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โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 



ค าน า 

 

การรายงานเรื่อง “ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปณุหังสนาวา

สมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2562 โดยก าหนดประเด็นการ

ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ว่าในการให้บริการผู้รับบริการ มีที่ขอรับบริการใน

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาสมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการ

ให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจ

สูงสุดผลการศึกษาได้น าเสนอเกี่ยวกับประเด็นของการให้บริการ 4 ด้าน การบริหารงานด้านวิชาการ 

การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านการบริ

หารทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตลอดจนด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้มารับบริการ และผลจากการให้บริการโดยรวม และจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงการ

ให้บริการและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 1 

บทน า 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

ความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือ

น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการใน

สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน...” ดังนั้น การให้บริการประชาชนให้

ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็แข่งขัน

การบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือ ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ

สูงสุด เริ่มต้ังแต่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ด าเนินการเร่งรัดให้

หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี 

จะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐ เริ่มด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บรกิารแก่ประชาชนต่าง ๆ 

ด้านความสะดวก, ความรวดเร็ว ยุติธรรมต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอนในการท างาน การอ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผล  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม รวมทั้ง

เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก าหนดติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2562 โดยใช้ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งผลการบริหารและการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2562โรงเรียน



วัดปุณหังสนาวาสเป็นหน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจจัดการศึกษาตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ และมี

หน่วยงานในสังกัดและผู้มารับบริการจ านวนมาก จึงได้มีการด าเนินงานตามนโยบายต้นสังกัด และ

ด าเนินงานตามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในสังกัด  การท างานแนวใหม่ที่มี

การปรับปรุงระบบการท างานต่างๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับ

การบริการที่ดีและมีประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

๒.๑ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2562 

๒.๒ เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการของโรงเรียนวัดปุณหังสนา

วาส 

๓. ขอบเขตของการประเมิน 

3.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดปุณหังสนา

วาสตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ตามประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจ

ตามภารกิจหลัก 4 ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงาน

ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ

ให้บริการของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 

3.2 สถานที่ใช้ในการศึกษาคือ ของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 

3.3 การศึกษาความพึงพอใจครั้งนี้ เป็นการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 

๔. วิธีด าเนินการประเมิน 

ในการศึกษาการประเมินพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดปุณ

หังสนาวาสตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ 



เป็นการศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริการศึกษาในเชิงปริมาณ โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ข้ันตอน

แรกเลือกวิธีการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและข้อมูลทุติยภูมิ และขั้นตอนที่ 2 เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลเพื่อให้เห็นถึงเชิงปริมาณและวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 

ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้แก่  

1. ผู้บริหาร  

2. บุคลากรทางการศึกษา 

3. ครูผู้สอน  

4. คณะกรรมการสถานศึกษา 

5. อื่นๆ 

จ านวน 252 คน โดยก าหนดส ารวจข้อมูลด้วยระบบ online  

4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน  

คณะกรรมการสถานศึกษา และอื่นๆ 

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ

ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยระบบ 

online ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาความดีและค่าร้อยละในการอธิบายผลที่

ได้รับ 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๑.ได้รับทราบความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดปุณ

หังสนาวาสตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

๕.๒ เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานการบริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นใน อนาคตต่อไป 



๕.๓ สะท้อนให้เห็นผลการศึกษาให้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ได้รับทราบและน าไป แก้ไขปรับปรุง 

ยิ่งขึ้น 

๖. นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

๖.๑ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส หมายถึง โรงเรียนในสังกัด สพฐ อยุ่ภายใต้การดูแลของส านักงาน

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

๖.๒ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก 

การด าเนินการของโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส   ได้แก่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน  

คณะกรรมการสถานศึกษา และอื่นๆ 

๖.๓ ภารกิจการด าเนินงาน หมายถึง ภารกิจหลัก 4 ด้านในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปุณหังสนา

วาสได้แก่ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านการ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

 

 

 

๖.๔ การให้บริการ หมายถึง ผู้ที่ให้บริการในงานด้านนั้นๆ  โดยองค์ประกอบของผู้ให้บริการที่ดีนั้นมี

ดังนี้  มีความรู้ความช านาญในงาน  มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  การให้บริการอย่างเท่า

