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ค าน า 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารงานและ 
การจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล่มนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า และอนุญาตให้ด าเนินการจาก นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นายสุเทพ ธีรัชสกุล นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน และ 
นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก อย่างดียิ่ง 

 ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย ในการให้บริการต่อผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  
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ชื่อเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการจัดการของ
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ผู้วิจัย กลุ่มอ านวยการ  
ปีท่ีท าการวิจัย 2564 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการบริหารงานและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เมษายน 2564 รวมเวลา 6 เดือน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. และอ่ืน ๆ (ข้าราชการ
บ านาญ ธุรการโรงเรียน) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวน 200 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน  30 คน บุคลากรทางการศึกษา 13 คน ครูผู้สอน 147 คน ก.ต.ป.น. จ านวน  3 คน และ
อ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่ธุรการ และข้าราชการบ านาญ) 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Questionnaires) จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้าน
งบประมาณ 3) ด้านงานบุคคล 4) ด้านบริหารทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณา ผลการวิจัย พบว่า  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 
ผู้บริหาร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อ่ืน ๆ 
ข้าราชการบ านาญ ธุรการโรงเรียน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50  ก.ต.ป.น. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.50 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านงบประมาณ และระดับเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ 
          3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้มีการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น  
 โดยสรุป การศึกษาสถิติและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน
และการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิต ฉะนั้นการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จ าเป็นต้องพัฒนาคน โดยการให้การศึกษา 
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตาม
ศักยภาพของบุคคล (อุทัยวรรณ โชชื่น. 2556 : 3) ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561 : 2)  
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมความ
สามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งหมายถึงการก้าวไปอีกข้ันหนึ่งสู่ความคิดที่ว่า ถ้าช่วยให้ทุกส่วน
ของสังคม มีส่วนร่วมกันสนับสนุนเพราะทุกส่วนทุกฝ่าย จะเป็นได้ท้ังผู้ให้และผู้รับความรู้ สังคมก็เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (พนม พงษ์ไพบูลย์. 2543 : 7) ซึ่งความคิดเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้ เริ่มเป็นที่กล่าวถึง และยอมรับ
กันอย่างกว้างขวาง ว่ามีความจ าเป็นต่อการที่จะพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย . 
2546 : 12)  ดังนั้น หากเป้าหมายของการศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และมุ่งสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โรงเรียนก็จ าเป็นต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ทั้งสร้างความมั่นใจให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในภารกิจทางการศึกษา และสอนนักเรียนให้ท าหน้าที่อย่างดีที่สุดในสังคม
เหล่านั้น (Keatings. 1998 : 706 - 707) เพราะโรงเรียนต้องเผชิญหน้ากับสังคมและสภาพการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Devos,Broek & 
Vanderheyden. 1998 : 701) โรงเรียนต้องทบทวนภารกิจของตนเองเสียใหม่ โดยพิจารณาถึงรูปแบบและ
โครงสร้างที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะไปเติมเต็มสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือเป็นกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา (Strain. 2000 : 286)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขต พ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืน ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาให้รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของสภาการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1-3)  
 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตราการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาน และหน่วยงานใน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งสรรงบประมาณ ที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและควบคุมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6. ประสานการระดมทรัพย์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมการสนับสนุนการ
จัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นจัดรูปแบบที่
หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ด าเนินการประสานงานส่งเสริม การสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา  
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีไม่ได้ระบุให้เป็น หน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท า
นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น และ  
มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตลอดทั้งมีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย คือ  
กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี 
และหน่วยตรวจสอบภายในและมีสถานศึกษาในสังกัดประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และ
สระแก้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 44 โรงเรียน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี  นครนายก จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 
28 มกราคม 2564 และก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วย
ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารงานและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เพ่ือทราบระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปรั บปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการ
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 
ขอบเขตในการวิจัย  
 ขอบเขตในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  

 1. ขอบด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการ
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จ านวน 4  ด้าน ดังนี้  
1) ด้านวิชาการ  2) ด้านงบประมาณ  3) ด้านบริหารงานบุคคล  4) ด้านบริหารทั่วไป 

 2. ขอบด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   2.1 ประชากร  

 การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน  
ก.ต.ป.น. และอ่ืน ๆ (ข้าราชการบ านาญ ธุรการโรงเรียน) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 200 คน  
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   2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน  

ก.ต.ป.น.  และอ่ืน ๆ (ข้าราชการบ านาญ ธุรการโรงเรียน) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 200 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
และสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  30 คนบุคลากรทางการศึกษา 13 คน ครูผู้สอน  
147 คน ก.ต.ป.น. จ านวน 3 คน และอ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่ธุรการ และข้าราชการบ านาญ) 7 คน 
 

 3. ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้  
   3.1 ประเด็นการส ารวจ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้  

 3.1.1 ด้านวิชาการ  
 3.1.2 ด้านงบประมาณ  
  3.1.3 ด้านบริหารงานบุคคล  
 3.1.4 ด้านบริหารทั่วไป  

   3.2 ระยะเวลาการวิจัย  
 ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ระหว่างพฤศจิกายน 2563 ถึง เมษายน 2564 

รวมเวลา 6 เดือน  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ
ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 



กลุ่มอ านวยการ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 5 

 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการบริหารงานและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ซึ่งได้
ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 2. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ  

 3. ความส าคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 การอยู่ร่วมกันในสังคม ถ้าพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าในสังคมนั้น ๆ ประกอบไปด้วยองค์กร 

(Organization) ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งองค์กรแต่ละองค์กรที่เกิดขึ้นหรือจัดตั้งขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของบุคคลในสังคมนั้น ๆ ประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของบุคคล และของบุคคลในองค์กร จึงมีนักวิชาการและนักวิจัยมากมายที่สนใจศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจขององค์กรโดยน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจ ดังนี้  

     1. ความหมายของความพึงพอใจ  
         มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายท่าน ดังนี้  

                   ธร สุนทรายุทธ (2553, หน้า 111) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกรวมๆ ของบุคคลต่อการทางานในด้านดีที่เกิดจากการท างาน ท าให้ได้รับผลตอบแทนเกิดความพึง
พอใจ เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  
                    นงลักษณ์ กลมเกลี้ยง (2554, หน้า 16) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการท างานถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือ
เจตคติที่ดีต่อการทางานจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการเสียสละ อุทิศกาย ใจและสติปัญญา
ให้แก่งาน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
                    รักชนก บึงมุม (2554, หน้า 24) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกอันดีที่เกิด
จากความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลท าให้เกิดความสบายใจและมีความสุขที่ได้รับการ
ตอบสนองตามต้องการท าให้บุคคลเกิดแรงกระตุ้นมีความพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ 
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                      สถาพร ส่องแสง (2554, หน้า 52) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวเมื่อได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อการ
เลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ  

