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ค าน า 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เป็นหน่วยงำนใน  สังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน ดูแลและรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของจังหวัดศรีสะเกษ 7 อ ำเภอ 
เป็นองค์กรหลักในกำรจัดและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
เป็นที่พึงพอใจของประชำชนทั่วไป และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเป็นหน่วยงำนบริกำรทำง
กำรศึกษำ มีนโยบำยขององค์กร ควำมมุ่งหมำยวิธีกำรด ำเนินงำนผลงำนขององค์กรท ำ ให้มีภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ
กำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำร ให้แก่หน่วยงำนในสังกัดจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบกำรบริกำรให้เกิดควำมสะดวกสบำยต่อ
ผู้รับบริกำร เพ่ือก่อให้เกิดควำมพึงพอใจและน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของงำน 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยดีพร้อมทั้งน ำข้อมูลไปปรับปรุงกำรให้บริกำร จึงได้ด ำเนินกำร                
ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียด ำเนินกำรกรอกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ของบุคลำกรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ผ่ำนทำงออนไลน์ตำมเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 และแบบส ำรวจตำมควำมสะดวกของแต่ละบุคคลคนที่เป็นผู้รับบริกำรและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรต่อไป 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ความเป็นมา  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เป็นหน่วยงำนใน  สังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน ดูแลและรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของจังหวัดศรีสะเกษ 7 อ ำเภอ 
เป็นองค์กรหลักในกำรจัดและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
เป็นที่พึงพอใจของประชำชนทั่วไป และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเป็นหน่วยงำนบริกำรทำง
กำรศึกษำ มีนโยบำยขององค์กร ควำมมุ่งหมำยวิธีกำรด ำเนินงำนผลงำนขององค์กรท ำ ให้มีภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ
กำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำร ให้แก่หน่วยงำนในสังกัดจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบกำรบริกำรให้เกิดควำมสะดวกสบำยต่อ
ผู้รับบริกำร เพ่ือก่อให้เกิดควำมพึงพอใจและน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของงำน 

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ตำมมำตรำ 4 “ข้อมูล ข่ำวสำร” หมำยควำมว่ำสิ่งที่
สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่ง
นั้นเอง หรือผ่ำนวิธีกำรใด ๆ และไม่ว่ำจะจัดท ำไว้ในรูปแบบ เอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนที่ ภำพวำด 
ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำรบันทึกภำพหรือเสียงกำรบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรำกฏได้ 
และตำมมำตรำ 9 หน่วยงำนของรัฐต้องจัด ให้มีข้อมูลของรำชกำรไว้บริกำรให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ภำยใต้บังคับ
มำตรำ 14 และ 15 คือถ้ำส่วนที่ ต้องห้ำมมิให้เปิดเผย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท ำลำยประกำรอ่ืนใดที่ไม่เป็นกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรส่วน นั้น 

กำรให้บริกำรจึงเป็นหัวใจของกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันในทุกหน่วยงำนทุกองค์กร ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ก็เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำร ลูกค้ำจะเลือกแหล่งกำรให้บริกำรที่ดีกว่ำเสมอ แหล่งให้บริกำรจึงต้องพัฒนำกำร
ให้บริกำรอย่ำงดีท่ีสุด  

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนไม่ว่ำของรัฐและเอกชน จึงมีกำรตื่นตัวในกำรให้บริกำร              
กันอย่ำงกว้ำงขวำง หำกลยุทธ์ต่ำงๆ มำให้บริกำร และถือหลักกำรกำรให้บริกำรที่ดีต่อทุกคนที่มำใช้บริกำร คือ 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ โดยปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีหัวใจบริกำร (Service-Mind) เป็นหลักยึดส ำหรับสร้ำงควำม
ตระหนักให้เกิดข้ึนในจิตใจของผู้ให้บริกำรทุกคน 

หัวใจบริกำร หมำยถึง กำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรช่วยเหลือ กำรให้ควำมกระจ่ำง กำร สนับสนุน           
กำรเร่งรัดกำรท ำงำนตำมสำยงำน และควำมกระตือรือร้นต่อกำรให้บริกำรคนอ่ืน รวมทั้งกำรยิ้มแย้มแจ่มใส          
ให้กำรต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อ่ืน ต้องกำรให้ผู้อ่ืนประสบควำมส ำเร็จในสิ่งที่เขำต้องกำร 

