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งานวิจัยโดย 
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งานวิจัยโดย 

กลุ่มอ านวยการ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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ประกาศคุณูปการ 

  การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้อย่างดียิ่ง จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต ๒  ,รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปทุมธานี เขต ๒   
และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ที่ได้ให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นในการท าวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่อง จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง   

  คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการกลุ่มทุกส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒ ที่กรุณาอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจและก าหนดเสนอข้อค าถาม 
แก้ไขเครื่องมือในการประมวลผลที่ใช้ในการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ตลอดทั้งบุคลากรในส านักงานทุกท่านที่กรุณาให้ 
ค าแนะน าและค าปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ 

  คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  
เจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดทุกท่าน ที่ได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามดังกล่าว ตลอดทั้งการช่วยเหลือในด้าน  
ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งข้อมูลที่ทุกท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน 
ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จะน ามาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาแผนการด าเนิน 
งานของส านักงานให้ตรงตามข้อเสนอแนะให้มากที่สุด เพ่ือประโยชน์ต่อทางส านักงาน และประโยชน์  
โดยส่วนรวม 

 

 

              กลุ่มอ านวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
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ชื่อเรื่อง  การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
    ปทุมธานี  เขต ๒ 

ผู้จัดท า   นางภาวนา  มหาวัตร 

ประจ าปี    ๒๕๖๑ 

หน่วยงาน   กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

 
บทคัดย่อ 

  การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒  ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดระบบและเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานที่มคีุณภาพโดยรับฟังข้อเสนอแนะจากโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้ทราบต่อข้อพึงปรับปรุง  

  เนื้อหาในการประเมินต่างได้รับข้อสรุปทางการศึกษาจาก แบบส ารวจความคิดเห็น, แบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในลักษณะรูปแบบออนไลน์ (Google From) และต้องไม่มีลักษณะเพาะเจาะจงมาก
จนเกินไปเพ่ือสะดวกตอ่การประเมินของโรงเรียนในสังกัด  

  การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต ๒ ได้ก าหนดกลุ่มต าอย่างและได้รับความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบประเมินดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน ๓๒ คน, ครูผู้สอน ๒๐๗ คน,  บุคลากรทางการศึกษา ๑๕๘ คน, คณะกรรมการสถานศึกษา ๓ คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๒๗ คน  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบบออนไลน์  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่, ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นราย
คู่ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ .๐๕   
 
ผลการวิจัยพบว่า 

  ๑.ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ที่มีต่อการให้บริการในด้านวิชาการ พบว่าภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
บริบทของสถานศึกษา และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท าวิจัยและน าผลวิจัยไปพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   



ค 
 

  ๒.ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ที่มีต่อการให้บริการด้านบริหารงานบุคคล พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ  
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา  
และความต้องการของสถานศึกษา และด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  การจัดท าแผนพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการหลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

  ๓.ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ที่มีต่อการให้บริการด้านงบประมาณ พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ การวางแผน  
การใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย  และด้านที่มีความพึงพอ 
ใจในระดับน้อยที่สุดคือ การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่  
สถานศึกษา 

  ๔.ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ที่มีต่อการให้บริการบริหารงานทั่วไป พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ การบ ารุง  
รักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงาน  
ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดคือ ช่อทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
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สารบัญ 

     เร่ือง  หน้า 

ประกาศคุณูปการ     ก 

บทคัดย่อ      ข 

บทน า      ๑  

  วิธีการด าเนินงาน      ๓  

  ขอบเขตการด าเนินงาน       ๖ 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย      ๘ 

ข้อเสนอแนะ       ๑๖ 

ข้อเสนอแนะ (จากผู้ตอบแบบประเมินในระบบ)      ๑๗ 

เอกสารอ้างอิง      ๑๗ 
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บทนํา 

  การบริการ (Service) เปนพฤติกรรมท่ีมีเกิดข้ึนในทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือเอกชน 

เปนองคกรเล็กหรือใหญ ท้ังองคกรท่ีผลิตสินคาขายและขายบริการ โดยมีรูปแบบการบริการท่ีแตกตางกันไป 

ตามความเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจขององคกรนั้น พฤติกรรมการบริการท่ีดี (Good Service Behavior)  

ของทุกคนในองคกร ยอมจะทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร สรางความประทับใจใหกับลูกคาภายนอกท่ีมา 

รับบริการ และสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานดวยกันซ่ึงเปนลูกคาภายใน อยางไรก็ตามพฤติกรรม 

การบริการท่ีดี สามารถพัฒนาไดดวยการเรียนรู ฝกฝนใหเกิดทักษะ ทําซํ้า ๆ จนเปนนิสัยประจําตัวบุคคลได 

และถือว า เปน เครื่ อง มือในการ พัฒนาองคกร  (Tool of Organization Development)   ให มีความ

เจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไป  

  หนวยงานหรือองคการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดระบบการบริการท่ีดี และตองสราง

พนักงานผูใหบริการของหนวยงานใหมีจิตบริการท่ีดีอีกดวย การใหบริการของหนวยงานจึงจะสามารถสราง