          สุพรรษา ทองเปลว (2554, หน้า 27) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกในงานที่ท าด้วยความเต็มใจหรือพอใจในทางบวกที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการท างานและได้รับการ
ตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลที่แสดงออกเมื่อได้รับผลตอบแทนที่แตกต่าง ซึ่งรางวัลหรือผลตอบแทน
เหล่านั้นเป็นสาเหตุของความพึงพอใจในการท างาน มีความเสียสละ อุทิศตนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้
งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าในองค์การ  

ผุสดี แสงหล่อ (2555, หน้า 14) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกรวมของ 
บุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งการส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  

บรรเจิด ศุภราพงศ์ (2556, หน้า 43) ได้กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยม
และประสบการณ์ของบุคคล ทั้งนี้ความพึงพอใจจึงสามารถน าใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจกับปัจจัยอ่ืนที่ใช้
ในการศึกษา เช่นความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน  

รัชนี ทีปกากร (2556,หน้า 26) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของ 
บุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ซึ่งจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์สิ่ง
ที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่ เกิดข้ึนจากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
และถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการทางานจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน มีการเสียสละอุทิศกาย ใจ
และสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในท่ีสุด  

วรายุทธ แก้วประทุม (2556, หน้า 60) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติ 
ที่ดีของบุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวังซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไปความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นได้รับการ
ตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการเสียสละ 
อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในที่สุด  

วันเพ็ญ ธูปอินทร์ (2556, หน้า 26) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจเกิดกระบวนการ 
เบื้องต้นของมนุษย์ที่มีความต้องการตามเป้าหมายที่ต้องการแล้วแรงขับหรือแรงจูงใจนั้นจะลดลงหรือหายไป 
รวมไปถึงท าให้ความต้องการนั้นหมดตามไปด้วย แต่จะเกิดความต้องการใหม่เมื่อมีสิ่งเร้าใหม่ที่มีความส าคัญ
มากกว่าส าหรับบุคลนั้นขึ้นมาทดแทนเป็นเช่นนี้เรื่อยไปเท่าที่มนุษย์มีความต้องการ  
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                   นิติพล ภูตะโชติ (2556, หน้า 170) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานว่า ความพึงพอใจในงาน
เป็นความรู้สึกที่ดีของพนักงานต่องานที่เขาท า อันเป็นผลมาจากสิ่งดี ๆ ที่พวกเขาได้รับจากการท างาน เช่น 
ค่าตอบแทนที่ดี เพ่ือนร่วมงาน ลักษณะการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบการบริหารจัดการ การ
บังคับบัญชาฯลฯ ผลจากการที่พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานพนักงานจะเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น 
มีขวัญและก าลังใจ เสียสละทุ่มเทให้กับการท างาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการทางานในองค์การส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  
                   สมุทร ช านาญ (2556, หน้า 268-294) ได้กล่าวว่า กลุ่มทฤษฏีที่เน้นการศึกษาเนื้อหา 
(Contents theories) เป็นกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ จึงมีการเรียกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฎีที่เน้น
ความต้องการ (Need theories of work motivation) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาเพ่ือหาค าตอบของมนุษย์แต่ละ
คนมีความต้องการอะไร ตลอดจนมีความต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีที่เน้นการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์มีการนาเสนอไว้หลากหลาย ส่วนทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับ ในปัจจุบัน มีดังนี้  

1. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) มาสโลว์มีหลักที ่
ส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับขั้นความต้องการ เขามีความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความ
ต้องการอันใหม่ที่สูงข้ึน แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนอง 
ความพอใจ มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่  
 1.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4 
เช่น ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เครื่องนุ่งห่มเพ่ือป้องกันความร้อน หนาวและอุจจาดตา ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ 
รวมทั้งที่อยู่อาศัยเพ่ือป้องกันแดด ฝน ลม อากาศหนาวและสัตว์ร้าย ความต้องการ เหล่านี้มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ต้องบรรลุให้ได้ก่อน  
 1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุความ
ต้องการด้านร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองเพ่ิมข้ึนต่อไป เช่น หลังมนุษย์มีอาหารรับประทาน จนอ่ิมท้องแล้วได้เริ่มหันมาค านึงถึง
ความปลอดภัยของอาหารหรือสุขภาพโดยหันมาให้ความส าคัญ กับเรื่องสารพิษที่ติดมากับอาหาร ซึ่งสารพิษ
เหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา เป็นต้น  
 1.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) เป็น
ความต้องการที่เกิดข้ึนหลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว มนุษย์จะเริ่ม
มองหาความรักจากผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น ต้องการให้
พ่อแม่ พ่ีน้อง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียวไม่ต้องการให้เขาหล่านั้นไปรักคนอ่ืนโดย
การแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น  
 1.4 ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem needs) เป็นความต้องการอีก
ขั้นหนึ่งหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของแล้ว จะต้องการการ
ยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการการเรียกขาน จากบุคคลทั่วไปอย่างสุภาพ
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ให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อ่ืน เนื่องจากทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  
 1.5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self-actualization - 
needs) เป็นความต้องการข้ันสุดท้าย หลังจากท่ีผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นความต้องการที่แท้จริง
ของตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุด
ของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอ่ืนๆ มาก่อนและ
จะต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

2. ทฤษฎีอีอาร์จีของอัลเดอเฟอร์ (Alderfer’ ERG theory)  
       จ าเนียร พลหาญ (2553, หน้า 117) กล่าวถึง Claylon alderfer ชาวอเมริกาได้ 