กำรที่บุคคลในองค์กรจะมีหัวใจบริกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอ่ืน  ต่อตนเองและต่อกำร
ท ำงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้ ประกำศค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดได้ยึดถือเป็นคุณธรรมประจ ำใจ และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
สืบทอดกันไป เป็นไปตำมภำรกิจวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของหน่วยงำน ดังนี้ 

“รวดเร็ว  เป็นธรรม มาตรฐาน” 
 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยดีพร้อมทั้งน ำข้อมูลไปปรับปรุงกำรให้บริกำร จึงได้ด ำเนินกำร                
ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียด ำเนินกำรกรอกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ของบุคลำกรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ผ่ำนทำงออนไลน์ตำมเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 และแบบส ำรวจตำมควำมสะดวกของแต่ละบุคคลคนที่เป็นผู้รับบริกำร 

 

๑ 



จุดมุ่งหมาย  
๑. เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริกำร  
๒. เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขงำนให้มีคุณภำพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  
๓. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  

ศรีสะเกษ เขต 1 ให้ดีขึ้น 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ผลกำรประเมินจะเป็นสำรสนเทศให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  

เขต 1 ใช้เป็นแนวทำงในกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพประสบควำมส ำเร็จมำกข้ึน  
2. ผลกำรประเมินในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงภำพควำมส ำเร็จ ปัญหำอุปสรรค รวมถึงผลกำร ด ำเนินงำน

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  
3. ผลที่ได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรให้บริกำร จะช่วยสนับสนุนให้ส ำนักงำน  

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  ได้ด ำเนินกำรให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เน้นบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์สุข     
ของผู้รับบริกำร (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์           
ต่อภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน         
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือก ำกับดูแล
ตนเองอย่ำงเป็นระบบใหญ่ (Meta-system)  ระบบเชิงซ้อน (Complex system)  แต่ละระบบมีระบบย่อย         
(Sub-System) ประกอบด้วย 
  ๑. คณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Steering  Committee) ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ ๙  กลุ่ม        
๑ หน่วย  

๒. คณะขับเคลื่อนภำรกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ที่รับผิดชอบกลุ่มภำรกิจ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ หัวหน้ำกลุ่มงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่ละกลุ่มภำรกิจ  

๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO)  เป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน ๑๕ กลุ่มเครือข่ำย  ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโดยประธำนกลุ่มเครือข่ำย    

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ บริหำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะบุคคล  
บริหำรและจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ยึดมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                
และสถำนศึกษำในสังกัดจึงได้ก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติ        
ได้อย่ำงชัดเจนภำยใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ( VISION)   

“คุณธรรม คุณภำพ เป็นเลิศ” 
ค ำนิยำมวิสัยทัศน์  

คุณธรรม  หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสถำนศึกษำ                                      
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม”  

คุณภำพ  หมำยถึง  ผู้เรียน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีคุณภำพเป็นสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ”                               

เป็นเลิศ   หมำยถึง  ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่                                   
กำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเลิศในระดับชำติ  
พันธกิจ  (MISSION)   

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ  
๒. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม หลักสูตร  

มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
๓. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ   

๓ 



๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำ                
กำรจัดกำรศึกษำ  

๖. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์ ( Goals) 

๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอภำค  
๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม 

ตำมวัย มีคุณภำพตำมหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประกำร  

๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์  

๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพ  ประสิทธิภำพ
และมำตรฐำนระดับชำติ    

๕. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร 
และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   

๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่กำรปฏิบัติ  
ค่านิยมองค์กร  (Core  Values)   

“ คุณภำพไม่มีเพดำน  มำตรฐำนต้องสูงขึ้นเสมอ ”  
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational  culture)    

“ รวดเร็ว  เป็นธรรม  มำตรฐำน ”   
ยุทธศาสตร์  (Strategics)  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  พัฒนำคุณภำพผู้ เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ              

