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บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศกึษาต่อ
การให้บริการของส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการให้บริการของส านักเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามกลุ่มงานภายใน คอื กลุ่มบรหิารงาน
การเงนิและสนิทรพัย ์กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบรหิารงานบุคคล ประชากร คอื ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาทีม่ารบับรกิารส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  จงัหวดัหนองบวัล าภู ใน
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 150 คน สถิติที่ใช้ คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ F-Test เพือ่วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู ทัง้ 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบั มากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านคุณภาพ
การให้บริการ รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการ
ใหบ้รกิาร สว่นดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ล าดบัสุดทา้ย คอื ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร นอกจากนี้ยงัพบการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่รีะดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู  โดยรวมใน ดา้นกระบวนการ  
และขัน้ตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พบว่า ไม่แตกต่างกนั และพบว่าความพงึพอใจดา้นคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, การใหบ้รกิาร, คุณภาพการ
บรกิาร, เจา้หน้าที,่ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were 1) to study the satisfaction of school 
administrators towards the services of the Office of Primary Education Service Areas. 2) 
To compare the satisfaction of educational institution administrators towards the service 
provided by the Primary Education Service Area Office. Nong Bua Lamphu Province 
Classified by internal work group, which is the financial and asset management group. 
Policy and Plan Group and the personnel management group. The population is the 
administrators of the educational institutes who receive the services of the Primary 
Education Service Area Office. Nong Bua Lamphu Province, in the academic year 2022, 
of 150 people. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. 
F-Test Difference Test with Analysis of Variance F-Test (One-Way ANOVA) 
 
 The results of the research revealed that the administrators of the educational 
institutes had a level of satisfaction with the service provided by the Primary Education 
Service Area Office. Nong Bua Lamphu Province in all 4 aspects as a whole was at the 
highest level and when considering each aspect found that the aspect with the highest 
average was service quality, followed by amenities. Process / service process The side 
with the last average is the service personnel side. It was also found that the difference 
Educational institute administrators with the level of satisfaction with the service of the 
Primary Education Service Area Office Nong Bua Lamphu Province overall in the process 
and service procedures Service personnel Facilities statistically significant at the .05 level 
found no difference. and found that the service quality satisfaction was significantly 
different at the .05 level. 
 
Keywords : service satisfaction, educational institution administrators, service provision, 
service quality, staff, educational service area office 
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บทน า 
 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในปัจจุบนั “นวตักรรมการบรกิาร” นับเป็นแนวคดิและแนวทางการด าเนินงานใหม่ๆ ที่

ผ่านการคดิอย่างเป็นระบบ และเขา้ใจถงึความต้องการของผูร้บับรกิารมาเป็นแนวทางการสรา้ง
การบรกิารที่แตกต่างเพื่อตอบสนองต่อความพงึพอใจของผู้รบับรกิารที่ (การด ีเลยีวไพโรจน์ , 
2552) การเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจุบนักบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 (COVID-
19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกประเทศ เกดิการปรบัเปลีย่น
โครงสรา้งการท างานต่างๆ ของทุกองคก์าร เพื่อใหก้้าวผ่านไปสู่โลกหลงัโควดิ-19 ก่อใหเ้กดิวถิี
ชวีติใหม่ (New Normal) มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ เช่น การประยุกตใ์หเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและ
ก้าวกระโดด โดยการใช้บรกิารงานออนไลน์ (Online Platform) เพิม่สูงขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั ถอื
เป็นงานที่น่าท้าทาย และแปลกใหม่ ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั ที่ต้องปรบัเปลี่ยนการท างานให้
ทนักบัสถานการณ์และสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง ต่อผูร้บับรกิาร และการใหบ้รกิาร พรอ้ม
กระตุ้นและจูงใจบุคลากรขององค์การ ให้ท างานให้แก่องค์การอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการสร้าง 
“ความพงึพอใจต่อการบรกิาร” ใหเ้กดิขีน้อย่างเป็นรูปธรรม จงึเป็นสิง่ที่บุคลากร ทัง้องคก์ารใน
ยุคปัจจุบนัตอ้งเร่งด าเนินการ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาประถมศึกษา จงัหวดัหนองบวัล าภู สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มจี านวน 2 เขต ประกอบด้วย  ส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 มโีรงเรยีนที่อยู่ในความรบัผดิชอบ จ านวน 
201 โรง และส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาหนองบวัล าภู เขต 2 มโีรงเรยีนทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบ จ านวน 103 โรง มภีารกจิ (Mission) อ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อดูแล ช่วยเหลอื ใหค้ าปรกึษาแก่โรงเรยีนในสงักดั สรา้งความพงึพอใจ
ของผูบ้รหิารที่มตี่อบุคลากร ในดา้นการบรกิาร และส่งเสรมิให้บุคลากรได้พฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง เพือ่ใหใ้หอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ และก่อใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ ในองคก์าร  