ก าหนดทฤษฎีขึ้น ซึ่งมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ซึ่งสอดคล้องกับ สมุทร ชานาญ 
(2556, หน้า 268-294) ที่กล่าวถึง เคลตัน อัลเดอเฟอร์ (Clayton Alderfer) เป็นบุคคลหนึ่งที่ศึกษาทฤษฎี
ความต้องการของมนุษย์และได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของเมอร์เรย์ (Murray) อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอ
ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการ เรียกว่า ทฤษฎีอี อาร์ จี (ERG) ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow) อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) สรุปความต้องการของมนุษย์มีเพียง 3 ประเภท ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อ  
                           2.1 ความต้องการเพ่ือการคงอยู่ (Existence needs: E) ความคงอยู่หรือวามสามารถที่
จะด ารงชีพอยู่ได้ของมนุษย์คือ การที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองสิ่งจ าเป็นทังกายและจิตใจ อย่างพอเพียงที่จะ
ด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา  
                           2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness need: R) ความต้องการทางสังคมที่
มนุษย์ต้องการมีเพ่ือน ไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยว สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือทีมได้อย่างเปิดเผยและ
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์การ เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม (Social animal)  
                          2.3 ความต้องการความก้าวหน้า (Growth need: G) เป็นความต้องการส่วนบุคคลใน
การที่ใช้ความรู้และความสามารถและทักษะของตนเพ่ือท างานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่รวมทั้งได้มีโอกาสใช้
ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบสูงขึ้น มีความต้องการความส าเร็จสูงสุด
ในชีวิตกับบางส่วนของความต้องการได้รับการยกย่อมนับถือ  
                      3. ทฤษฎีความต้องการของแมคเคล็ลแลนด์ (McClelland’s theory of needs) 
                          แมคเคล็ลลนด์ (McClelland) เป็นนักจิตวิทยา ที่ท าการศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
โครงสร้างความต้องการของมนุษย์ การจูงใจ ตามทฤษฎีของแมคเคล็ลแลนด์(McClelland) เชื่อว่าความ
ต้องการ (Need) สะท้อนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นได้รับจากประสบการณ์การเลี้ยงดูของ
ครอบครัวมาตั้งแต่เยาว์วัยและเชื่อว่าความต้องการของแต่ละบุคคลภายใต้สถานการณ์หนึ่งจะต้องการอย่าง
หนึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของบุคคลนั้นจะปรับเปลี่ยนตามไป
ด้วย ดังนั้น แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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                         3.1 ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievementเขียนย่อว่า (nAch)  
เป็นความต้องการที่บุคคลมุ่งที่จ าท างานที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ บุคคลที่มี
ความต้องการความส าเร็จสูง (nAch person) เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้นสูง มี
ความมุ่งม่ันต่องานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทางานให้ส าเร็จ  
                        3.2 ความต้องการผูกพัน (Needs foraffiliationเขียนย่อว่า nAff) เป็นความต้องการทาง
สังคม(Social Need) บุคคลที่มีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันสูง (nAffperson)เป็นบุคคลที่มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างและรักษามิตรภาพระหว่างกัน ยึดมั่นต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
                        3.3 ความต้องการมีอ านาจ (Needs for power เขียนว่า (nPow)ผู้ที่ต้องการมีอ านาจสูง 
(nPow person) เป็นผู้มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนสามารถควบคุมบังคับสั่งการบุคคล
อ่ืน ต้องการสร้างผลกระทบหรือสร้างความประทับใจต่อคนอ่ืนบุคคลที่ต้องการมีอ านาจสูงจึงพยายามสร้าง
สถานการณ์แวดล้อมขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้อิทธิพล ควบคุม ก ากับผู้อ่ืน  
                     4. ทฤษฏี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factors theory)ทฤษฏีสองปัจจัย
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งที่มาจากผลงานวิจัยของ เฟรเดริคเฮอร์ซ
เบอร์ก (Federick herzberg) อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกับงานโดยเฉพาะปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงานเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่องาน เป็นคนละปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน มนุษย์
นั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานได้ 2 ปัจจัย ได้แก่  
                         4.1 ปัจจัยจูงใจ(Motivationfactors)เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน(Job 
satisfaction) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับตัวงานโดยตรง  
                         4.2 ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยเพื่อการคงอยู่ (Hygiene factors or maintenance 
factors)  เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน(Job dissatisfies) ซึ่งเก่ียวกับสภาพ 
แวดล้อมที่อยู่นอกตัวงาน ชูศรี บ ารุง (2551, หน้า 58) ได้กล่าวถึง มูลเหตุที่ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจ  
ในการท างาน โดยอ้างถึงทฤษฏีของบาร์นาร์ด (Barnard) ไว้ดังนี้  
                              1. สิง่จูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็น
การตอบแทน เช่น รางวัลการทางานที่เขาได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างดี  
                              2. สิง่จูงใจเป็นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วัตถุ จัดเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการช่วยเหลือ
ส่งเสริมความร่วมมือในการทางานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจประเภทนี้ไม่เกิดกับทุกคน เช่น 
เกียรติภูมิ ต าแหน่ง การให้สิทธิพิเศษและการมีอ านาจ เป็นต้น  
                              3. สภาพร่างกายที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในความสะดวกต่าง ๆ อัน  
ก่อให้เกิดความสุขทางกายในการท างาน  
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                              4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ เป็นสิ่งจูงใจซึ่งอยู่ระหว่างความมีอ านาจที่สุดกับ ความ
ท้อแท้ ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานและสนองความต้องการ ของบุคคลในด้าน
ความต้องการ ความภูมิใจในด้านการแสดงฝีมือ ความรู้สึกเท่าเทียมกัน การได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวตัวเอง
และผู้อ่ืนรวมทั้งได้แสดงความจริงใจต่อหน่วยงาน  
                              5. ความดึงดูดในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันมิตรกับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน  
ซึ่งถ้าความสัมพันธ์นั้นไปได้ด้วยดีจะท าให้เกิดความผูกพันและความพอใจร่วมงาน  
                              6. การปรับสภาพการทางานให้เหมาะสมกับวิธีการและเจตคติของบุคคลซึ่งแต่ละคน
มีความสามารถแตกต่างกัน  
                              7. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการทางานอย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมี
ความรู้สึกร่วมในงานเป็นส่วนหนึ่งของงาน ความรู้สึกเท่าเทียมกันจนมีก าลังใจในการท างาน  
                              8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน เป็นความพอใจของบุคคลในด้านสังคมและทาให้คนรู้สึก
มีหลักประกันและมั่นคงในการท างาน  
                       พัทธนันท์ อึ้งรัก (2556, หน้า 14) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจใน
การท างาน เป็นค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย์โดยตรงซึ่งมีความเกี่ยวข้อง กับขวัญ 
ทัศนคติ การจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์การความพึงพอใจในการทางานของบุคคล 

  กาญจนา อรุณสุขรุจี ( 2546, หน้า 5 ) กล่าวว่า ของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทาง 
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีหรือไม่ สามารถ
สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้
บุคคลเกิด ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดในงานนั้น  
                       สมหมาย เปียถนอม (2551, หน้า 4 - 6) กล่าวว่าความพึงพอใจจากนักวิชาการ นักวิจัย 
และผู้เชี่ยวชาญ ไว้ดังนี้  
                           ชรินี เดชจินดา กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของ
บุคคล ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับ
การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิดขึ้นหากความต้องการ
หรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง  
                           แน่งน้อย พงษ์สามารถ กล่าวว่า ท่าทีทั่ว ๆ ไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 3 
ประการ คือ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม 2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 3) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  
                          พิทักษ์ ตรุษทิบ กล่าว่า ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบอกทิศทางของผลการ
ประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มา
กระตุ้น  



กลุ่มอ านวยการ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 11 

 