เทียมกัน  ให้ค าแนะน าและอธิบายข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการและมีความสุภาพอ่อนโยนกับผู้มาใช้

บริการ 

๖.๖ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐาน

การรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ ตอบสนอง

ความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป 



 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1) จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน

รวมทั้งส้ิน ชาย หญิง 
อนุบาล 10 5 15 
ประถมศึกษาตอนต้น 34 31 65 
ประถมศึกษาตอนปลาย 31 31 62 
รวมทั้งส้ิน 75 67 142 

 

2) แสดงจ านวนครูโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส  ปีงบประมาณ2562 แยกตามวุฒิการศึกษา 

ล าดับที่ วุฒิการศึกษา จ านวนครู 
1 อนุปริญญา 0 
2 ปริญญาตรี 12 
3 ปริญญาโท 3 
4 ปริญญาเอก 0 

รวมทั้งส้ิน 15 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ความพึงพอใจ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ขอบข่ายความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยทั่วไปแล้วในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมัก 

นิยมศึกษากันในสองมิติคือ มิติแรกเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติ

ความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ มิติหลัง ซึ่งมีผู้กล่าวถึง

แนวคิดไว้จ านวนมากในลักษณะใกล้เคียง และสัมพันธ์กันกับเรื่องทัศนคติ ทั่วไป ตัวอย่างเช่น Vroom 

(1964) กล่าวว่าทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะที่สุดค านี้จะหมายถึง 

ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจ

ส่ิงนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นความไม่พึง พอใจนั่นเองMcCormic (1965) กล่าวว่า ความ

พึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความ ต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวข้อง

กันอย่างใกล้ชิด ผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงที่ไม่ต้องการDalton 

(1968) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งว่าชอบหรือไม่ ชอบในบุคคล ส่ิงของ 

หรือสภาพแวดล้อมที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องShelly (1975) ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึก

ทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็ความรู้สึก

ที่แตกต่าง จากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆกล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถ

ท าให้เกิด ความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่ 

สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆความรู้สึกทางลบ

ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่าง สลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของ

ความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมี

ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบส่ิงที่ท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักจะ ได้แก่ ทรัพยากร 

(Resources) หรือ ส่ิงเร้า(Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจคือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือ



ส่ิงเร้าแบบใดเป็น ส่ิงที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพอใจ และความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้

มากที่สุดเมื่อมี ทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วนจากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าจะมีผู้ให้

ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจ” ต่าง ๆ กันไป แต่พอสรุปได้ร่วมกันว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการ ประเมินค่า ซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับความ

พึงพอใจนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกัน ไม่ออก (พิทักษ์ ตรุษทิพย์,2538 : 24-25) 

ส าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นค่อนข้างจะมีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวางใน องค์ประกอบ 

ด้านต่าง ๆ (Allport 1935) ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางความรู้สึก หรืออารมณ์

ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกนี้มี 2 ลักษณะคือ ความรู้สึกทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ 

และความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ 

2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู้ และ 

วินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ เกิดเป็นความรู้ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือสภาพการณ์ขึ้น

องค์ประกอบทางความคิดเกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี 

ได้รับจากสถานพยาบาลความหลากหลายของการบริการอัธยาศัยความสนใจของเจ้าหน้าที่ใน

สถานพยาบาลการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยจากเจ้าหน้าที่การยอมรับคุณภาพของการบริการ 

ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการประกันตนและมีสมมติฐาน เช่น 

      2.1 ผู้ประกันตนเพศหญิงมีความพึงพอใจ ในการขอรับบริการทางแพทย์มากกว่า ผู้ประกันตน 

เพศชาย 

      2.2 ผู้ประกันตนที่มีอายุมากมีความพึงพอใจ ในการขอรับบริการทางแพทย์มากกวา่ 

ผู้ประกันตนที่มีอายุน้อย 

      2.3 ผู้ประกันตนที่มีระดับการศึกษาต่าง มีความพึงพอใจในการขอรับบริการทาง การแพทย์ 

มากกว่าผู้ประกันตนที่มีระดับการศึกษาสูง เป็นต้นผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ประกันตนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน เพศ อายุรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ 

แทนที่จะได้ข้อสรุปว่า ประชาชนส่วนใหญ่พอใจหรือไม่พอใจ บริการทางการแพทย์และที่ พอใจ 