ความพึงพอใจและความประทับใจใหกับลูกคาดวยการสรางพฤติกรรมจิตบริการใหเกิดข้ึนกับพนักงาน 

ผูใหบริการนั้น นับวาเปนงานสําคัญของผูบริหารหรือหนาหนวยงาน ท่ีจะตองคิดหาวิธีการมาสรางหรือพัฒนา

พฤติกรรมดังกลาว หลายหนวยงานอาจใชการฝกอบรมสัมมาซ่ึงก็อาจจะชวยไดบางบางสวน  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เปนหนวยงานท่ีจัดตั้ง ข้ึนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยูภายใตการกํากับดูแล 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งอยูภายในโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี ๙๙ หมูท่ี ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงมีเขตบริการการศึกษา ๓ อําเภอ คือ อําเภอ

ลําลูกกา อําเภอธัญบุรี และอําเภอหนองเสือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  สาระสําคัญ   

๑. การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

       ๑.๑ ยกเลิกประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีผานมาท้ังหมด   

       ๑.๒ กําหนดอํานาจหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพ่ิมเติม  
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       ๑.๓ แบงสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 7 สวนราชการ    

    ๑.๓.๑ กลุมอํานวยการ พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี   

    ๑.๓.๒ กลุมบริหารบุคคล พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี    

               ๑.๓.๓ กลุมนโยบายและแผน พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี   

              ๑.๓.๔ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี  

             ๑.๓.๕ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี  

             ๑.๓.๖ กลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี  

            ๑.๓.๗ กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี  

   ๑.๔ มีผลนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑๔ กันยายน ๒๕๕๓) 

 ๒. การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

   ๒.๑ ยกเลิกประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีผานมาท้ังหมด   

   ๒.๒ กําหนดอํานาจหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพ่ิมเติม   

   ๒.๓ แบงสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 6 สวนราชการ   

    ๒.๓.๑. กลุมอํานวยการ พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี 

             ๒.๓.๒. กลุมบริหารบุคคล พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี 

               ๒.๓.๓. กลุมนโยบายและแผน พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี 

            ๒.๓.๔. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี 

             ๒.๓.๕. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี 

                ๒.๓.๖. กลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ี 

   ๒.๔ มีผลนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑๔ กันยายน ๒๕๕๓) 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒ รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีอําเภอลําลูกกา อําเภอธัญบุรี และอําเภอหนองเสือ มีโรงเรียนในสังกัดภาครัฐจํานวน ๖๗ แหง 

โรงมีภารกิจสําคัญคือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสวนท่ีอยูในความรับผิดชอบใหไดรับการพัฒนาเปนท่ีนาพอใจสามารถแขงขันในระดับ

สากลไดมีอํานาจหนาท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  (กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๓: ๔๐ – ๔๕)  ไดแก จัดทํานโยบายแผนพัฒนา 

และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และความตองการของทองถ่ินวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน

ท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงาน
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ขางตนรับทราบรวมท้ังกํากับ  ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาวประสาน 

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและ

ประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

สงเสรมิสนับสนุนการ-จัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เอกชน องคกรปกครอง   สวนทองถ่ินรวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการและประสาน  สงเสริม  

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสาน สงเสริม การดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษาประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงาน

ตางๆ ท้ังภาครัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุเปนหนาท่ีของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  (ราช

กิจจานุเบกษา ๒๕๕๔ : ๑๕๖) ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีโดยสังเขปท่ีพึงปฏิบัติรวมกับโรงเรียน หรือปฏิบัต ิ

ตอโรงเรียน 

 จากกรอบงานและอํานาจหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนการปฏิบัติงานประสานกับโรงเรียนและ

พัฒนาโรงเรียนให มี คุณภาพตามมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ   

และประสิทธิผล ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจะจะสําเร็จตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรของโรงเรียนซ่ึงมีผูบริหาร

และขาราชการในโรงเรียน โดยใชหลักการบริหารจัดการซ่ึงสิทธิพร  นิยมศรี  สมศักดิ์ (๒๕๔๖: ๑๒๐ – ๑๒๓) 

ไดกลาวไววาการบริหารงานจะตองตระหนักในความตองการดานตาง ๆ  ๕  ดาน  ตามทฤษฎีของมาสโลว  

ไมวาจะเปนดานรางกาย ดานความปลอดภัย ดานสังคม ดานการมีเกียรติและศักดิ์ศรี และดานความสําเร็จใน

ชีวิต ความตองการท้ัง  ๕  ข้ันนี้ ถาผูบริหารตระหนักรูก็สามารถสนองความตองการได ก็เทากับเปนการสราง

แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลไปพรอมกัน และแรงจูงใจนี้เองเปนตัวสงอิทธิพลตอพฤติกรรม สรางความ

เขมแข็งและความคงทนของการตอบสนองท่ีจะปฏิบัติงาน  

  นอกจากนี้การท่ีขาราชการท่ีปฏิบัติในหนวยงานใหบริการเก่ียวกับภาระหนาท่ีตอผูมาติดตอ หรือ

ประสานงานในหนวยงานจะกระทําหนาท่ีไดสมบูรณเพ่ือใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ทันเวลา และทัน