                           กู๊ด (Good,1973,p.384) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับ
ความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องานของตน มัลลินซ์ (Mulins, 1985, 
p.22) ได้กล่าวถึง การสร้างความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีหลักและแนวทางคือ  
                                 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรมทุกคนเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ และใช้
มาตรฐานให้บริการเดียวกัน  
                                 2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely service) คือ การให้บริการที่ตรงเวลา ตรง
ตามความต้องการ  
                                 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) คือ การให้บริการด้านสถานที่ 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม  
                                 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) คือ การให้บริการและดูแล 
จนกว่าจะหาย 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) คือ การให้บริการที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ  
                            เดวิสและนิวสตรอม (Davis & Newstrom, 1985, p. 83) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ในการท างานว่า หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องานกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ   
                            สเตียรส์ (Steers,1991, p.256) ได้กล่าวว่า ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลให้คุณค่ากับสวัสดิการที่ได้รับความพึงพอใจจึงเป็นผลมาจากความรับรู้ที่บุคคลนั้น
ประเมินการให้คุณค่ากับสวัสดิการที่ได้รับความพึงพอใจมีความหมายในแนวทางแรก คือความพึงพอใจใน
สวัสดิการเป็นความรู้สึกสนองตอบต่อด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถท าความเข้าใจได้คล้ายเครื่องทัศนคติ เราไม่อาจ
สังเกตเห็นความพึงพอใจได้โดยตรงแต่สามารถคาดเดาได้จากการแสดงออกและพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์กรในแนวทางที่สอง ความพึงพอใจเป็นผลของความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบกับการกระท าที่บุคคลได้รับ บุคคลต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลที่ เกิดจากการ
เปรียบเทียบกับการกระท าท่ีบุคคลได้รับบุคคลคาดหวังในด้านสวัสดิการจะท าให้มีความพึงพอใจกับผลที่ได้รับ  

         แฮร์ริส (Harris,2001, p.173) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึง 
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ  
                              ไกลเวอร์ (Glover,2002,p.23) ได้อธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นระดับ
ความรู้สึกเมื่อความต้องการที่ส าคัญของคนเรา เช่น การมีคุณภาพดี มีความมั่นคง มีความสมบูรณ์พูนสุข มี
พวกพ้องมีคนยกย่องต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการตอบสนองแล้วจากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทัศนคติ ที่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวัง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการ
หรือบรรลุเป้าหมาย หากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจจะลดลงหรือไม่
เกิดขึ้น ความพึงพอใจในความหมายดังกล่าวจึงพอสามารถปรับใช้กับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนได้ เนื่องจากโรงเรียนเปรียบเสมือนผู้ให้บริการที่ต้องการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้ปกครองในการวางแผนการประเมินหรือแก้ไขปัญหาการบริการของโรงเรียน ซึ่งจะจัดการศึกษาที่มี
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ประสิทธิผล ส าหรับผู้เรียนนั้นย่อมต้องเกิดจากการประสานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
ในการจัดการศึกษาเป็นส าคัญทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจาก
จะมีความเสมอภาคต่อเนื่องตรงต่อเวลาและเพียงพอในการให้บริการแล้วสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมี
คุณภาพซึ่งกล่าว ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพที่มีความสัมพันธ์
กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดัน
บางประการในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุเป้าหมายบางอย่างเพ่ือที่จะสนองตอบต่อ
ความต้องการคือความคาดหวังที่มีอยู่และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไป
ยังจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก จึงสรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่
พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ  
 

                     2. ความส าคัญของความพึงพอใจ  
                          เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานบริการขึ้นอยู่กับ กลยุทธ์ การสร้าง
ให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ได้รับจนติดใจและ กลับมาใช้บริการเป็น
ประจ า การศึกษาของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้
จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทางการตลาด เพ่ือความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการ
อย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงกล่าวได้ว่า มีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ  
                          2.1 ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ องค์การบริการจ าเป็นต้องค านึงถึงความถึงพอใจต่อ
การบริการ ดังนี้  
                              2.1.1 ของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหารการบริการ และ
ผู้ปฏิบัติงานบริการจ าเป็นต้อง ส ารวจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและลักษณะของการน าเสนอ บริการ
ที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึก และความคิดเห็นของลูกค้าต่อ
คุณสมบัติของการบริการที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะที่ลูกค้า
ปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผู้รับ บริการ และสามารถ
สนองตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ ได้จริง  
                              2.1.2 ของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ หากกิจการ
ใดน าเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของ ลูกค้า ก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดต่อ
บริการนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการ ซ้ าอีกต่อ ๆ ไป คุณภาพของการบริการที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่
กับลักษณะการบริการที่ ปรากฏให้เห็น (ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงาน
บริการ ) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถใน
การให้บริการด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อ ผู้อื่น  
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                              2.1.3 ของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของ งานบริการ การ
ให้ความส าคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นเรื่องที่จ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไป  
กว่าการให้ความส าคัญกับลูกค้า การสร้างในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมท าให้พนักงานมีความ รู้สึกที่ดี
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะน ามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่  
จะสร้างให้กับลูกค้า และส่งผลให้กิจการบริการประสบความส าเร็จในที่สุด  
 

              2.2. ความส าคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
                              2.2.1 ของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์การบริการตระหนักถึง
ความส าคัญของของลูกค้า ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยที่ก าหนดของลูกค้าส าหรับน าเสนอบริการที่ เหมาะสม 
เพ่ือการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการ ผู้รับบริการย่อมได้รับการบริการทีมีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการที่ตนคาด หวังไว้ได้ การด าเนินชีวิตที่ต้องพ่ึงพาการบริการในหลาย ๆ สถานการณ์ทุก
วันนี้ย่อมน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย เพราะการบริการหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวก
และแบ่งเบาภาระการตอบสนองความ ต้องการของบุคคลด้วยตนเอง 
                             2.2.2 ของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ บริการ 
งานเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตของคนเราเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้ในการด ารงชีวิต และการแสดงออกถึงความสามารถ
ในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่ยอมรับว่าในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ
งานในแต่ละองค์การ ในอาชีพบริการก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การบริการให้ความส าคัญกับการสร้างในงานให้กับ
ผู้ ปฏิบัติงานบริการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและความก้าวหน้าในชีวิต
การงาน พนักงานบริการก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ ให้ก้าวหน้า 
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ ใช้บริการต่อ ๆ 
ไป ท าให้อาชีพบริการเป็นที่รู้จักมากข้ึน 

สรุปได้ว่า การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของบุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจ สนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กรจนเกิดผลส าเร็จ เพ่ือ
สร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคนที่เก่ียวข้องกับการรับริการ  
 

                    3. องค์ประกอบของความพึงพอใจ ในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ 
ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาด หวัง
ว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการ หนึ่ง ซึ่งระดั บ
ของอาจไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ในการบริการ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ  
2 ประการ คือ  
                        1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภท ตามที่ควรจะเป็นมาก
น้อยเพียงใด เช่น แขกท่ีเข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักท่ีจองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารจะได้รับอาหาร
ตามที่สั่ง ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่จุดหมายปลายทางหนึ่ง หรือลูกค้าธนาคารจะได้รับการ



กลุ่มอ านวยการ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 14 

 

ช่วยเหลือด้านสินเชื่อ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์บริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการ 
บริการแต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  
                        2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการ
ตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อความหมาย
และการปฏิบัติตนในการให้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมต้อนรับแขกด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและช่วยเหลือ
แขกเรื่อง สัมภาระ พนักงานเสิร์ฟอาหารรับค าสั่งอาหารด้วยความสุภาพเป็นกันเอง พนักงานธนาคารช่วย
ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการยื่นขอสินเชื่อด้วยความเอาใจใส่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างให้กับลูกค้า
ด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ สามารถแสดงได้ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่า ในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่า การรับรู้คุณภาพของการบริการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการ 
ระหว่างผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการมีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวังที่มี 
อยู่ หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าว ย่อมน ามาซึ่งในการบริการนั้นหากเป็นไป
ในทางตรงกันข้าม การรับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่ผู้รับ บริการคาดหวัง ผู้รับบริการ
ย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์บริการและการน าเสนอบริการ นั้นได้ 