หรือไม่พอใจนั้นเนื่องจากสาเหตุอะไร ซึ่งอาจมาจากเรื่องความสะดวกของการบริการ ความ



หลากหลายของการบริการ ฯลฯ ผลจากการมีปัญหาด้านกรอบแนวคิดนี้ท าให้งานวิจัยนี้ลดคุณค่า 

อย่างน่าเสียดาย 

    2.4 ข้อจ ากัดในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

แม้ว่างานศึกษาวิจัยจ านวนมากจะอธิบายถึงสาเหตุของความพึงพอใจ ในการให้บริการ ว่ามาจาก 

ข้อบกพร่องในระบบกระบวนการและตัวผู้ให้บริการอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามระบบ ราชการก็มักมี

ข้อโต้แย้งหรือข้ออ้างในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้เสมอ โดยอาศัยข้อจ ากัดที่ ใช้อ้างกันเป็นปกติ

วิสัยของระบบราชการ คือ ความขาดแคลนทรัพยากร บุคลากรไม่พอ งบประมาณน้อย ส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการขาดแคลน ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้เป็น อุปสรรคส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการเปิด

ใจกว้างที่จะค้นหาข้อสรุปการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ยอมรับ และ หาวิธีการน าไปปรับปรุงแก้ไข

สาเหตุดังกล่าวนี้เองจึงท าให้ผลงานวิจัยด้านนี้ไม่ได้น าไปพยายาม แก้ไขการบริหารจัดการให้เกิด

บริการที่ดีขึ้นอย่างน่าเสียดาย ซึ่งต่างจากการศึกษาวิจัยในภาคธุรกิจ เอกชนที่น าผลไปใช้อย่างจริงจัง 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร้อมที่จะกระท าหรือพร้อมที่

จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติดังนั้นความพึงพอใจ จึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ 

ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง แสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว ความพึงพอใจเป็นเพียง

ปฏิกิริยาด้าน ความรู้สึก(Reactionary Feeling) ต่อส่ิงเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulant) ที่แสดงผล

ออกมา (Yield) ในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ของกระบวนการประเมิน 

(Evaluative Process) โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมิน (Direction of Evaluative 

Process) โดยบ่งบอกถึงทิศทาง ของผลการประเมิน(Direction of Evaluative Result) ว่าเป็นไปใน

ลักษณะทิศทางบวก (Positive Direction) หรือทิศทางลบ(Negative Direction) หรือไม่มีปฏิกิริยา 

คือ เฉย ๆ (Nonreaction) ต่อส่ิง เร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้จากข้อสรุปของความหมายของค าว่า 

“ความพึงพอใจ” ดังกล่าวมาแล้วได้น าไปสู่การ มองเห็นปัญหาด้านทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 

ความพึงพอใจในประเทศไทยในสองมิติดังได้ กล่าวมาแล้วนั่นเอง คือ 

1) การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่าโดย บุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท างาน  

2) การศึกษาความพึงพอใจในบริการ (Services Satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่า โดยลูกค้า 



หรือผู้รบับริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่ก าหนดขึ้น ซึ่ง เป้าหมายของ

การศึกษาทั้งสองมิตินี้เป็นไปเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจ และค้นหา เหตุปัจจัยแห่ง

ความพึงพอใจนั้นในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและต่อชุดของส่ิงเร้าที่แตกต่างกัน ด้วย 

ประเด็นส าคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การอธิบายตัวช้ีวัดของความพึงพอใจ กล่าวคือ การศึกษา ส่วนใหญ่ 

อธิบายความพึงพอใจจากตัวช้ีวัดที่ตัวบริการ (Service) กระบวนการบริการ (Process) และ ใน

พฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Providers Behavior) ซึ่งส่ิงเหล่านี้น่าจะเป็นสาเหตุหรือปัจจัย ของความ

พึงพอใจมากกว่าเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจ เพราะความพึงพอใจเป็นผลจากการประเมินค่าของ

ผู้รับบริการจากสิ่งเร้าภายนอกดังได้กล่าวแล้วนั่นเอง มิใช่เป็นตัวส่ิงเร้า และเมื่อการศึกษา ดังกล่าว