ในกำรแข่งขัน  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ ๖  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
การศึกษาความพึงพอใจ 
  ฟ้ำมุ่ย  สุกัณศีล  (2548: 49) ได้กล่ำวถึงควำมพึงพอใจว่ำ   หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี       
ของบุคคลซึ่งเกิดจำกกำรได้รับกำรตอบสนองตำมที่ตนต้องกำรที่จะเกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น  ตรงกันข้ำม         
หำกควำมต้องกำรของตนไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมไม่พอใจก็จะเกิดข้ึน  

อมรรัตน์  ศรีทอง (2549: 45-46) กล่ำวว่ำ  ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้จะเกิดควำมรัก 

ควำมผูกพัน กระตือรือร้น มุ่งม่ัน ทุ่มเทควำมรู้ควำมสำมำรถของคนเพ่ือควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเต็มที่       
       พรชัย  วิจิตธรรมภำณี (2549 : 45 ) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่ำงหนึ่งที่มีลักษณะ    

เป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำงได้  เป็นควำมรู้สึกส่วนตัวที่มีสุขเมื่อได้รับกำรตอบสนองตำมควำม
ต้องกำรของตนเองในสิ่งที่ขำดหำยไปและเป็นสิ่งที่ก ำหนดพฤติกรรมในกำรแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อกำรเลือก  
ที่จะปฏิบัติในกิจกรรม 

๔ 



  จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  สรุปได้ว่ำ  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ชอบและพอใจ สบำยใจของ
บุคคลที่เกิดจำกกำรได้รับกำรตอบสนองตำมที่ตนต้องกำร  ส ำหรับกำรส ำรวจครั้งนี้ควำมพึงพอใจ หมำยถึง  
ควำมรู้สึกที่ชอบและพอใจของผู้รับบริกำรซึ่งวัดได้จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 สร้ำงข้ึน ผ่ำนทำงระบบออนไลน์และเอกสำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร 

      แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959: 113 – 115 อ้ำงถึงใน โสภิณ ศิริค ำน้อย. 2554: 34) ได้ศึกษำ
ค้นคว้ำทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ  เรียกว่ำ The Motivation Hygiene Theory  ทฤษฎีนี้ได้
กล่ำวถึงปัจจัยที่ท ำให้เกดิควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน  2  ปัจจัย คือ 
  1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับกำรท ำงำนซึ่งมีผลก่อให้เกิดควำม        
พึงพอใจในกำรท ำงำน  เช่น  ควำมส ำเร็จของงำน  กำรได้รับกำรยอมรับนับถือลักษณะของงำน สถำนะของอำชีพ  
สภำพกำรท ำงำน  เป็นต้น 
  2. ปัจจัยค้ ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนและมีหน้ำที่             
ให้บุคคลเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน เช่น เงินเดือน โอกำสที่จะก้ำวหน้ำในอนำคต สถำนะของอำชีพ สภำพกำร
ท ำงำน  เป็นต้น 

 แมคเกรเกอร์ (McGreger. 1960: 33 – 58 อ้ำงถึงใน  โสภิณ ศิริค ำน้อย. 2554 : 35) ได้ศึกษำ
ธรรมชำติของมนุษย์ และได้อธิบำยลักษณะของมนุษย์ว่ำมี 2 ประเภท คือ 
  1. คนประเภทเอ็กซ์ (X) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1.1 มีสัญชำติญำณท่ีจะหลีกเลี่ยงกำรท ำงำนทุกอย่ำงเท่ำท่ีจะท ำได้ 
   1.2 มีควำมรับผิดชอบน้อย 
   1.3 ชอบให้สั่งกำร 
   1.4 ไม่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุงองค์กำร 
   1.5 มีควำมปรำรถนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำยและควำมปลอดภัย 
  2. คนประเภทวำย (Y) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 ชอบท ำงำน เห็นว่ำกำรท ำงำนเป็นของสนุกเหมือนกำรเล่นหรือกำรพักผ่อน 
   2.2 มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน 
   2.3 มีควำมทะเยอทะยำนและกระตือรือร้น 
   2.4 สั่งกำรตนเอง และสำมำรถควบคุมตนเองได้ 
   2.5 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุงงำนและองค์กำรพัฒนำวิธีท ำงำน 
   2.6 ปรำรถนำด้ำนเกียรติยศ  ชื่อเสียง  ควำมสมหวังในชีวิต 