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ต่อการให้บรกิารของส านักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา จงัหวดัหนองบวัล าภู  เพื่อน าผล
การศกึษา ไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาศกัยภาพของบุคลกร และส่งเสรมิบุคลากรใหค้วามส าคญั
ต่อการให้บรกิาร ก่อให้เกิดการท างานมปีระสทิธิภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้ างสรรค์อัน
ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และผูใ้หบ้รกิาร เพือ่ประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ารต่อไป 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศึกษาต่อการให้บรกิารของส านักเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู 
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2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศกึษาต่อการให้บรกิารของส านัก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามกลุ่มงานภายใน คอื กลุ่ม
บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 
สมมุติฐานการวิจยั 
 ผู้บรหิารสถานศกึษาที่เข้ารบับรกิารกลุ่มงานภายในที่ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ตวัแปรต้น คอื ปัจจยักลุ่มงาน คอื กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์กลุ่มนโยบาย
และแผน และ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส่วนตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้บริหาร
สถานศกึษาต่อการใหบ้รกิารของส านักเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คอื ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บรกิาร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก และ ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั คอื 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มารับบริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัด
หนองบวัล าภู ในปีการศกึษา 2565  จ านวน 150 คน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิทฤษฎคีวามพงึพอใจของ นางกรรณิการ ์รุจวิร
โชต (2563) หมายถงึ ความรูส้กึในเชงิบวก ความรูส้กึพอใจ ชอบและประทบัใจ ทีส่่งผลใหเ้กดิ
ทัศนคติที่ดี เมื่อมาใช้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด
หนองบวัล าภู ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื 1) ดา้นกระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร หมายถงึ 
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารมคีวามคล่องตวัและไม่ยุ่งยาก มคีวามสะดวกรวดเรว็ทนัตามก าหนดเวลา  
2) ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร หมายถงึ มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องทีใ่หบ้รกิาร มอีธัยาศยัไมตร ี
ช่วยเหลอืให ้ค าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร มคีวามเป็นธรรม / ไม่เลอืกปฏบิตั/ิบรกิาร
ตามล าดบัก่อนหลงั 3) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก หมายถงึ ความสะดวก สบาย ปลอดภยั ของ
สถานที ่ความเพยีงพอของสิง่อ านวยความสะดวก  4) ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร หมายถงึ การ
ทีผู่ร้บับรกิารไดร้บับรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการไดม้าตรฐาน และถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 
แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการ 
 การบรกิาร (Service) ค าว่าการบรกิารได้มนีักวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ 
ดงันี้ การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการใหบ้รกิาร ของ วนิยั   ราพรรณ์  
(2546)  การบรกิาร หมายถงึ กระบวนการของการปฏบิตัตินเพือ่ใหเ้กดิผลกบัผูอ้ื่น ดงันัน้ ผูท้ีจ่ะ
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ใหก้ารบรกิารคนอื่น จงึควรจะมคีุณสมบตัสิามารถอ านวยความสะดวกและปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นในด้าน
การบรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบและมคีวามสุข 
แนวคิดกบัคณุภาพการบริการ 
  คุณภาพจากการให้บริการ เป็นแนวคิดที่เกิดจากความต้องการที่จะหาทางเพื่อให้
องคก์ารของตนสามารถแข่งขนัได ้ซึ่งใหค้วามส าคญัต่อผูร้บับรกิารมากขึน้ ความหมายโดยรวม
ก าหนดแน่ชดั แต่ตอ้งยอมรบัว่าเรื่องคุณภาพ 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิทฤษฎคีุณภาพการบรกิาร ของ นายกิา เดดิขุน
ทด (2549) ใหค้วามหมายของ คุณภาพการบรกิาร หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ทีค่าดหวงั
จากสิง่จะได้รบัต่อบรกิารของลูกค้ากบัการรบัรู้ถงึการบรกิารที่ได้รบั ว่าตรงกบัความต้องการ 
เหมาะสมกบัความคาดหวงั ทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่  
ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิทฤษฎคีุณภาพการบรกิาร ของ พาราสุรามาน, 
ไซเธมสแ์ละเบอรร์ี ่(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998 : 12-40 อา้งถงึ ในศุภรางค ์โชชยั
ชาญ, 2549 : 9) ใหค้วามหมาย ของคุณภาพบรกิาร หมายถงึ การประเมนิการใหบ้รกิารโดยรวม 
ทีเ่กดิขึน้จากการเปรยีบเทยีบของลูกคา้ระหว่างความคาดหวงัเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิารทีจ่ะได้รบั
และบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ ปัจจยัก าหนดคุณภาพการบรกิารโดยการประเมนิคุณภาพของการบรกิาร 
(ปัทมากร ระเบง็, 2550) พบว่า ผูบ้รโิภคใชปั้จจยั 10 ประการ ในการประเมนิคุณภาพของการ
บรกิาร ซึ่งไดแ้ก่ 1) ความไวว้างใจได ้(Reliability) คอื ความถูกต้องของกระบวนการใหบ้รกิาร 
ความสามารถของ การใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกต้อง และสามารถใหบ้รกิารไดต้ามทีส่ญัญาไวอ้ย่าง
ครบถ้วน 2) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีความ
พรอ้ม และ เตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร สามารถตอบสนองความต้องการในดา้นต่างๆ ของลูกคา้ได้ 3) 
ความสามารถของผู้ ให้บริการ (Competence) คือ การที่ผู้ ให้บริการมีทักษะ ความรู้  
ความสามารถในการบรกิาร สามารถแสดงใหลู้กค้าเหน็ชดัเจน  4) การเขา้ถงึบรกิาร (Access) 
คอื ลูกค้าจะต้องเขา้ถงึบรกิารได้ง่ายและได้รบัความสะดวกจาก การมาใช้บรกิาร มขี ัน้ตอนใน
การใหบ้รกิารที่ไม่ซบัซ้อน 5) อธัยาศยัไมตร ี(Courtesy) คอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
จะต้องมคีวามสุภาพ มคีวาม เอาใจใส่ รวมทัง้มกีรยิามารยาท การแต่งกายสุภาพ ใช้ค าพูดที่
เหมาะสม และมบีุคลกิภาพดี  6) การตดิต่อสื่อสาร (Communication) การสื่อสารมคีวามส าคญั
มากต่อคุณภาพบรกิาร 7) ความน่าเชื่อถอื (Credibility) คอื ความน่าเชื่อถอืทีเ่กดิขึ้นจากความ
ซื่อสตัย ์ความจรงิใจ ความสนใจอย่างจรงิใจ ซึ่งถอืเป็นส่วนส าคญัมากสุดอย่างหนึ่ง ทีจ่ะส่งผล
ใหผู้ม้าใชบ้รกิารทางสุขภาพ มากขึน้ 8) ความปลอดภยั (Security) คอื การบรกิารทีส่่งมอบแก่
ผู้ให้บริการ ไม่มีความเสี่ยง และ  อันตราย ต่อร่างกาย 9) ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibles) คอื การบรกิารทีน่ าเสนอออกมาเป็นรูปธรรม เพือ่ทีจ่ะสง่ผลท าใหลู้กคา้ไดร้บัรู ้และ
เข้าใจ เข้าถึงการใช้บริการนั ้นๆ ได้อย่าง  10) เข้าใจลูกค้า (Understanding/Knowing the 
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Customer) คอื การที่ผู้ให้บรกิารพยายามทา ความรู้จกักบัลูกค้าเพื่อให้ทราบความถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้  
 
งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศึกษางานวจิยั ของ นางฟาตอน๊ะ สาแลแม และคณะ. (2562-
2563) ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้เสยีต่อการให้บรกิารของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลศึกษาพบว่า ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารและผู้มสี่วนได้เสยีที่มาใช้บรกิารทีส่ านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส 
เขต 2 อยู่ในระดบัมากและมากที่สุด, อุไรวรรณ สมบัติศิริ (2557) การศึกษาความพึงพอใจการ
ให้บริการของบุคคลในหน่วยงานเพื่อทราบความแตกต่างของความพึงพอใจการให้บริการของ
บุคลากรในหน่วยงาน สงักดัส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์ 
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 180 คน พบว่า ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนให้บรกิาร มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมาก ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านคุณภาพการให้บรกิาร มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก และ ทิวา ประสุวรรณ (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ใหบ้รกิารของพนกังานสว่นต าบล ศกึษาเฉพาะองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นแลง พบว่าประชาชนมี
ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านแลง ในดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร
อยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก มคีวามพงึพอใจในดา้น 35 ระบบการใหบ้รกิารอยู่ระดบัปานกลางและ
มคีวามพงึพอใจใน ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สงักดั อายุ 
ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารมากี่ปี ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และ ท่านตดิต่อประสานงานกลุ่ม
งานใดมากทีสุ่ด 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามข้อมูลระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
หนองบวัล าภู  ประกอบดว้ย 4 ดา้น โดยแบ่งระดบัคะแนน ออกเป็น 5 ระดบั 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาของส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษา ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ในแต่ละเขตพื้นที่ คอื เขต 1 และ เขต 2 ด าเนินการ 
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  จ านวน 150 ชุด โดยแจก เขต 1 จ านวน 75 ชุด และ เขต 2 
จ านวน 75 ชุด โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก ไม่ได้เจาะจง เพศ 
อายุ ผู้วจิยัใช้ระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมูลและน ากลับมาท าการวเิคราะห์ข้อมูล เป็นเวลา 1 
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เดือน คอื เดือน มถิุนายน 2565 เนื่องจากระยะเวลาจ ากดั ผู้วจิยัจึงได้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพียง จ านวน 150 ชุด โดยการตรวจหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item Objective Conguence Index : IOC) และ
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่ม
ประชากรที่มลีกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอย่างที่ท าการวจิยั 30 คน น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพื่อ
หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สมัปะสิทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach’s 
Alpha Coefficient) ซึง่ก าหนดค่ามากกว่า 0.70 โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทดสอบเครื่องมอืกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 ชุด (Pre-test) พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ลัฟาของครอนบาค มคี่าเท่ากบั 0.857  
 2. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างแล้ว ผู้วจิยัได้ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของขอ้มูล  และน าแบบสอบถามมาลงขอ้มูลและบนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม SPSS เพื่อ
ประมวลผลโดยวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติ่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ
ใหบ้รกิารของส านักเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภูแตกต่างกนั โดยสถติิ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างด้วย F-Test และใช้สถิติวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยค่า (One-Way ANOVA) 
 