ตอเหตุการณหรือไมเพียงใดนั้น  จะตองมีความพรอมท้ังในสวนท่ีตั้ง สํานักงาน บุคลากร ลักษณะการใหริการ 

และขอมูลขาวสาร แตสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒ มีขอจํากัดหลายประการ ซ่ึงถาเปรียบเทียบกับหนวยงานของเอกชนแลว สวนราชการยังมี

ขอจํากัดอยูอีกมาก เชน ดานบุคลากรเจาหนาท่ีไมเพียงพอ เกิดปญหาคนนอยปริมาณงานท่ีมาก จึงปฏิบัติงาน

ไดไมเปนไปตามเปาหมาย ลักษณะการใหบริการหรือมีการจัดการ การดําเนินการตาง ๆ ขาดความเดนชัด 

หรือไมดีเทาท่ีควร   ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดนาท่ีจะไดรับประโยชน และการใหการบริการ ควรรวดเร็ว ทันใจ  

และเกิดความถูกตองทันสมัยมากข้ึน 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจและ

ความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ท่ีมีตอการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

เพ่ือนํามาเปนสารสนเทศใหผูบริหารมาปรับปรุงการบริหารงานและการบริหารบุคคลใหเหมาะสม รวมท้ังจะได

เปนสารสนเทศในการกระตุนเจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ใหมีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาท่ีในสวนท่ีบกพรองเพ่ือแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ

รวมกันใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีใหเก่ียวของท่ีไดรับผลการปฏิบัติงานมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐบาล

และเอกชน ท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

          ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา           

ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน ท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

จําแนกตามสถานภาพ  

         ๓. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐบาล   

และเอกชน ท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒ 

๒. ขอบเขตของการวิจัย  

           ๑. ขอบเขตของเนื้อหา  

     การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาท้ังภาครัฐบาล  และเอกชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒  ทุกสวนราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบงออกเปน ๔ สวนไดแก ดานวิชาการ  

,ดานบริหารงานบุคคล, ดานบริหารงานงบประมาณ, ดานบริหารงานท่ัวไป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖ 

๒. ระยะเวลาของการดําเนินงาน 

๒.๑ ไตรมาสท่ี ๔  ระหวางเดือน กรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑    

๒.๒ ระยะรวบรวมผล  ๑ ตุลาคม  -  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๓. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

๑. เพศ 

ชาย ๑๓๔ ๒๖.๗ 

หญิง ๒๙๓ ๗๓.๒๒ 

รวม ๔๒๗  คน ๑๐๐.๐๐ 

๒. สถานะ 

ผูบริหารสถานศึกษา ๓๒ ๒๕.๑ 

บุคลากรทางการศึกษา ๑๕๘ ๒๗.๕ 

ครูผูสอน ๒๐๗ ๔๔.๘ 

ก.ต.ป.น. - - 

คณะกรรมการสถานศึกษา ๓ ๒.๓ 

รวม ๔๒๗  คน ๑๐๐ 

 

                 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ   ผูบริหารสถานศึกษา ครูท้ังภาครัฐบาลและเอกชน และ

บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ท่ีปฏิบัติหนาท่ี      

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  จํานวน  ๔๒๗ คน โดยคณะวิจัยดําเนินการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดย

ใชสูตรของ Yamane (Taro Yamane.1973 : 1088) 

   n = N
1+N𝑒𝑒2

 

เม่ือ n คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง      N คือ  ขนาดประชากร    

 e   คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% สัดสวนความคลาดเคลื่อน

เทากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับความเชื่อม่ัน ๙๕%)  ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด  ๔๐๐ คน เพ่ิมขนาดกลุม

ตัวอยางอีก ๒๗ คน เพ่ือปองกันความ  คลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดจากการไดรับแบบสอบถามคืนไมครบตามจํานวน 

หรือ การตัดแบบสอบถามออกเนื่องจากการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ เปนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น ๔๒๗ คน 

โดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอน ดําเนินการสุมกลุมตัวอยาง ดังนี้  

 ข้ันท่ี ๑ ดําเนินการจําแนกแบบฟอรมการประเมินเปน ๔ ดาน 

 ข้ันท่ี ๒ ดําเนินการมอบแบบฟอรมใหแตละกลุมงานท่ีตรงตาม ๔ ดาน ดานละ ๑ กลุม ผานระบบ 

ออนไลน (Google From)  ท้ังนี้สําหรับกลุมผูตอบแบบสอบถามในสถานภาพผูบริหารสถานศึกษาใชผูบริหาร

สถานศึกษาท้ังหมด  เปนกลุมเปาหมายในการตอบแบบสอบถาม จะตองไมนอยกวาดานละ ๑๐๐ คน  
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  ๓. ตัวแปรท่ีศึกษา   

   ๓.๑ สถานภาพ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผูสอนในสังกัด สพป. 