 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
    ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของไว้หลายความหมาย ดังนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ  
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               วิรุฬ (2542) กล่าวว่า เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
ว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี
จะมีมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง
ไว้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย  
                ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายใน
ระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง  

      นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า เป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขท่ีมีความสัมพันธ์ 
กันอย่างซับซ้อน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ  
                 เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า เป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่
เกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะ
เป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้  
                 สง่า (2540) กล่าวว่า หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็น
ความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
                 อุทัย พรรณสุดใจ (2545) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจต
คติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและ
สิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก  
                  ราชบัณฑิตสถาน (2546) กล่าวถึง ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ ค าว่า “พึง” เป็น
ค ากริยาอ่ืน หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และค าว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 
                   กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งที่ควรจะ
เป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึก
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการ 
หรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้น
สร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล  
ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความ
ต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ พบว่ามีผู้ให้แนวคิดไว้ดังนี้  
1. ความหมายของการบริการ  
    จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549. หน้า 7) ได้ไว้กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็น

กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/
ผู้รับ บริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทาง
กลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุผล
ส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจ
บริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันน าไปสู่ที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจ
ทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและท าให้เกิดที่ได้เป็นเจ้าของสินค้า นั้น  

     วชัราภรณ์ สุริยาภวิัฒน์ (2546. หน้า 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพ่ือให้แก่สมาชิกตามความสามารถและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศัยความ
ต้องการของสมาชิกท่ีได้รับบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในระยะต่อไป 
พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก  

      วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548. หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง การ
กระท า พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดข้ึนนั้น อเนก 
สุวรรณบัณฑิต (2548. หน้า 18) 

       Lehtinen ให้ค านิยามว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ ชุดของกิจกรรมหลายอย่าง ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ ให้ผู้รับบริการเกิดการบริการ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ  

      สมพล ชาวประเสริฐ (2549. หน้า 18) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินค้าท่ีไม่มีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตน
นั้นจะต้องตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ได้ 

       Kotler (1997.p.611) ได้ให้ความหมายของการบริกากรไว้ดังนี้ การบริการเป็นการแสดงหรือ
สมรรถนะที่หน่วยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงานอันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์อย่างเป็นแก่นสาร และ
ไม่มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใด โดยที่การผลิตอาจจะไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์กายภาพ  

        Gibert และ Birkhead (1998 อ้าง ในวาสนาเจริญรวย, 2548, หน้า22 ) ได้กล่าวว่า การ
ให้บริการสาธารณะมีองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีส าคัญคือ  

        1. ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือทรัพยากรอันได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และ สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

        2. กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process) ซึ่งหมายถึงวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร 
        3. ผลลัพธ์ (Results) หรือ ผลผลิต (Output) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากมีการใช้

ทรัพยากร  
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        4. ความคิดเห็น (Opinions) ผลกระทบ (Impacts) ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อบริการที่ได้รับจากความหมายดั่งกล่าว เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่าหน่วยงานมี
หน้าที่ที่จะให้บริการน าปัจจัยน าเข้าเข้าสู่กระบวนการผลิตและออกมาเป็นผลผลิตหรือบริการ เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ Verma  
                   ดังนั้น ในการรักษาคุณภาพการบริการจึงจ าเป็นต้องควบคุมในทุก ๆ หน่วยบริการให้เป็นที่ 
พึงพอใจของผู้มารับบริการเสมอ คือ จะต้องมีการบริการดีทั้งองค์กร ซึ่งการบริการจะดีหรือไม่ดีต่อผู้มารับ
บริการนั้น ยังขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้รับบริการ และในการสร้างธุรกิจองค์กรทุกชนิดต้องรักษาของ
ผู้รับบริการให้ อยู่ตลอด จากความหมาย สรุปได้ว่า การบริการ เป็นกิจกรรมและการปฏิบัติที่ผู้ให้บริการจัดท า
ขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบริการ และสร้างให้แก่ผู้รับบริการอย่างทันทีทันใด 
 

ความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ  
           ความส าคัญของในการบริการเป็นเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานบริการ

ขึ้นอยู่กับ กลยุทธ์ การสร้างให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ได้รับจนติดใจ
และ กลับมาใช้บริการเป็นประจ า การศึกษาของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติ งานบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทางการตลาด เพ่ือความก้าวหน้าและ
การเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่า มี
ความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

         1. ความส าคัญความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ องค์การบริการจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึง
พอใจต่อการบริการ ดังนี้  

             1.1 ของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหารการบริการ และ
ผู้ปฏิบัติงานบริการจ าเป็นต้อง ส ารวจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและลักษณะของการน าเสนอ บริการ
ที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึก และความคิดเห็นของลูกค้าต่อ
คุณสมบัติของการบริการที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะที่ลูกค้า
ปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผู้รับ บริการ และสามารถ
สนองตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ ได้จริง  

               1.2 ของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ หากกิจการใด
น าเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของ ลูกค้า ก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดต่อ
บริการนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการ ซ้ าอีกต่อ ๆ ไป คุณภาพของการบริการที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่
กับลักษณะการบริการที่ ปรากฏให้เห็น ( ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงาน
บริการ ) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถใน
การให้บริการด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อ ผู้อื่น 
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               1.3 ของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของ งานบริการการให้
ความส าคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นเรื่องที่จ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไป กว่า
การให้ความส าคัญกับลูกค้า การสร้างในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมท าให้พนักงานมีความ รู้สึกที่ดีต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะน ามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่ จะ
สร้างให้กับลูกค้า และส่งผลให้กิจการบริการประสบความส าเร็จในที่สุด  
                      2. ความส าคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
                         2.1 ของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์การบริการตระหนักถึงความส าคัญ
ของของลูกค้า ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยที่ก าหนดของลูกค้าส าหรับน าเสนอบริการที่ เหมาะสม เพ่ือการแข่งขัน
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการ ผู้รับบริการย่อมได้รับการบริการทีมีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการที่ตนคาด หวังไว้ได้ การด าเนินชีวิตที่ต้องพ่ึงพาการบริการในหลาย ๆ สถานการณ์ทุกวันนี้ย่อมน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย เพราะการบริการหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระ
การตอบสนองความ ต้องการของบุคคลด้วยตนเอง 
                          2.2 ของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ บริการ  
งานเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตของคนเราเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้ในการด ารงชีวิต และการแสดงออกถึงความสามารถ
ในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่ยอมรับว่าในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ
งานในแต่ละองค์การ ในอาชีพบริการก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การบริการให้ความส าคัญกับการสร้างในงานให้กับ
ผู้ ปฏิบัติงานบริการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและความก้าวหน้าในชีวิต
การงาน พนักงานบริการก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ ให้ก้าวหน้ า 
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ ใช้บริการต่อ ๆ 
ไป ท าให้อาชีพบริการเป็นที่รู้จักมากขึ้น สรุปได้ว่า คุณภาพของการให้บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ
ให้บริการมีกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกใน
การเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของการให้บริการ ตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการตอบสนอง
การบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องานการใช้ภาษาสื่อความหมายและการ
ปฏิบัติตนในการให้บริการสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องการการสร้างความพึงพอใจให้กบลูกค้าด้วยไมตรีจิต 
  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นที่มา ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ท าให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องยุบมารวมกัน หน่วยงานดังกล่าว คือ ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ และให้ทบวงมหาวิทยาลัยมาสังกัด กระทรวง 
ศึกษาธิการ ส าหรับระดับเขตพ้ืนที่ได้หลอมรวมส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด 
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ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ ส านักงาน
การประถมศึกษาก่ิงอ าเภอ  

 ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได้
แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้น ส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

 วันที่ 14 กันยายน 2553 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดังนี้  

 1. กลุ่มอ านวยการ  
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 3. กลุ่มนโยบายและแผน  
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
 7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ต่อมา ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2564 ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และก าหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต ก าหนดให้
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  ดังนั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก จนถึงปัจจุบัน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้  
กัลยา ณสุพรรณ์ (2549, บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการให้บริการด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรในท้องที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุงการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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กรมสรรพากรในท้องที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุงจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
คือแบบสอบถามซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.914 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 385 รายสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t – test ค่า f – test และเปรียบเทียบรายคู่  

ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ (2555 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาการพัฒนาการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ในการสุ่มตัวอย่างได้ตัวอย่างทั้งหมด 385 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการประเมินการให้บริการของ
ผู้ใช้บริการต่างๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยภาพรวม การให้บริการอยู่ในระดับน้อย –
ปานกลาง 2) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ มีรองลงมาคือ ด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความ
เสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการกับด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เสนอแนะให้หน่วยงาน
พัฒนาการให้บริการโดยภาพรวม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการอยู่ในระดับดี  

จริยา สุดกระโทก ขนิษฐา วิชัยดิษฐ์และณัฐภณ สุเมธอธิคม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งพบว่า  

1. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผลด้าน 36 
การด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28  

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี คณะ จ านวนครั้งที่มาติดต่อมีระดับความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ด้านการ
บริการการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

พัชรี ภูบุญอ่ิม (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับ
การบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จ าแนกตาม เพศ ชั้นปีการศึกษา คณะที่สังกัด และประเภทของการบริการ และศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้ง
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดสารคาม ปีการศึกษา 2556 จ านวน 420 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามชั้นปีและคณะที่สังกัด และก าหนดโควตา ชั้นปีละ 105 จากนั้น
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) โดยการสุ่มตามจ านวนโควตาของแต่ละชั้น
ปี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาค่า (Rating scale) มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์แบบ t-test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One 
Way ANOVA) และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้บริการอย่ างเสมอภาค การให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า การให้บริการด้านเทคโนโลยีด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) การให้บริการอย่างเพียงพอ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้บริการที่ตรงต่อเวลา 2. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จ าแนกตาม เพศ พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 2 ด้าน ได้แก่ 
การให้บริการอย่างก้าวหน้า และการให้บริการด้านเทคโนโลยีด้วยระบบ MIS โดยที่ชั้นศึกษาชั้นปี ที่ 2, 3 และ 
4 มีความพึงพอใจสูงกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 371 นอกจากนั้นเมื่อจ าแนกตามคณะที่สังกัด โดยรวมและรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาลัย
กฎหมายและการปกครอง มีความพึงพอใจสูงกว่า นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อจ าแนกตามประเภทของการบริการ พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่นักศึกษาที่มารับบริการคืนสภาพเพ่ือช าระค่าเทอม มีความพึงพอใจต่ า
กว่านักศึกษาที่มารับบริการประเภทอ่ืน 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ 
ระบบบริการ คุณภาพให้บริการ ระยะเวลาบริการ ความสะดวกในการบริการสภาพแวดล้อม ตัวแปร ดังกล่าว 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร้อยละ 70.20 (R2= 0.702, F = 161.891) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4. ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พบว่า ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหน้าเคาร์เตอร์ ควรมีการขยายเวลาช าระ
ค่าเทอม โดยไม่เสียค่าปรับ ควรมีการปรับปรุงความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้
งาน ควรเพ่ิมช่องทางบริการตอบค าถามผ่านระบบสารสนเทศ และควรมีระบบข้อความในการแจ้งเตือน
สถานะปัจจุบัน 
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บรูซ (Bruce, 1972, p. 6026 – A) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนและครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ผลการวิจัยดังนี้  

1. ครูและประชาชน ต้องการให้ครูใหญ่ท างานร่วมกับชุมชนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย  
ปัญหาวัยรุ่น และการสร้างเสริมโปรแกรมนันทนาการของชุมชน  

2. ครูและประชาชนต้องการให้ครูใหญ่มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและการศาสนาของชุมชน  
3. ครูและประชาชนต้องการให้ครูใหญ่จัดการประชุมร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองเพ่ือผลใน

การศึกษาของผู้เรียน  
4. ครูและประชาชนต้องการให้ครูใหญ่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณโรงเรียนที่ครูใหญ่ปฏิบัติงานอยู่  
เบเคอร่า (Becerra, 1974, p. 6887 – A) ได้ศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารการศึกษาและการมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจของชุมชน ผลปรากฏว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้น ๆ 
ผู้บริหารและผู้แทนชุมชนต้องร่วมมือกันและท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาตามบทบาทหน้าที่
และนโยบายที่ได้ตกลงกันไว้และผู้บริหารจะต้องเข้าใจตลอดทั้งต้องสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างของชุมชน  

แม็คกาเบ (McCabe, 1974, p. 4171 – A) ได้ศึกษาเก่ียวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของวิทยาลัยในรัฐเวอจินีย ในปี ค.ศ.1974 พบว่า สมาชิกของชุมชนและมหาวิทยาลัยต่างมีความเชื่อว่ าความ
ร่วมมือในด้านปฏิบัติและการพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนถ้ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มากเท่าไร โอกาสแห่งความส าเร็จของกลุ่มที่มีส่วนร่วมก็มีมากยิ่งข้ึนเท่านั้น  

ฮาคาเนน (Hakanen, 1975, p.6004 – A) ได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและกลุ่มนักวิชาการ
เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผู้ปกครองยังขาดความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับความเป็นไปของโรงเรียนและการศึกษาได้เสนอแนะให้มี
การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มากขึ้น  