ผลการวิจยั 
 

 1. ขอ้มลูทัว่ไป   
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษาที่
เขา้รบับรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุตัง้แต่ 41 - 50 ปี ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในจงัหวดัหนองบวัล าภู  ตัง้แต่ 1 - 10 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท มากทีสุ่ด สว่นใหญ่มี
สถานภาพสมรสมากที่สุด ซึ่งผู้บรหิารสถานศึกษาส่วนใหญ่ติดต่อประสานงานกลุ่มงาน กลุ่ม
นโยบายและแผนมากทีสุ่ด  
 2. ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อการใหบ้รกิารของส านกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู 
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ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา 𝒙 S.D. การแปลผล 

ดา้นกระบวนการ / ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.70 .399 มากทีสุ่ด 

ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.69 .521 มากทีสุ่ด 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.86 .255 มากทีสุ่ด 

ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 4.94 .167 มากทีสุ่ด 

 ค่าเฉล่ีย 4.79 0.335 มากท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการให้บริการของ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาที่มี
ต่อความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ทัง้ 4 ดา้น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้น
คุณภาพการใหบ้รกิาร รองลงมา คอื ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นกระบวนการและขัน้ตอน
การใหบ้รกิาร และดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ตามล าดบั 
 3. จากการทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศกึษา
ต่อการใหบ้รกิารของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ขา้รบับรกิาร กลุ่มงานภายใน 
คอื กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสินทรพัย์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ต่างกนั มคีวามพงึพอในต่อการใหบ้รกิารของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดั
หนองบวัล าภู มคีวามพงึพอใจ ดงันี้ 

ความพงึพอใจของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นกระบวนการ / 
ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.172 
23.558 
23.730 

2 
147 
149 

.086 

.160 
.537 .586 

ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.495 
40.036 
40.530 

2 
147 
149 

.247 

.272 
.908 .405 

ดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.009 
9.711 
9.720 

2 
147 
149 

.005 

.066 
.070 .933 
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ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.231 
3.932 
4.164 

2 
147 
149 

.116 

.027 
4.323 .015* 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามพงึพอในต่อการใหบ้รกิารกลุ่มงานภายใน กลุ่มบรหิารงาน
การเงนิและสนิทรพัย ์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายดา้นเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
คอื ด้านคุณภาพการให้บรกิาร รองลงมา ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการและ
ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  ตามล าดบั 

ผู้บรหิารสถานศกึษาที่มคีวามพงึพอในต่อการใหบ้รกิารกลุ่มงานภายใน กลุ่มนโยบาย
และแผน อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายด้านเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ด้าน
คุณภาพการใหบ้รกิาร รองลงมา ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร และ
กระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ตามล าดบั 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามพงึพอในต่อการใหบ้รกิารกลุ่มงานภายใน กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายด้านเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ด้านสิง่
อ านวยความสะดวก รองลงมา ดา้นคุณภาพการให้บรกิาร ดา้นดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร  และ
กระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 

 
 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู มปีระเดน็ทีน่่าสนใจในการอภปิราย ดงันี้ 
 1. ในการศกึษาขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ผู้บรหิารสถานศกึษาทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท มสีถานภาพสมรส ซึ่งผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วน
ใหญ่ติดต่อประสานงานกลุ่มงาน กลุ่มนโยบายและแผนมากที่สุดมากที่สุด รองลงมาคอืกลุ่ม
บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์และกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

2. จากการศึกษาข้อมูลระดบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู ทัง้ 4 ดา้น พจิารณา ไดด้งันี้  

ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่    มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา   จงัหวดัหนองบวัล าภู ทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร มรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นกระบวน
การ / ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร มรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการให้บริการของ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู  
 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัหนองบัวล าภู เป็นการน าข้อมูลทัว่ไปของกลุ่ มตัวอย่างมา
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ทดสอบหาความแตกต่างเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศกึษาต่อการให้บรกิารของ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาที่
เขา้รบับรกิารกลุ่มงานภายใน คอื กลุ่มบรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มบรหิารงานบุคคล ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู ซึง่สามารถอภปิรายผล ไดด้งันี้ 
  3.1 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ พบว่า ผู้บรหิารสถานศึกษาที่เข้ารับ
บริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ
ใหบ้รกิารของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู ไม่แตกต่างกนั ซึง่ผล
จากการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ภาวนา ศรธีูป (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัที่
สง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการเงนิและพสัดุ มหาวทิยาลยัรามค าแห่ง 
พบว่า บุคลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นการเงนิและพสัดุมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
  3.2 กลุ่มนโยบายและแผน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารบับริการกลุ่ม
นโยบายและแผน มคีวามพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศกึษาต่อการใหบ้รกิารของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัหนองบัวล าภู ไม่แตกต่างกัน...  ซึ่งผลจากการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อุไรวรรณ สมบตัศิริ ิไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาความพงึ
พอใจการให้บริการของบุคคลในหน่วยงานเพื่อทราบความแตกต่างของความพึงพอใจการ
ให้บรกิารของบุคลากรในหน่วยงาน สงักดัส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโยยีราช
มงคลรตันโกสนิทร ์ พบว่า ผูส้อบแบบสอบถามไดใ้ชก้องนโยบายและแผน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 10 
  3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารบับริการกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
จงัหวดัหนองบวัล าภู แตกต่างกนั ซึ่งผลจากการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผบการศกึษาของ 
เดอืนเพญ็  นนทะวงษ์ (2554) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการบรกิารของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อนใน
โรงเรยีนสงักดัส านักงาเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต  1 ผลการศกึษาพบว่า 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล  แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .01 เมื่อพจิารณารายดา้น 
พบว่า แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นการอ านวยการ ดา้น การบรหิารงาน
บุคคล และดา้นการสง่เสรมิการจดัการศกึษา 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 

 ผลจากการศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อการใหบ้รกิารของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจขอบ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ขา้รบับรกิารในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตพื้นที่
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การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู ในการปรบัปรุง พฒันาการท างานของส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ทัง้ 4 ดา้น  
 จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เนื่องจาก เมื่อมผีูบ้รหิาร คร ูหรอืผูเ้กษยีณอายุราชการ ทีเ่ดนิทางมาตดิต่อราชการ บางคนเดนิทาง
มาไกล และอายุมากแลว้  พอมาพบเจา้หน้าทีผู่้ใหบ้รกิาร เพื่อตดิต่อขอรบัเอกสาร ตามทีต่้องการ 
เช่น สลปิเงนิเดอืน เบกิค่ารกัษาพยาบาล ค่าการศกึษาบุตร แต่ต้องมานัง่รอเจ้าหน้าที่ ซึ่งยงัไม่
พร้อมส าหรบัการให้บริการ บางครัง้เจ้าหน้าที่มาสาย ไม่มคีวามตรงต่อเวลา ท าให้ผู้มาติดต่อ 
เสยีเวลา และความรู้สกึ จงึขอเสนอนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาฯ แต่งตัง้เจ้าหน้าที่
รบัผดิชอบงานในกลุ่ม ใหม้าตรงตามเวลาราชการ คอื 8.30 น และเมื่อถงึเวลาพกัเทีย่ง กอ็ยากใหม้ี
เจา้หน้าทีป่ระจ ากลุ่มงานรอรบับรกิารช่วงเวลาพกักลางวนั โดยสลบัสบัเปลีย่นเวรกนัไป เพื่อตอบ
สนอความตอ้งการของผูม้าตดิต่อราชการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ และรวดเรว็   
 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู สิง่อ านวยความสะดวก เนื่องจาก หอ้งน ้าส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา ทีท่ าไวส้ าหรบับรกิารผู้มาตดิต่อราชการ ดูใหญ่โต สวยงาน แต่พอเขา้ไปใชบ้รกิาร กลบัมี
แต่ห้องน ้ าช ารุด เสียหาย ใช้การไม่ได้  จึงขอให้ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบวัล าภู ด าเนินการแก้ไข ปรบัปรุง เรื่องหอ้งน ้า หอ้งสว้ม ส าหรบัผูม้ารบับรกิารเพือ่เป็นการอ านวย
ความสะดวก และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้ารบับรกิาร ใหเ้กดิความพงึพอใจ ประทบัใจ  
 ผู้บรหิารสถานศึกษาต่อการให้บรกิารของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคลค่าเฉลี่ยนต ่ าที่สุด ดังนัน้ ควรมีการน า
ผลการวจิยัแจง้ใหผู้อ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา และ เจา้หน้าทีใ่นกลุ่ม
งานนัน้ๆ รับทราบ และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาของการ
ใหบ้รกิารทีข่าดตกบกพร่องไป ใหม้กีารบรกิารการทีด่ขีึน้ ประชุมชีแ้จงถงึ ขัน้ตอน กระบวนการ
ในการท างานต่างๆ ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา ครู และผูเ้กษยีณอายุราชการ ทราบเพื่อการตดิต่อ
ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทัง้นี้ เพื่อให้การท างานและการบริการของ
เจา้หน้าทีม่คีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพในครัง้ต่อๆ ไป  
  

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 

 ผลการวจิยัความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศึกษาต่อการให้บรกิารของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู ท าใหค้ณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัต่อไป ดงันี้ 
 1. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพือ่จะไดท้ราบถงึระดบัความพงึ
พอใจและการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่ถอืเป็นการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 
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 2. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจน้ี กบั หน่วยงานอื่น ในกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่จะได้
จะไดน้ ามาพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารยิง่ขึน้ 
 3. ควรท าการศึกษา ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการให้บริการของ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัอื่น เพือ่น าผลมาเปรยีบเทยีบผลการศกึษา 
 4. ควรท าการศึกษาพฒันาคุณภาพการให้บรกิารที่เป็นเลศิที่ส่งผลต่อการพฒันาการ
บรกิารของส านักงาเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัล าภู เพื่อเป็นต้นแบบใน
การใหบ้รกิารของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ต่อไป 
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