  การวัดความพึงพอใจ 
 บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529: 58 อ้ำงถึงใน  อุษณีย์  โภคำ. 2554: 56) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้

ว่ำ  ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนำมธรรมเป็นกำรแสดงออกค่อนข้ำงซับซ้อน จึงเป็นกำรยำกที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรง
แต่เรำสำมำรถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อมโดยวัดควำมคิดเห็นของบุคคลเหล่ำนั้นแทน ฉะนั้น กำรวัดควำมพึงพอใจ   
ก็มีขอบเขตที่จ ำกัดด้วย อำจมีควำมคลำดเคลื่อนขึ้นถ้ำบุคคลเหล่ำนั้นแสดงควำมคิดเห็นไม่ตรงกับควำมรู้สึกที่จริง     
ซึ่งควำมคลำดเคลื่อนเหล่ำนี้ย่อมเกิดข้ึนได้เป็นธรรมดำของกำรวัดโดยทั่ว ๆ ไป 
 ภณิดำ  ชัยปัญญำ (2541: 96 อ้ำงถึงใน  อุษณีย์  โภคำ. 2554: 56) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรวัดควำม  
พึงพอใจนั้น สำมำรถท ำได้หลำยวิธีดังต่อไปนี้ 

๕ 



 1.  กำรใช้แบบสอบถำม  โดยผู้ออกแบบสอบถำมเพ่ือต้องกำรทรำบควำมคิดเห็นซึ่งสำมำรถกระท ำได้
ในลักษณะก ำหนดค ำตอบให้เลือกหรือตอบค ำถำมอิสระ ค ำถำมดังกล่ำวอำจถำมควำมพอใจในด้ำนต่ำง ๆ 
 2.  กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีกำรวัดควำมพึงพอใจทำงตรงซึ่งต้องอำศัยเทคนิคและวิธีกำรที่ดีจะได้ข้อมูล  
ที่เป็นจริง 
 3.  กำรสังเกต เป็นวิธีวัดควำมพึงพอใจโดยกำรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ำหมำย  ไม่ว่ำ               
จะแสดงออกจำกกำรพูดจำ กริยำ ท่ำทำง วิธีนี้ต้องอำศัยกำรกระท ำอย่ำงจริงจังและสังเกตอย่ำงมีระเบียบ          
แบบแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
1. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1  คือ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งประกอบด้วย เพศ  อำยุ  ต ำแหน่งทำงกำรศึกษำ ควำมถี่ใน
กำรใช้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ส่วนที่ 2  คือ ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในด้ำนต่ำงๆที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่กำรให้บริกำร     
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ตำมภำรกิจหลัก ส่วนกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ   
ในแต่ละด้ำนนิยมใช้มำตรประเมินค่ำ 5 ระดับ ได้แก่   

5  หมำยถึง   มีระดับพึงพอใจมำกที่สุด  
4  หมำยถึง  มีระดับพึงพอใจมำก  
3    หมำยถึง  พึงพอใจปำนกลำง  
2 หมำยถึง  พึงพอใจค่อนข้ำงน้อย  
1 หมำยถึง  พึงพอใจน้อย 

โดยมีข้อค ำถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
1. มีข้ันตอนกระบวนกำรด ำเนินกำรชัดเจน 
2. มีกำรด ำเนินงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว 
3. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำร 
4. ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร ตำมล ำดับก่อนหลังและเสมอภำคเท่ำเทียมกัน 
5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. ควำมสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (เป็นมิตร/อัธยำศัยดี) 
2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย ให้ 

ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 
4. ควำมมีน้ ำใจ มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ปัดควำมรับผิดชอบ 
5. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ 

ในทำงมิชอบ ฯลฯ 
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. มีกำรจัดสถำนที่ให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม 
๒. มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้หลำยรูปแบบ 
๓. ช่วงเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
๔. อุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำร มีควำมเหมำะสม 

 
 