ก าหนดให้ส่ิงเร้าเป็นตัวชี้วัดของความพึงพอใจแล้ว จึงมักไปก าหนดปัจจัยส่วนตัวของ ผู้รับบริการเป็น

ปัจจัยเหตุหรือตัวแปรอิสระ เช่น เพศ อายุการศึกษา ฯลฯ ตามแบบของการวิจัยที่ เน้นการวัด

พฤติกรรมโดยทั่วไป ดังนั้นการศึกษาวิจัยลักษณะนี้จึงมีปัญหาอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1) ความสับสนปะปนระหว่างตัวแปรเหตุกับตัวแปรผลเนือ่งจากความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาด้าน

ความรู้สึกที่มีต่อส่ิงเร้าที่มากระตุ้น เพราะฉะนั้นส่ิงเร้าจึงหมายถึง “งาน” หรือ “บริการ” การศึกษา

ระดับความพึงพอใจจึงหมายถึง ต้องการทราบว่าบุคคลมีความรู้สึกเช่นไร ต่องานนั้น หรือต่อบริการ

นั้น ซึ่งอาจจะชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ไม่มีความรู้สึกใดหรือเฉย ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย

ที่ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึก สุดท้าย และท้ายสุดหลังจากที่บุคคลได้ประเมินแล้วเมื่อทราบความรู้สึกที่

เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมินแล้ว เป้าประสงค์ที่ สองคือการค้นหาเหตุปัจจัยแห่งความ

พึงพอใจ นั่นคือ หาสาเหตุของการมีความรู้สึกเช่นนั้น ว่าเป็น เพราะอะไรจึงพอใจ หรือไม่พอใจ นั่น

คือ ในกรอบแนวความคิดในการศึกษา จะต้องก าหนดความพึงพอใจเป็นตัวแปรตามและเหตุปัจจัย

แห่งความพึงพอใจ เป็นตัวแปรอิสระ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

2. บทบาทหน้าท่ีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ มี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



   1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ความต้องการของ

ท้องถิ่น 

    2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพื้นที่ 

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ

ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

     4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     7. จัดระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบัน

อื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา 

   10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะท างานด้าน 

การศึกษา 

   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย ตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งแบ่ง

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี ้

       (1) กลุ่มอ านวยการ 

      (2) กลุ่มนโยบายและแผน 



     (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

     (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  

     (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

     (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

      (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 

      (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ 

      (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 

      (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 

      (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

      (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพ 

      (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของ 

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

  (2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

      (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

      (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 



งบประมาณ 

     (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม 

นโยบายและแผน 

     (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

  (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

    (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

    (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ส่ือสาร 

    (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

  (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

    (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

    (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

    (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 

    (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย์ 

    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ



มอบหมาย 

   (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

      (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

      (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

      (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก 

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน  

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

      (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

      (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

      (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี

ของรัฐ 

      (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

    (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

       (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

       (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

       (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ 

        (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

        (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 



        (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

        (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

   (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

        (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

        (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

        (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 

การศึกษา 

         (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน  ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

         (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

         (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

         (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

   (8) กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

       (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

       (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

       (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น 



       (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

       (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

       (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือยุวกาชาด เนตรนารี  

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

และงานกิจการนักเรียนอื่น 

       (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

       (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

       (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

       (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

       (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

   (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

       (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 

       (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทยีบ 

กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

        (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเส่ียง 

        (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

        (จ) ปฏบิัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

 



3.การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม รวมทั้ง

เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก าหนดติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยใช้ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 รวมทั้งผลการบริหารและการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2560 

ค าชี้แจง: 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบติดตามและประเมินผลการการบริหารและการจัด 

การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

ดังนี้  

     1.1 ไตรมาสที่ 3 เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ในมาตรฐานที่ 3จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา โดย ใช้ข้อมูลร่วมกับการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

ดังนี้ 

    1) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 1ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไป 

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

    2) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 3ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 

พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 

    3) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 4ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

       3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

       3.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  



       3.3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   4) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 1จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 

ภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   5) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 2อัตราการออกกลางคันลดลง 

   6) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 3อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั้งนี้ ประเด็นการพิจารณาที่รายงานผล

การด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 และใช้ข้อมูลร่วมกับตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบตดิตามและประเมินผลฯ ตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