2. การขาดข้อมูลข่าวสาร การติดต่อภายในชุมชน ท าให้ผู้ปกครองขาดความสัมพันธ์กันภายในชุมชน  
3. เครื่องมือที่ใช้ติดต่อยังไม่เพียงพอ มีข้อเสนอให้มีการแจ้งนโยบายการติดต่อระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน จุดมุ่งหมาย ความรับผิดชอบ รายะเอียดเกี่ยวกับการเงิน เวลาและความจ าเป็นด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน
ให้ชุมชนทราบ  

 
จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาของผู้มาใช้บริการจากบริการที่ภาครัฐจัดบริการ

ไว้ให้ โดยใช้กระบวนการบริหารองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงของประชาชนที่มาใช้บริการ อันเกิดจาก
คุณภาพการบริการ กระบวนการบริการ อาคารสถานที่ การบริหารองค์การภายใน การปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการบริการโดยการน าแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น หลักธรรมาภิบาล ระบบ
การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เป็นต้น  
 



กลุ่มอ านวยการ : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 22 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียด ตามล าดับดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
4. การประมวลผลข้อมูล  
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 

ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. และอ่ืน ๆ (ข้าราชการบ านาญ ธุรการโรงเรียน) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 200 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 30 คน บุคลากรทางการศึกษา 13 คน ครูผู้สอน 147 คน ก.
ต.ป.น. จ านวน 3 คน และอ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่ธุรการ และข้าราชการบ านาญ)  7 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้านจ าแนกตามสถานภาพ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
(ตอบข้อมูลรวมทั้ง 4 ด้าน) 

 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม(คน) 

หมายเหตุ 

ผู้บริหาร 30  
ครูผู้สอน 147  
บุคลากรทางการศึกษา 13  
ก.ต.ป.น. 3  
อ่ืนๆ ข้าราชการบ านาญ ธุรการ 7  

รวม 200  
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1. ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ได้แก่ 

ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ก.ต.ป.น. และอ่ืน ๆ จ านวน 5 ข้อ  
2. ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert ซึ่ง
ก าหนดค่า 5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารบุคคล  
4) ด้านบริหารทั่วไป  
          3. ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด (Open end) 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ในการทดสอบเครื่องมือซึ่งได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมานั้น ผู้วิจัยได้ ท าการทดสอบ

เครื่องมือวัด โดยท าการทดสอบหาความแม่นตรง (Validity) และทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือที่สร้างขึ้น ตามรายละเอียด ดังนี้  

1. การทดสอบหาความแม่นตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ คือ นางรัตติกร
ทองเนตร, นายสุเทพ ธีรัชสกุล และนางมัทนา ดวงกลาง พิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามแต่ละข้อ  
โดยก าหนดเกณฑ์ว่าข้อค าถามใดที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 จะตัดออกหรือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญจนได้ข้อค าถามตามจ านวนที่ต้องการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นเป็นเครื่องมือวัดในการศึกษาครั้งนี้ 

2. การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา นั้น ทดลองกับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อความ ในแบบสอบถาม 
ส าหรับใช้หาค่าความเชื่อมั่นและน ามาเก็บข้อมูลกับตัวอย่างจริง โดยคิดคะแนนรายข้อ 

การประมวลผลข้อมูล  
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบและบรรณาธิกรข้อมูล ลงข้อมูล

รหัส แล้วน าไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติตามที่ก าหนด 
และน ามาอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็นข้อ ๆ ดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน  
2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถาม แต่ละข้อตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ให้คะแนนเป็น 5  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   ให้คะแนนเป็น 4  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  ให้คะแนนเป็น 3  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย   ให้คะแนนเป็น 2  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนนเป็น 1  
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3. คะแนนจากแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไป เทียบกับเกณฑ์
การแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 104-106) และก าหนดเกณฑ์ การประเมิน ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย    การแปลผล  
4.51 – 5.00    มีความเป็นไปได้มากที่สุด  
3.51 – 4.50    มีความเป็นไปได้มาก  
2.51 – 3.50    มีความเป็นไปได้ปานกลาง  
1.51 – 2.50    มีความเป็นไปได้น้อย  
1.00 – 1.50    มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ดังสูตร  
 

 
 
 

เมื่อ α= สัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อม่ัน  
                K = จ านวนของข้อสอบถาม k 

∑S2t =  ผลรวมของความแปรปรวนทั้งหมด  
S2t = ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

 2. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

   IOC = 
  

 
 

     เมื่อ IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

      แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน 

     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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 2. ค่าสถิติพื้นฐาน  
2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สตูร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

 
 
2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 104) 
   
 
 
 

                            
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106) 

   

 

 



กลุ่มอ านวยการ : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 26 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้  

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย ใช้

สัญลักษณ์แทนความหมายต่าง ๆ ดังนี้  

    หมายถึง ค่าเฉลี่ย  
                    S.D.  หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

            N   หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1. ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ได้แก่ 

ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ก.ต.ป.น. และอ่ืน ๆ จ านวน 5 ข้อ  
2. ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 
Likert ซึ่งก าหนดค่า 5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านบริหารงาน
บุคคล 4) ด้านบริหารทั่วไป  
           3. ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด (Open end) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2. ผลการวิเคราะห์ระดับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และสถานภาพ  
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง 4 ด้าน ดังแสดงในตารางที ่2  

ตารางที ่2 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
(ตอบข้อมูลรวมทั้ง 4 ด้าน) 

 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม(คน) 

ร้อยละ 

ผู้บริหาร 30 15 
ครูผู้สอน 147 73.5 
บุคลากรทางการศึกษา 13 6.5 
ก.ต.ป.น. 3 1.5 
อ่ืนๆ ข้าราชการบ านาญ ธุรการ 7 3.5 

รวม 200 100 
              

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 147 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.50 ผู้บริหาร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.50 อ่ืน ๆ ข้าราชการบ านาญ ธุรการโรงเรียน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ก.ต.ป.น. จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 
 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และสถานภาพ  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและ
การจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รายละเอียดดังแสดงใน 
ตาราง 3 -7 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยรวมและรายด้าน 

ด้านที่ รายการ ระดับ การแปลผล 
X S.D. 

