึงพอใจหรือไม่พอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริการเป็นผล
โดยตรงของ การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังที่เคยมีมาก่อนกับผลที่ได้รับจริง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดหรือ
หน่วยงานใด ทั้งภาครัฐหรือเอกชน คุณภาพการให้บริการถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้เกิดความประทับใจ
ระหว่างผู้ ให้บริการและผู้รับบริการอีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานอีกด้วย ในทางธุรกิจ
ความ คาดหวังของลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดีย่อมเกิดกับลุกค้าทุกคน ซึ่งการตอบสนองความคาดหวังนั้นผู้ให้
บริการ เองจะต้องตระหนักและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ Augustine Quek กล่าวว่า
ในยุคโลกาภิวัฒน์ เน้นการแข่งขันเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตกาลังเผชิญกับแรงกดดันในการเพิ่ม

ผลผลิตมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ ๆ หนึ่งคือ การให้บริการที่เป็นเลิศ (Augustine Quek อ้างใน พิชัย, 2550 : 57)
วีระพงษ์ เฉลิม:จิระรัตน์ (2539 : 14) ได้เห็นความหมายของคุณภาพบริการคือ ความ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริการ ระดับความสามารถของการบริการในการบาบัดความต้องการของ ผู้รับบริการ ระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากได้รับบริการไปแล้ว จากแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ ดังกล่าว
ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการประเมิน คุณภาพของการบริการจากทัศนคติของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับ
การบริการที่ตนเองคาดหวังเมื่อตรงกับ ความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการนั้น แต่
ถ้าไม่ต่างกับที่คาดหวังก็จะสรุปว่า การ บริการไม่มี คุณภาพตามความคิดเห็นของตนเอง ฉะนั้นคุณภาพของ
การให้บริการถือเป็นสิ่งที่สร้างความ พึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการและทุกองค์กรจะต้องพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การ
บริการที่เป็นเลิศอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร นั่นเอง 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ การบริการ
คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการ ที่ดีผู้รับบริการก็จะได้รับ
ความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสาเร็จเกือบ
ทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งาน ประชาสัมพันธ์ งานบริการ
วิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการ ถือเป็นหน้าเป็นตาของ
องค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย (ตรีเพ็ชร, ม.ป.ป.) เป้าหมายสาคัญของการบริการคือ การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดย มีหลัก หรือแนวทางคือ การให้บริการอย่างเสมอภาค
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐาน คติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคน
จะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคลที่ใช้ มาตรฐานการ ให้บริการเดียวกัน การบริการที่ตรงเวลา
หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการ สาธารณะจะต้อง ตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรง เวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน การ
ให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ สาธารณะต้องมีลักษณะ มีจานวนการให้บริการและสถานที่
ให้บริการอย่างเหมาะสม จะเห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มี ความหมายเลยถ้ามีจานวนการ
ให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้าง ความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้น แก่ผู้รับบริการ
พอสรุปได้ว่า การบริการมีเป้าหมายสาคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีหลักการคือ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเหมาะสมเกี่ยวกับ สถานที่
อุปกรณ์ และเวลาที่กาหนดเป็นต้น

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวิธีดาเนินการ
ศึกษา ดังต่อไปนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มารับบริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้รับบริการทั่วไป ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มี ทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขึ้น จน
วน 1 ฉบับ มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 คุณลักษณะของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มารยาทในการ
ต้อนรับ การให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลาตามภาระงาน ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และด้านการ
สื่อสารที่ดีกับผู้รับบริการ ตามลาดับ
ด้านที่ 2 การให้บริการ ประกอบด้วย สถานที่ให้บริการ การจัดสวัสดิการแก่ผู้รับบริการ การให้ข้อมูล
ที่ทันสมัย
ด้านที่ 3 การบริหาร ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานอานวยการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการจัดส่ง โดยใช้ ลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9SIXaNsnAdX8dq6CqfEkgx3_jwJ0rwJL0Z4Rt
1s8etXSQ/viewanalytics แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ให้บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผ่านทางช่องทางไลน์ google form วางบนหน้าเว็บไซต์และ
QR-code ติดไว้บริเวณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
คุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มารับบริการ ต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ จานวน
๑๒๐ คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษานาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปนามาหา
ค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสรุปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
2. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นการสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน กาหนดระดับคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 7
ด้าน นามา หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดน้าหนักคะแนน ดังนี้

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
และนาข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายโดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของช่วงระดับคะแนน 5
ระดับ (สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2542) สรุปในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย โดยมีการแปลความหมายของ
ผลการ วิเคราะห์ ดังนี้
4.51 -5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.51 -4.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
2.51 -3.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.51 -2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
1.00 -1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์นาเสนอในรูปแบบรูปแบบตาราง
ประกอบคาบรรยาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการ เก็บข้อมูล และผู้ศึกษาได้รับการตอบแบบสอบถามกลับจานวน ๑20 คน โดยแยกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน และผู้มารับบริการอื่นๆ และนามา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา ค่าสถิติได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลผู้ศึกษาได้ นาเสนอตามหัวเรื่องต่างๆ ตามลาดับดังต่อไปนี้