ปทุมธานี เขต ๒      

   ๓.๒ ความพึงพอใจของบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  

๓. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือการวิจัย  หมายถึง  วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลการ

วิจัย  รวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีมีผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการไดคิดสรางไว

เพ่ือใชในการวิจัย  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติของ  Thurstone  มาตราสวนประมาณคาของ  Likert  และ

วิธีการ  Semantic  Differential  ของ  Osgood  เปนตน  และหรือโดยการสรางเครื่องมือวิจัย  ไดแก

แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  ( Interview)  และแบบสังเกตการณ  ( Obsevtion )  เปน

ตน  โดยอาศัยธรรมชาติและหลักการของปญหาการวิจัย  รวมท้ังเกณฑมาตรฐาน  แลวจึงนําไปทดลองใช   

( Try  Out )  ปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการวิจัยไปใชในภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล

การวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องมือ : แบบสอบถาม   ( Questionnaire )  ลักษณะออนไลน แบบสอบถามเปน

เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล  ประกอบดวยชุดของขอคําถามท่ีตองการใหกลุมตัวอยางตอบ  โดยกาเครื่องหมาย

หรือเขียนตอบ  หรือกรณีท่ีกลุมตัวอยางอานหนังสือไมไดหรืออานไดยาก  อาจใชวิธีสัมภาษณตาม

แบบสอบถาม  นิยมถามเก่ียวกับขอเท็จจริง  ความคิดเห็นสวนบุคคลโครงสรางของแบบทดสอบ  แบบทดสอบ

โดยท่ัวไปจะมีโครงสรางหรือสวนประกอบ  ๕  สวน  ดังนี้  

       -  สวนท่ี ๑ คําชี้แจงในการตอบ  ท่ีปกของแบบสอบถามจะเปนคําชี้แจง  ซ่ึงมักจะระบุถึงจุดประสงค

ในการใหตอบแบบสอบถาม  หรือจุดมุงหมายของการทําวิจัย  อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม  วิธีการตอบ

แบบสอบถามพรอมตัวอยาง  

        - สวนท่ี ๒  สภาพสอนตัวของผูตอบ  ท่ีปกของแบบทดสอบถามจะเปนคําชี้แจง  ซ่ึงมักจะระบุถึง

จุดประสงคในการใหตอบแบบสอบถาม  หรือจุดมุงหมายของการทําวิจัย  อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม   

วิธีการตอบแบบสอบถามพรอมตัวอยาง  

        - สวนท่ี ๓  สถานภาพสวนตัวของผูตอบ  สวนท่ี  ๒  แบบสอบถามจะใหตอบเก่ียวกับรายระเอียด

สวนตัว  เชน  ชื่อ-สกุล  เพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  ฯลฯ 
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       - สวนท่ี ๔  ขอคําถามเก่ียวกับขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  เปนสวนสุดทายและสวนท่ีสําคัญท่ีสุด  ซ่ึง

จะชวยใหขอมูลรายระเอียดเก่ียวกับเรื่องท่ีตองการศึกษา แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง

, นอย, นอยท่ีสุด มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

   ๕     หมายถึง     มีความพึงพอใจในการบริการระดับมากท่ีสุด    

   ๔     หมายถึง     มีความพึงพอใจในการบริการระดับมาก    

   ๓     หมายถึง     มีความพึงพอใจในการบริการระดับปานกลาง    

   ๒     หมายถึง     มีความพึงพอใจในการบริการระดับนอย    

   ๑     หมายถึง     มีความพึงพอใจในการบริการระดับนอยท่ีสุด    

  -  สวนท่ี ๕ ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น  

  

๔. การวิเคราะหขอมูล  

  ผูศึกษาไดตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองสมบูรณ และตรวจให 

คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้  

  ๑. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ี และหาคารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา   

  ๒. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยการวิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คาเบียง

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

  ๓. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

จําแนกตามสถานภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test 

(One Way ANOVA)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
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๕. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    

การศึกษาใชคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้   

  ๑. สถิติพ้ืนฐาน   

     ๑.๑ คารอยละ (Percentage)   

     ๑.๒ คาคะแนนเฉลี่ย (mean = x) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา   

     ๑.๓ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การหาคาเพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ   

  ๒. สถิติทดสอบสมมติฐาน   

      การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา ๒ กลุม ใชการวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว (One – way  Analysis of variance) ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕   

     กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบเปนรายคูท่ีระดับนัยสําคัญ มี

ระดับความเชื่อ ๙๕% เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยาง เพ่ือดูวาคูใดบางท่ีแตกตางกัน  
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

  จากการศึกษาคนควาเรื่อง “ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒ ไดดําเนินการตามระยะเวลาพรอมท้ังขอบเขตของการศึกษาท่ีตั้งไวทุกประการ 

อนึ่งสามารถแจกแจงขอสรุปตาง ๆ โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ ภาพรวมของการตอบประเมินความพึงพอใจ  

(ตารางท่ี ๑  สรุปภาพรวมของการตอบประเมินความพึงพอใจ) 

การบริหารและ 

การจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

(คน) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีม ี

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน 

(คน) 

คิดเปน 

รอยละ 

๑. ดานวิชาการ  ๑๐๐ ๑ ๕ ๘ ๔๓ ๔๔ ๘๗ ๒๐.๓๗ 

๒. ดานบริหารงานบุคคล ๑๐๐ ๔ ๑๑ ๑๖ ๓๗ ๓๒ ๖๙ ๑๖.๑๕ 

๓. ดานงบประมาณ  ๑๐๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๘ ๕๐ ๖๘ ๑๕.๙๒ 