1 ด้านวิชาการ 4.49 0.49 มาก 
2 ด้านงบประมาณ 4.59 0.48 มากที่สุด 
3 ด้านบริหารงานบุคคล 4.59 0.48 มากที่สุด 
4 ด้านบริหารทั่วไป 4.57 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.49 มากที่สุด 
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จากตาราง 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและ
การจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านงบประมาณ  ( X = 4.59) 
และระดับเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ( X = 4.59) ด้านบริหารทั่วไป   
( X = 4.57) และด้านวิชาการ ( X = 4.49) 
 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านวิชาการ โดยรวมและรายข้อ 

ด้านที่ รายการ 
ระดับ 

การแปลผล 
X S.D. 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4.62 0.49 มากที่สุด 

2. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

4.67 0.47 มากที่สุด 

3 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.50 0.50 มาก 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

4.39 0.50 มาก 

5 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.34 0.50 มาก 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.55 0.47 มากที่สุด 

7 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย 

4.37 0.50 มาก 

รวม 4.49 0.49 มาก 
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 จากตาราง 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในจ านวน 7 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ดังนี้  การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา (X = 4.67) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (X = 4.62) และการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X = 4.55) 

 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ

ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ 

ด้านที่ รายการ ระดับ การแปลผล 
X S.D. 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.71 0.46 มากที่สุด 

2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย
ที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

4.57 0.50 มากที่สุด 

4 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษาและการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

4.45 0.50 มาก 

5 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้าน
งบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

4.50 0.50 มาก 

6 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

4.71 0.46 มากที่สุด 

 รวม 4.59 0.48 มากที่สุด 

จากตาราง 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ในจ านวน 6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  การวางแผนการใช้
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย  ( X =4.75) การขอจัดตั้ง 
จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา ( X =4.71) และการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ( X =4.71) 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวม และรายข้อ 

ด้านที่ รายการ ระดับ การแปลผล 
X S.D. 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา 

4.66 0.48 มากที่สุด 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ
ของสถานศึกษา 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.41 0.49 มาก 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 

4.63 0.48 มากที่สุด 

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4.63 0.48 มากที่สุด 

6 การส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.50 0.50 มาก 

รวม 4.59 0.48 มากที่สุด 

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.59)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในจ านวน 6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  
การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา ( X =4.75) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา ( X =4.66) และการจัดท าแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  
( X =4.63) 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านบริหารทั่วไป โดยรวมและ รายข้อ 

ด้านที่ รายการ ระดับ การแปลผล 
X S.D. 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวก
และรวดเร็ว 

4.61 0.48 มากที่สุด 

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  
ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.46 0.50 มาก 

3 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.62 0.48 มาก 

4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.59 0.49 มากที่สุด 

5 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

4.52 0.50 มากที่สุด 

6 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความ
ต้องการจ าเป็น 

4.64 0.48 มากที่สุด 

7 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.61 0.48 มากที่สุด 

8 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.56 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.49 มากที่สุด 
 

จากตาราง 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ในจ านวน 8 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ การจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความ
ต้องการจ าเป็น ( X =4.66) การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น 
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ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( X =4.62) และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  
( X =4.61) 

 
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้วิจัยได้น าเสนอสรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2. สรุปผลการวิจัย  
3. อภิปรายผล  
4. ข้อเสนอแนะ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการจัดการ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

สรุปผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50

ผู้บริหาร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 7.5 อ่ืน ๆ 
ข้าราชการบ านาญ ธุรการโรงเรียน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ก.ต.ป.น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านงบประมาณ  
( X = 4.59) และระดับเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ( X = 4.59)  
ด้านบริหารทั่วไป ( X = 4.57) และด้านวิชาการ ( X = 4.49) 
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีดังนี้ 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายมากข้ึน  

อภิปรายผล  
จากการด าเนินการวิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้  
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 147 คน คิดเป็น ร้อยละ 

73.50 ผู้บริหาร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5
อ่ืน ๆ ข้าราชการบ านาญ ธุรการโรงเรียน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50  ก.ต.ป.น. จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.50  
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2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านงบประมาณ และระดับเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  

2.1 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ในจ านวน 7 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ การส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตาม
บริบทของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ในจ านวน 6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  การวางแผ นการใช้
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอน
เงินงบประมาณในสถานศึกษา และการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

 2.3 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในจ านวน 
6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา  การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ
ของสถานศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
 2.4 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด้านบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในจ านวน  
8 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น  การบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
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จากผลการวิจัยดังกล่าวที่ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารงานและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านงบประมาณ 
และระดับเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้าน
วิชาการ ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานตามโครงสร้างหลักของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีการบริหารงานตามโครงสร้างหลัก รวมทั้งการบริหารงาน
ในแบบผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารที่มีการจัดแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสม 
สามารถจัดงานตามความถนัด กระจายงานให้ช่วยกันดูแล รับผิดชอบตามความสามารถ ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งมีการฝึกอบรมการผลิตสื่อ นวัตกรรมและพัฒนาการใช้ให้เหมาะสม
กับระดับชั้นของผู้เรียน ส่งผลท าให้เกิดคุณภาพที่ต่อขึ้นของผู้เรียนและสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินความ 
มีประสิทธิภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน รวมทั้งมีการจัดท าระบบการ
สื่อสารภายในได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกให้แก่  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ จึงส่งผลท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานและการจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานและการ
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พัชรี ภูบุญอ่ิม (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา 
เกี่ยวกับการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัย 
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างก้าวหน้า  
การให้บริการด้านเทคโนโลยีด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) การให้บริการอย่างเพียงพอ  
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้บริการที่ตรงต่อเวลา 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะ มีดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้  
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น ควร
มีการน าผลการวิจัยไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือทางแก้ไขให้การบริการ
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ที่ดีข้ึน มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหรือติดต่องานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือท าความเข้าใจถึง
ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการติดต่อ ประสานงานในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานและการ
บริการมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
    1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
    2. ควรศึกษารูปแบบการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    3. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาในการติดต่อเพ่ือขอรับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************** 
ค าชี้แจง   

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร

จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนด

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ    

 หญิง       ชาย 

2. อายุ  

 20-30 ป ี    31-40 ปี   

 41-50 ป ี    51 ปีขึ้นไป 

3. การศึกษา 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     ปริญญาตรี    

 ปริญญาโท       ปริญญาเอก 

4. ต าแหน่ง 

 ผู้บริหาร        ครูผู้สอน   บุคลากรทางการศึกษา 

 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.    อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิชาการ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

     

2. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ตามบริบทของสถานศึกษา 

     

3. การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

4. การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล
ที่หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

     

5. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

6. การส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

     

7. การส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศกึษาใช้นวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย 

     

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปญัหา และความ
ต้องการของสถานศึกษา 

     

2. การจัดท าแผนอตัราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

     

3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4. การจัดท าแผนพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
ครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง 

     

5. การเสรมิสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

6. การส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านงบประมาณ 
1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
2. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 

     

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดา้นการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     

4. การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบตัิงานด้าน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษาและการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 

     

5. จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้าน
งบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

     

6. การประเมินความเสี่ยงดา้นการเงิน การบัญชี และพสัดุของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มอ านวยการ : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 43 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านบริหารทั่วไป 
1. จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศเชือ่มโยงท้ังภายในและ
ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาและสว่นกลางอย่างเป็นระบบ ใช้
ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2. การประชาสมัพันธ์และเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างตอ่เนื่อง 

     

3. การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

4. การติดตาม ประเมินผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

5. การวางระบบควบคุมภายในทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหา 
และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

     

6. การจัดสวสัดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบยีบที่ก าหนด
และความต้องการจ าเป็น 

     

7. การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอื่นที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

     

8. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครอืข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้า
มาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มอ านวยการ 
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