       1.2 ไตรมาสที่ 4 ให้รายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2ทุกประเด็นการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานที่ 3 ในประเด็นการ

พิจารณาที่ยังไม่ได้ติดตามและประเมินผลในไตรมาสที่ 3 โดยให้รายงานผลการด าเนินงานในระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-MES)ต้นเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงการปิดระบบ ซึ่งจะแจ้งให้

ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดูความก้าวหน้าใน

การรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากระบบเป็นระยะ เพ่ือการพัฒนา

ต่อไป 

2. เอกสารหลักฐานอ้างอิงกรณีที่เป็นรูปเล่ม และมีการใช้ร่วมกันหรืออ้างอิงซ้ าๆ ในราย 

ประเดน็การพิจาณาของแต่ละมาตรฐาน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนบไฟล์ที่เป็นรูปเล่ม

สมบูรณ์เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ หากมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณานั้นๆ ให้

ระบุชื่อเอกสาร และเลขหน้าในช่องเอกสาร หลักฐานอ้างอิง เพื่อสะดวกในการค้นหาของ

คณะกรรมการกล่ันกรองในประเด็นการพิจาณานั้นๆ ตัวอย่างเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เป็นรูปเล่มและ

ใช้ร่วมกันเช่น เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาการศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 



3. ระบุหน้า.....ในช่องเอกสารหลักฐานอ้างอิงหมายถึง ให้เติมเลขหน้าของเอกสารที่ใช้เป็น 

ข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานของ สพท. ตามข้อ 2 

4. เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ ในคอลัมน์เอกสารหลักฐานอ้างอิง หมายถึง เอกสารที่ส านักงาน 

เขตพ้ืนพื้นที่การศึกษาด าเนินการซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง ในการยืนยันระดับคุณภาพ และต้อง 

Upload ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

แบบติดตามและประเมินผล : แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็นการพิจารณา 

ประกอบด้วย 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารจัดการที่ดี มีจ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีจ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัด 

การศึกษามี จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ มีจ านวน 9 ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ มีจ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล มีจ านวน 4 ประเดน็การพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มีจ านวน 7 ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีจ านวน 

1 ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้มีจ านวน 1 

ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการ 



ประกันคุณภาพการศึกษา มีจ านวน 1 ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรมีจ านวน 7 

ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพมีจ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีจ านวน 1 

ประเด็นการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการ 

1. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

  1.1 ข้ันวางแผน (Plan) 

    1.1.1 ศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    1.1.3. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

    1.1.4. ประชุมคณะเพ่ือหารือและวางแผนการด าเนินการ 

  1.2. ข้ันด าเนินการ(Do) 

แจ้งสถานศึกษาตอบแบบสอบถามในระบบ online 

  1.3 ข้ันประเมิน ตรวจสอบ (Check) 

    1.3.1. ประเมินความคิดเห็นของตอบแบบสอบถาม 

    1.3.2. สรุปผลการประเมิน 

  1.4 ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

น าผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป 

2. การประเมินกิจกรรม/โครงการ ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการดังนี้ 

เครื่องมือท่ีใช้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน เป็นแบบประเมิน ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ

ด้านการบริหารทั่วไป 

     ทยากร ด้านบริการเจ้าหน้าที่ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบประเมิน 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย 1 ผู้บริหาร 2. บุคลากรทางการศึกษา 3.ครูผู้สอน  

4.คณะกรรมการสถานศึกษา 5.อื่นๆ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติความถี่ร้อยละและน าเสนอใน 

ตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการ 

ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้สถิติค่าเฉล่ีย น าเสนอในตารางประกอบการพรรณนา

แบบความเรียง 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เป็นคาถามปลายเปิด ใช้การสรุปความพรรณนาแบบความเรียง) 

5.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียจากกลุ่มประชากร มีสูตรดังนี้  

   1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การแปลความหมาย 

การแปลความหมายข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแล้วน าค่าเฉล่ีย

มาแปลความหมาย  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ของ  ประพัฒน์ จ าปาไทย (2530 : 29 – 30) ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง    มีระดับ น้อยที่สุด 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง    มีระดับ น้อย 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง    มีระดับ ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง    มีระดับ มาก 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง    มีระดับ มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