๔. ดานบริหารท่ัวไป ๑๒๗ ๗ ๕ ๒๗ ๓๒ ๕๖ ๘๘ ๒๐.๖๐ 

รวม ๔๒๗ ๒๒ ๓๑ ๖๓ ๑๓๐ ๑๘๒ ๓๑๒ (๗๓.๐๖) 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๕.๑๕ ๗.๒๕ ๑๔.๗๕ ๓๐.๔๔ ๔๒.๖๒   

  

   จากตารางท่ี ๑ ขางตนพบวาจํานวนผูตอบคําถามท้ังสิ้น ๔๒๗ คน มีผูตอบขอคําถามในระดับความ 

พึงพอใจมากท่ีสุดในดานบริหารงานท่ัวไป รวมจํานวน ๘๘ คน คิดเปน ๒๐.๖๐ %  และรองลงมาในดาน 

บริหารงานวิชาการ รวมจํานวน ๘๗ คน คิดเปน ๒๐.๓๗ %   

  ในดานท่ีนอยท่ีสุดคือ ดานบริหารงบประมาณมีผูใหระดับความพึงพอใจตอการรับบริการในดานนี้ให

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดท่ี ๒๐ คน คิดเปน ๑๒.๓๓ % เม่ือพิจารณาตามสัดสวนท้ังหมดทุกดาน ถือไดวา

อยูในระดับสูงสุดของผูใหคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด = ๑ คะแนน  

  ท้ังนี้ผลรวมผูท่ีใหระดับความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป หรือ ๔ – ๕ คะแนน รวมจํานวน ๓๑๒ คน  

และสามารถคิดเปนคาเฉลี่ยท่ี ๗๓.๐๖ % โดยคามาตรฐานท่ี สพฐ.กําหนดเกณฑการพิจารณา ๗๐ % ข้ึนไป 

อยูในระดับ ๓ (ดี) ถือไดวาการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒   

มีระดับการใหบริการอยูในระดับท่ีดี และสามารถอภิปรายตามระดับความพึงพอใจรายดาน ดังนี้ 

 

 



๑๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ดานวิชาการ) 

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

และสถานศึกษา 

- ๑๓.๙ ๑๐.๕ ๓๒.๕ ๔๓.๑ 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถ่ินสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  

และตามความตองการของสถานศกึษา 

- ๓.๐ ๒๙.๓ ๒๖.๓ ๔๑.๓ 

3 การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามบริบท 

ของสถานศึกษา 

๒ ๗ ๑๕.๕ ๑๔.๐ ๖๑.๕ 

4 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

- ๖.๗ ๒๖.๗ ๖๖.๗ - 

5 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 

อุปกรณ ในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกกลุมสาระ 

- ๕.๐ ๕๐.๐ ๔๕.๐ - 

6 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย  

และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงคณุภาพการศึกษา 

๓.๔ ๒.๕ ๒๖.๓ ๒๓.๘ ๔๓.๘ 

7 การสงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาตามระบบประกันคณุภาพการศึกษา 

๕.๐ ๒.๕ ๔๑.๓ ๕๐.๐ - 

8 การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- ๒.๕ ๑๒.๕ ๓๒.๕ ๕๕.๐ 

9 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                  

และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๒.๑ ๗.๖ ๓๗.๒ ๕๕.๗ ๓๕.๓ 

 

  จากตารางท่ี ๒ พบวาจากการประเมินความพึงพอใจในดานวิชาการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ในระดับมาก คือ การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามบริบทของสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด (๖๑.๕), การสงเสริม สนับสนุนให

สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมาก (๖๖.๗), และถัดจากนั้น คือ การสงเสริม 

สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (๕๕.๐) เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 

 

 



๑๑ 
 

ตารางท่ี ๓ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ดานงบประมาณ)  

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา ๑.๖ ๕.๕ ๒๓.๖ ๓๓.๖ ๓๔.๖ 

2 การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายท่ีกําหนด 

 และสอดคลองกับนโยบาย 

- ๖.๓ ๑๘.๙ ๓๗.๘ ๓๗.๘ 

3 การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี  

และพัสดุอยางชัดเจน 

- ๔.๗ ๒๐.๕ ๓๗.๘ ๓๗.๐ 

4 การสรางความรู ความเขาใจ ดานการวางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคลท่ี 

เก่ียวของ 

- ๖.๓ ๑๙.๗ ๓๘.๖ ๓๕.๔ 

5 การนิเทศ กํากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษา - ๔.๗ ๒๔.๔ ๔๑.๗ ๒๙.๑ 

6 การใหคําปรกึษาชวยเหลอืแนะนําการปฏิบัตงิานดานการเงินและบัญชีของ

สถานศกึษา 

๑.๖ ๖.๓ ๒๕.๒ ๓๔.๖ ๓๒.๓ 

7 การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ

แกสถานศึกษา 

๒.๔ ๕.๕ ๑๖.๕ ๔๓.๓ ๓๗.๔ 

8  การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน  ๑.๖ ๔.๗ ๒๓.๖ ๓๖.๒ ๑๘.๙ 