๗ 



 
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ข้อมูลและสำรสนเทศท่ีได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร 
2. ข้อมูลและสำรสนเทศท่ีได้รับบริกำรมีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
3. ได้รับเอกสำรและสำรสนเทศตรงตำมเวลำที่นัดหมำย 
4. ได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร 
5. ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบที่ขอรับบริกำร 
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหนว่ยงาน 
1. ระบบสำรสนเทศกำรให้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่อง 
3. กำรให้ค ำแนะน ำข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตมีคู่มือกำรใช้งำนผ่ำนระบบชัดเจน 
4. ควำมรวดเร็วทันเหตุกำรณ์ในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำร 
5. สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรใช้ระบบสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว 

 
ส่วนที่ 3  คือ ข้อเสนอแนะ   
 

2. การเก็บข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ในกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
ศรีสะเกษ เขต 1 ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล 2 ช่องทำงดังนี้ 

1. เก็บข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 1  http://www.sisaketedu1.go.th/ 

2. เก็บข้อมูลโดยให้ผู้รับบริกำรกรอกแบบประเมินหลังรับบริกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 

http://www.sisaketedu1.go.th/


บทท่ี 4 
ผลการประเมินความพึงพอใจ  

 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้ผลกำรประเมินตำมตำรำงที่ 1 ดังนี้ 
 
 

ข้อค ำถำม จ ำนวน เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ    
1. มีข้ันตอนกระบวนกำรด ำเนินกำรชัดเจน ๖๔๒ ๔.๙๑ ๐.๑๐ 
2. มีกำรด ำเนินงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว ๖๔๒ ๔.๙๘ ๐.๑๙ 
3. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำขั้นตอนกำร
ให้บริกำร 

๖๔๒ ๔.๘๙ ๐.๒๑ 

4. ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร ตำมล ำดับ
ก่อนหลังและเสมอภำคเท่ำเทียมกัน 

๖๔๒ ๔.๙๕ ๐.๑๑ 

5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

๖๔๒ ๔.๖๕ ๐.๑๙ 

เฉลี่ย  ๔.๘๘ ๐.๑๖ 
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
1. ควำมสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้ให้บริกำร (เป็นมิตร/อัธยำศัยดี) 

๖๔๒ ๕.๐๐ ๐.๑๒ 

2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ 

๖๔๒ ๔.๙๕ ๐.๑๑ 

3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถ
ตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ปัญหำได้ 
อย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 

๖๔๒ ๔.๖๕ ๐.๑๓ 

4. ควำมมีน้ ำใจ มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ปัดควำมรับผิดชอบ ๖๔๒ ๔.๘๗ ๐.๑๐ 
5. ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ ฯลฯ 

๖๔๒ ๔.๘๗ ๐.๑๒ 

เฉลี่ย  ๔.๘๗ ๐.๑๒ 

ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
๑. มีกำรจัดสถำนที่ให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม ๖๔๒ ๔.๗๖ ๐.๒๑ 
๒. มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้หลำยรูปแบบ ๖๔๒ ๔.๗๖ ๐.๑๑ 
๓. ช่วงเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม ๖๔๒ ๔.๙๕ ๐.๑๒ 
๔. อุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำร มีควำมเหมำะสม ๖๔๒ ๔.๕๖ ๐.๑๐ 

เฉลี่ย 
 

 ๔.๗๖ ๐.๑๔ 

๙ 



ข้อค ำถำม จ ำนวน เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ    
1. ข้อมูลและสำรสนเทศท่ีได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร ๖๔๒ ๔.๙๔ ๐.๑๒ 
2. ข้อมูลและสำรสนเทศท่ีได้รับบริกำรมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ๖๔๒ ๔.๙๒ ๐.๑๑ 
3. ได้รับเอกสำรและสำรสนเทศตรงตำมเวลำที่นัดหมำย ๖๔๒ ๔.๘๖ ๐.๑๙ 
4. ได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร ๖๔๒ ๔.๘๙ ๐.๑๑ 
5. ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบที่ขอรับบริกำร ๖๔๒ ๔.๘๗ ๐.๑๐ 