สถิติการใช้บริการหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่
หน่วยงาน
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทัรพย์
897
89.70
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
768
76.80
3 กลุ่มอานวยการ
650
65.00
4 กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา
581
58.10
5 กลุ่มนิเทศติดตามปละประเมินผลการศึกษา
520
52.00
6 กลุ่มนโยบายและแผน
420
42.00
7 กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
210
21.00
8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและITC
121
12.10
9 หน่วนตรวจสอบภายใน
98
9.80
10 กลุ่มกฎหมายและคดี
5
0.50
*หมายเหตุ คิดจากจานวนแบบสอบถามความพุงพอใจจานวน 1000 ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา

สถิตกิ ารใช้ บริการหน่ วยงานในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
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4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ จากการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สามารถสรุป ได้ดังนี้
๑. ด้านวิชาการ ๑) ควรเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ๒) ควรสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตร ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ศึกษามากขึ้น ๒. ด้านงบประมาณ ๑) ควรมีเจ้าหน้าที่ที่อานวยความสะดวกครูที่ติดต่อ ๒) งบประมาณของ
ลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงและครูขาดแคลนขั้นวิกฤตใน ปีงบประมาณ ปี63-64 ต้องทาสัญญาหลาย
ครั้งมากต้องรองบจัดสรรมา อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งงบจัดสรร จ้างในส่วนนี้ให้เพียงพอ ๓) การเบิกจ่ายเงิน
ให้รวดเร็วให้มากขึ้น ๔) ควรบริหารงานให้สะดวกและรวดเร็ว
๓. ด้านบริหารงานบุคคล ๑) ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น ๒) ควรให้บริการด้าน
ความสะดวกรวดเร็ว ๔. ด้านการบริหารทั่วไป สิ่งที่ควรพัฒนาในการให้บริการ ๑) ให้บริการตอนพักกลางวัน
ด้วย ๒) ให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบไปรษณีย์จะดีมาก ๓) ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจงานใด
พอจะทาได้ควรทาให้ เพราะครูบางคน ต้องรีบกลับมาสอนอีก กว่าจะหาเวลาว่างก็ติดสอน

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม และนาผลการศึกษาไปใช้ในการดาเนินการบริการให้สอดคล้องกับ
ความ ต้องการของผู้รับบริการ และปรับปรุง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
การ เปลี่ยนแปลงผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยส่ง
Link และ QR-code จานวน 2๐๐ คน และผู้ศึกษาได้รับการตอบกลับของแบบสอบถามจากโปรแกรม
https://www.surveycan.com/ จานวน ๑20 คน โดยแยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ข้าราชการ
บานาญ บุคลากรทางการศึกษา ธุรการโรงเรียน ก.ต.ป.น. , คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มารับบริการ
อื่นๆ และนามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ดังนี้ ข้อมูลผู้ศึกษาได้สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปนี้ จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การรับบริการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” ทุก
ด้าน พบว่า ด้านที่ 1 คุณลักษณะของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มารยาทใน
การต้อนรับ คิดเป็น ร้อยละ 72.7 การให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลาตามภาระงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 60 และด้านการสื่อสารที่ดีกับผู้รับบริการ คิดเป็น ร้อยละ 60
ตามลาดับ ด้านที่ 2 การให้บริการ ประกอบด้วย สถานที่ให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 50 การจัดสวัสดิการแก่
ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 50 การให้ข้อมูลที่ทันสมัย คิดเป็น ร้อยละ 50 ด้านที่ 3 การบริหาร ประกอบด้วย
การบริหารงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 60 การบริหารงานงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 50 การบริหารงาน
บุคคล คิดเป็น ร้อยละ 50 การบริหารงานอานวยการ คิดเป็นร้อยละ 40
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ จากการตอบแบบสอบถามความ พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สามารถสรุป ได้ดังนี้
๑. ด้านวิชาการ
๑) ควรเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง
๒) ควรสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตร
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามากขึ้น ๒. ด้านงบประมาณ ๑) ควร
มีเจ้าหน้าที่ที่อานวยความสะดวกครูที่ติดต่อ
๒) งบประมาณของลูกจ้างชั่วคราวครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงและครูขาดแคลนขั้นวิกฤตใน
ปีงบประมาณ ปี62-63 ต้องทาสัญญาหลายครั้งมากต้องรองบจัดสรรมา อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งงบจัดสรร
จ้างในส่วนนี้ให้เพียงพอ

๓) การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วให้มากขึ้น
๔) ควรบริหารงานให้สะดวกและรวดเร็ว ๓. ด้านบริหารงานบุคคล ๑) ควรส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น ๒) ควรให้บริการด้านความสะดวกรวดเร็ว ๔. ด้านการบริหารทั่วไป สิ่งที่
ควรพัฒนาในการให้บริการ ๑) ให้บริการตอนพักกลางวันด้วย ๒) ให้บริการครึ่งวันเช้าวันเสาร์แบบไปรษณีย์จะ
ดีมาก ๓) ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจงานใดพอจะทาได้ควรทาให้ เพราะครูบางคน ต้องรีบกลับมา
สอนอีก กว่าจะหาเวลาว่างก็ติดสอน
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