9 จัดทําเอกสารการรายงานผลการดาํเนินงานทางดานงบประมาณประจําป 

อยางเปนระบบ 

๐.๘ ๕.๕ ๒๒.๘ ๔๓.๓ ๓๐.๗ 

10 การประเมินความเสีย่งดานการเงิน การบัญชี และพัสดุของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา 

- ๓.๙ ๒๒.๐ ๓๔.๖ ๒๘.๙ 

 

  จากตารางท่ี ๓  พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานการบริหารงบประมาณมีคาเฉลี่ยมากและมาก

ท่ีสุดตามลําดับ คือ การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายที่กําหนด และสอดคลองกับนโยบาย

(๓๗.๘), การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแกสถานศึกษา (๓๗.๔),  

และการแตงตั้งผู รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน (๓๗.๐) ตามลําดับ 

ในดานท่ีนอยท่ีสุด คือ การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน (๑๘.๙) 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔  ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ดานบริหารงานบุคคล)  

ขอ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 การจัดทําขอมลูสารสนเทศอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา 

- ๓.๙ ๑๙.๗ ๓๔.๖ ๔๑.๗ 

2 การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

นโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา 

- ๒.๔ ๒๓.๖ ๖๗.๖ - 

3 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมท้ังการออกจากราชการของคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกตองตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได 

๑.๕ ๑.๕ ๒๔.๔ ๓๔.๖ ๓๘.๖ 

4 การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนครมูืออาชีพ

โดยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง 

๑.๕ ๒.๙ ๓๙.๗ ๓๘.๒ ๑๗.๖ 

5 การเสริมสราง วินัย คณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย 

- ๓.๑ ๒๔.๐ ๓๗.๐ ๓๔.๖ 

 

  จากตารางท่ี ๔  พบวาคาเฉลี่ยในระดับมากข้ึนไปเรียงตามลําดับ คือ การจัดทําขอมูลสารสนเทศ

อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา  

(๔๑.๗), การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตอง

ตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได (๓๘.๖), และการเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย (๓๔.๖)  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ตารางท่ี ๕ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ดานบริหารงานท่ัวไป)  

ขอ รายการ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสวนกลางอยางเปนระบบ ใชงายสะดวกและรวดเร็ว 

๐.๘ ๘.๗ ๒๑.๓ ๓๔.๘ ๓๔.๖ 

2 การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตอสถานศึกษา 

และสาธารณะอยางตอเน่ือง 

๐.๘ ๑๐.๒ ๑๖.๕ ๓๘.๖ ๓๓.๙ 

3 ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นรวมกันหลายชองทาง ๑.๖ ๖.๓ ๑๖.๕ ๔๐.๒ ๓๕.๔ 

4 การจัดทําแผนผังอาคารสถานท่ี และปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน - ๖.๓ ๑๕.๗ ๓๗.๘ ๔๐.๒ 

5 การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอม 

เปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- ๘.๕ ๔๗.๙ ๓๑.๕ ๕๑.๑ 

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

- ๓.๒ ๔๘.๙ ๔๑.๕ ๒๔.๓ 

7 การวางระบบควบคมุภายในท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตาม

ภารกิจของหนวยงาน 

๑.๖ ๔.๓ ๕๐.๐ ๔๐.๔ ๓๔.๓ 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดภิาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยาง

ท่ัวถึง สอดคลองกับระเบียบท่ีกําหนดและความตองการจาํเปน 

- ๐.๘ ๑๕.๗ ๔๕.๗ ๓๑.๕ 

9 การรับฟงความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ี

มีสวนเก่ียวของ 

๑.๖ ๓.๙ ๒๒.๐ ๓๘.๖ ๓๓.๙ 

10 การประสาน สงเสรมิ สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน 

สถาบัน องคการภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

๐.๘ ๗.๑ ๒๒.๐ ๓๓.๑ ๓๗.๐ 

 

   จากตารางท่ี ๕   พบวาการบริหารท่ัวไปมีคาเฉลี่ยในระดับมากข้ึนไปเรียงตามลําดับ คือ  

การบํารุงรักษาอาคารสถานที ่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา (๕๑.๑), การจัดทําแผนผังอาคารสถานที่ และปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน (๔๐.๒) 

และการประสาน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการภาครัฐ และเอกชน  

เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๓๗.๐) 
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 อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยพบวา การศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการ

ใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มีประเด็นความสําคัญท่ีสารถนํามา 

อภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ 

  ๑. ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ดานวิชาการ)   พบวาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. และ 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดี ซ่ึงจากการพิจารณาในดานตาง ๆ ยังสารถอภิปรายไดถึง

กระบวนการพัฒนากราบหลักสูตรทองถ่ินสอดคลองกับแผนการศึกษา และคามตองการของสถานศึกษา 

ซ่ึงอยูในระดับดีมากนั้น ก็ดวยการใหคาสําคัญท่ีมุงเนนองคความรูของการศึกษาสามารถผนวกใหเขากับ

เทคโนโลยีดานการสื่อสาร  มีการประเมินผลของการจัดการศึกษาโดยนําเอาคามรูจากภูมิปญญาทองถ่ินนํามา