เฉลี่ย  ๔.๙๐ ๐.๑๓ 

ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหนว่ยงาน    
1. ระบบสำรสนเทศกำรให้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ๖๔๒ ๔.๖๕ ๐.๒๑ 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
อย่ำงต่อเนื่อง 

๖๔๒ ๔.๙๙ ๐.๑๑ 

3. กำรให้ค ำแนะน ำข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตมีคู่มือ 
กำรใช้งำนผ่ำนระบบชัดเจน 

๖๔๒ ๔.๖๕ ๐.๑๐ 

4. ควำมรวดเร็วทันเหตุกำรณ์ในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร 
กำรให้บริกำร 

๖๔๒ ๔.๖๗ ๐.๑๒ 

5. สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

๖๔๒ ๔.๕๖ ๐.๑๒ 

เฉลี่ย  ๔.๗๐ ๐.๑๓ 

เฉลี่ย  ๔.๘๒ ๐.๑๑ 
 
              จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรทุกด้ำนเท่ำกับ ๔.๘๒ โดยค่ำเฉลี่ย
รำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่ 4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๙๐ รองลงมำคือ ด้ำนที่ 1 ด้ำน
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๘๘ และด้ำนที่ 2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๘๗ 
ข้อที่ 5. สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรใช้ระบบสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ๔.๗๐ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรท ำแบบสอบถำมในส่วนที่ 3 มีดังนี้ 
- เพ่ิมบริกำร One Stop Service ที่หลำกหลำย เข้ำถึงได้ทุกกลุ่มงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
บทท่ี ๕ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและแนวทางการพัฒนา 
 
๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 

จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรทุกด้ำน 
เท่ำกับ ๔.๘๒ โดยค่ำเฉลี่ยรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่ 4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๙๐ รองลงมำ
คือ ด้ำนที่ 1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๘๘ และด้ำนที่ 2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
มีค่ำเฉลี่ย ๔.๘๗ ข้อที่ 5. สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรใช้ระบบสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ๔.๗๐ จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนื่องด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้
มุ่งเน้นให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุกคนใส่ใจในกำรบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก ให้กำรบริกำรอย่ำงรวดเร็วถูกต้อง 
ลดขั้นตอนกำรติดต่อ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Organizational  culture) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ว่ำ                
                                             “ รวดเร็ว  เป็นธรรม  มำตรฐำน ”  
 
๒. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

จำกข้อเสนอแนะที่ผู้มำรับบริกำรได้เสนอแนะไว้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
ได้วำงแผนเพื่อปรับปรุงบริกำรแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 

- ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ิมช่องทำงบริกำรทำงออนไลน์เพิ่มขึ้น 
- จัดท ำป้ำยข้อควำมบอกจุดกำรให้บริกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ควรมีควำมชัดเจน  เข้ำใจง่ำย  
- พัฒนำบุคลิกภำพกำรให้บริกำรของบุคลำกร 
- พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่เน้นควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และลดขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



คณะท างาน 
ที่ปรึกษา         

1. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นำมศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
2. นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
๓. นำยค ำโพธิ์  บุญสิงห์           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
๔. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
๕. นำยชำณวุัติ ศรเพชร           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

คณะท างาน    
1. นำยทองค ำ จันทร์โสภำ          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
2. นำยสุทธิชัย ไชยโพธิ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             
3. นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             
4. นำงสำวประพิษศร  กรมเมือง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             
5. นำงทอปัด  บุษบงก์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             
6. นำงพัศสินี  ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                 
๗. นำงวยุรีย์  ศิริโชติ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              
๘. นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             
๙. นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            
1๐. นำงมำริษำ  อุทธิเสน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            
1๑. นำงสำวอมรรัตน์  แก้วสิงห์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
1๒. นำยอดิศักดิ์  พละศักดิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           
1๓. นำงรวิกำนต์  โพธิ์ศรี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             
1๔. นำงวิไรรัตน์  เครื่องทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                 
1๕. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                     
1๖. นำงภำวดี  สมำน  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    

บรรณาธิการ และจัดท ารูปเล่ม    
๑. นำงวิไรรัตน์  เครื่องทอง   ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ 
๒. นำงภำวดี  สมำน  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 