ปรับใชใหเหมาะสมตอกระบวนการพัฒนาดานการศึกษาตอผูเรียน อีกท้ังในดานการสงเสริม นิเทศ สนับสนุน 

ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับท่ีรองลงมา 

ถือไดวาเปนผลจากการดําเนินการของเขตสุจริตและเขตคุณธรรมท่ีเปนการเริ่มตนทําใหฟนเฟองของการทงาน 

เปนไปดวยคุณภาพราบรื่น ไมมีอุปสรรค ท้ังนี้ผูเรียน นักเรียนในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรทําใหสถานศึกษามีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตาม

บริบทของสถานศึกษาซ่ึงมีการจัดแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมตามหนวยราชการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาในรูปแบบเครือขาย 

และพัฒนากาวเขาสูการบริหารการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๒. ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ดานงบประมาณ)   พบวาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. และ 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในสวนนี้จึงเปนดานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เล็งเห็นถึงขอควรปรับปรุง อาทิ การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา 

ในรายงานเบิกจายงบประมาณแกสถานศึกษา หรือ การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานใน

หนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงปจจุบันไดทราบถึงขอบกพรองและขอเสนอแนะดังกลาวท่ีไดเสนอแนะไวในทายเลมนี ้

ก็จะเปนสวนชวยใหสํานักงานฯ มีความพยายามและแนวทางในดานการใหบริการท่ีตรงตามความตองการของ

ผูรับบริการอยางแทจริง อนึ่งซ่ึงระดับความพึงพอใจในระดับท่ีดีอยูแลว เชน การวางแผนการใชจาย

งบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายท่ีกําหนด และสอดคลองตามนโยบาย ก็ถือไดวาเปนสวนบกบอกถึง 

ความตรงไปตรงมาในดานการบริหารงบประมาณ อันจะเปนผลดีตอท้ังองคกร สถานศึกษาในสังกัด ท่ีจะไดรับ 

ความเปนธรรมในดานการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงสํานักงานฯ มีความพยายามอยางยิ่งท่ีจะอํานวยความสะดวก

ในดานการบริการตอสถานศึกษาในสังกัด แตดวยขอกําหนดทางราชการ กฎเกณฑ หรือระเบียบการตาง ๆ 

ทางการเงิน อาจเปนสวนใหมีความลาชาในการบริการ และจะพัฒนาใหเปนผลดีในลําดับตอไป 
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  ๓. ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ดานบริหารงานบุคคล)   พบวาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. 

และ คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดี ซ่ึงบุคลากรมีความรูความสามารถในดานงานท่ี

รับผิดชอบ และใหคําแนะนําตอผูท่ีมาติดตอเปนการประสานงานในระดับท่ีดีในดานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของ

สถานศึกษา ท้ังนี้ดวยความสนับสนุนดานบุคลากรในกลุมงานท่ีเอ้ือตอการทงาน กลาวคือหนาท่ี และการ

มอบหมายงานเปนไปดวยความกระจาง บุคลากรมีโอกาสในการทํางานท่ีตรงตามศักยภาพของตนเอง จึงทําให 

ประสิทธิภาพของงานอยูในระดับดี ตลอดท้ังการรับฟงขอคิดเห็นจากผูใชบริการภายนอกจึงไดรับฟง

ขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงภายในกลุมงานอยูตลอดเวลา และจัดใหมีการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรณยาบรรณท้ังในหนวยงาน บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือกอใหเกิดความโปรงใสท่ีดี 

สงผลใหองคกรดําเนินงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔. ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ดานบริหารงานบุคคล)   พบวาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. 

และ คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดีมากท้ังในดานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

เชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสวนกลางอยางเปนระบบ ท่ีเนนใหองคกรและ 

หนวยงานมีความรูดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ซ่ึงขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาความสําคัญดานการสื่อสาร 

ท่ี สพป. ปทุมธานี เขต ๒ ไดเอ้ือใหมีความสะดวกสามารถสรางความพึงพอใจตอการใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังจะยกตัวอยาง เชน การประเมิน, การตอบแบบสอบถาม, การสํารวจความคิดเห็นตาง ๆ  

ในปจจุบันไดจัดทําเปนระบบออนไลน ซ่ึงสามารถจัดใหมีการตอบแบบสอบถามตาง ๆ ผานทางลิงคท่ีสรางข้ึน 

หรือแมแตการรับนโยบายจากทางสวนราชการตนสังกัด การจัดทํา QR Code สามารถสรางเสริมการเขาถึง 

เทคโนโลยีไดอยางเทาทันตอเหตุการณ อนึ่งสามารถชวยลดปริมาณกระดาษอันเปนสิ่งท่ีไมควรสิ้นเปลือง 

รวมไปถึงงบประมาณ เวลา และไดประสิทธิภาพของกลุมเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคอยางชัดแจง 

ท้ังนี้ในดานการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมเปนระเบียบ สะอาด ถูก

สุขลักษณะในสํานักงาน ยังมีขอเสนอแนะจากผูตอบแบบประเมินซ่ึงไดรวบรวมไวในทายเลมแลวนั้น ทางเขตฯ 

มีความยินดีอยางยิ่งท่ีจะปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกลาว เพ่ือใหตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

มากท่ีสุด เพ่ือใหการจัดสวัสดิการตาง ๆ ตามความจําเปนใหท่ัวถึง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย  

  ๑. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึก เชนมีการสัมภาษณผูเขารับบริการในดาน

ตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีดียิ่งข้ึน และสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม   

  ๒. ขอคําถามในแบบประเมินควรปรับใหกระชับ และงายตอการตอบประเมิน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัย (รวบรวมจากผูตอบแบบประเมินในระบบ) 

     (ดานวิชาการ)   

  ๑. จัดอบรมการเขียนแผนในโรงเรียนใหครูในโรงเรียนไดรับทราบและปฏิบัติตามใหเหมือนกันทุก

โรงเรียนไมอยากใหสงตัวแทนไปอบรมแลวนํามาขยายผลเนื่องจากการสื่อสารและการขยายผลบางอยางอาจจะ

ไมดีพอ  

 ๒. ลดการอบรมลงหรือถาอบรมแบบปฎิบัติการ จบการอบรมไดชิ้นงาน มีผลงานกลับโรงเรียนหรื

อนํางบประมาณการอบรมมาจัดสรรใหทําสื่อทําผลงานทางวิชาการบางกอนาจะดีกวาอบรมใหความรูเพียง

อยางเดียว   

  ๓. ควรจัดอบรมเรื่องการจัดทําสื่อการสอน  

  ๔. สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาเพ่ิมข้ึน   

  ๕. พนักงานควรมีความรวดเร็วในการจัดทําเอกสาร 

     (ดานบริหารงบประมาณ)   

  ๑. การสรางความรูและความเขาใจดานการวางแผนใชงบประมาณยังไมชัดเจน  

  ๒. จัดอบรมเพ่ิมเติมความรูดานการเงินและพัสดุ   

  ๓. เจาหนาท่ีทุกระดับควรใชวาจาสุภาพใหสมกับเปนผูไดรับการศึกษาท่ีดี  

  ๔. ควรสรางความรูความเขาใจใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของในการดําเนินการดานงบประมาณเพ่ือ 

ใหชัดเจนถูกตองมากข้ึน   

  ๕. ควรนําระบบเงินเดือน E-money มาใชเหมือนเขต อ่ืน ๆ 

     (ดานบริหารงานบุคคล)   

  ๑. ควรมีการวางแผนอยางเปนระบบ ปฐมนิเทศครูผูชวย ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ภายใน 

๓ เดือนท่ีไดรับการบรรจุ  

  ๒. มีการติดปายประกาศเก่ียวกับตัวอยางการทําผิดวินัยของขาราชการ  

  ๓. จัดทําแผนพัฒนาครูท้ังระบบ  

  ๔. ควรจัดทําระบบการสรรหาเก่ียวกับพนักงาน หรือบุคลากรเพ่ิมเติมในสถานศึกษา   

  ๕. อยากใหอํานวยความสะดวกและรวดเร็วกับครูท่ีมาติดตองาน 

     (ดานบริหารงานท่ัวไป)  

  ๑. อยากใหมีการประสานความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก

องคกรใหมากข้ึน และปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงอยากใหมีการจัด

สวัสดิการสําหรับบุคลากรเพ่ิมข้ึน  

  ๒. ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
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  ๓. ควรอบรมครูดานระเบียบวินัยมาก ๆ การแตงกายของครูชาย โดยเฉพาะกางเกงท่ีแนบติดขา ครู

หญิงนุงสั้นและการปลอยประละเลยเด็ก นัดเด็กมานอกเวลาเรียน ควรมีมาตรการปองกันความปลอดภัย 

แกเด็ก   

  ๔. ดานอาคารสถานท่ีควรปรับปรุงเชนหองน้ํา  

  ๕. ควรมีโครงการเก่ียวกับการสรางขวัญและกําลังใจครูใหท่ัวถึงในทุกดาน  
 

ปญหาและอุปสรรค 

  ในดานการประเมินสรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พบปญหาและอุปสรรคในการจัดสงขอมูลไปยังสถานศึกษาในสังกัด ดวยขอมูลท่ีใชในการตอบแบบประเมิน 

อาทิ ขอคําถาม มีจํานวนเยอะและรูปแบบการตอบแบบสอบถามออนไลน (Google From) ผูตอบ

แบบสอบถามบางรายไมสามารถเขาถึงขอมูลไดเนื่องจากระบบอินเทอรเน็ตไมรองรับ และบางครั้งใช 

สมารตโฟนในการตอบแบบสอบถามขอมูลจึงขาดหายไปในบางขอทําใหผลการประเมินอาจไมสมบูรณพรอม 

  แนวทางในการแกไขคือการปรับใหขอมูลเขาถึงงายข้ึน โดยกระจายแบบสอบถามออกเปนจํานวน  

๔ ดาน และแยกระหวางผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโดยมอบหมายใหแตละกลุม/หนวย 

เปนผูชวยในการกระจายขอมูลและรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ และหรือการขอความรวมมือในการตอบ 

แบบสอบถามและรวบรวมผลในระบบอัตโนมัติในรูปแบบออนไลน 
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