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 การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมงานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาโดยใช้
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์: แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
1. บทน า 
  ในอดีตที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใช้แบบสอบถาม
กระดาษในการส ารวจข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้จัดท าแบบสอบถามต้องออกแบบ จัดท า และพิมพ์แบบสอบถาม
กระดาษด้วยโปรแกรมประมวลผลค า Microsoft-Word หลังจากนั้นต้องท าการส ารวจข้อมูลด้วยการน าส่ง
ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หรือจัดส่งและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์ สรุปผลแบบสอบถาม
เหล่านั้นด้วยมือ ซึ่งพบว่าวิธีการดังกล่าวสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคล สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดท า
แบบสอบถามกระดาษและค่าส่งไปรษณีย์ รวมทั้งเสียเวลามากในการด าเนินการมาก   

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความทันสมัย รวดเร็ว และมีโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสะดวก
ในการส่งแบบส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ 
ในการด าเนินการ พร้อมทั้งได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงานผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Google Form มีข้อดี คือ การสร้างแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่มีบัญชีของ Gmail ก็สามารถใช้งานสร้าง
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เลย สามารถออกแบบ 
จัดท า พิมพ์แบบสอบถาม รวมทั้งการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และผลลัพธ์ที่ได้จากการส ารวจข้อมูล 
ในแบบสอบถาม สามารถเก็บในรูปของงานเอกสาร (Worksheet) หรือ ไฟล์เอ็กเซล (XLS) ได้ทันทีผ่านโปรแกรม 
Google Form   
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนา จึงได้น า Google 
Form มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค  
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  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกงานศึกษาความต้องการ
จ าเป็นโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสรรถนะของผู้บริหาร
และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ของ กลุ่มวิจัยและพัฒนา เพ่ือด าเนินการ
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3. ขั้นตอนการสร้างและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสรรถนะของผู้บริหาร
และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีขั้นตอนการสร้างและเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบของ สคบศ. สมัครเป็นสมาชิกของ Google เพ่ือให้มี Accout ของ Gmail 
ส าหรับใช้ในการเข้าสู่บริการของ Google Drive  

2) สร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Form โดยสามารถสร้างจากแบบสอบถามเปล่า 
หรือเลือกจาก Template ที่มีอยู่แล้วโดยเข้าไปที่ http://drive.google.com/templates แล้วเลือก Template 
ที่ต้องการและสามารถตกแต่งรูปแบบเอกสารให้สวยงามตามความต้องการได้  

3) น าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเสร็จแล้ว ไปทดสอบ (Try Out)  
4) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้ตอบ

แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) 
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เป็นต้น อ่านบาร์โค๊ด 3 มิติ (QR Code) ที่ส่งไปกับหนังสือราชการ เพ่ือเปิด
แบบสอบถามออนไลน์และตอบแบบสอบถามดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เลย 

5) การดูผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับ สามารถดูผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามในรูปของตาราง หรือ ดูผลการตอบแบบสอบถามในรูปของแผนภูมิ (Chart) พร้อมร้อยละ (%) 
ของแต่ละค าตอบได้ นอกจากนั้นยังสามารถดูผลการตอบกลับโดย Spreadsheet และสามารถ download 
ออกมาเป็น Text ไฟล์ในรูปแบบ CSV (Comma Separated Value) เป็นการน าข้อมูลออก (Export) เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Excel เป็นต้น 

6) น าผลการวิเคราะห์ไปสรุปเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 3 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สมัครและมีบัญชีของ Gmail สร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ์
โดยใช้ Google Form 

ตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสผ์่าน Web Browser 

ผลการตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนสิก์ในรูปของงานเอกสาร (Worksheet)  

ผู้รับผิดชอบ 
ของ สคบศ. 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สแกน QR Code เพื่อเปิด 

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ์

น าข้อมูล 
ไปวิเคราะห ์
และแปรผล 
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4. รายงานผลการด าเนินงาน  
 รายงานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสรรถนะของผู้บริหารและบุคลากร 
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ความเป็นมา  
ตามที่มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และ
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่
เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการศึกษา การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่ในการสนับสนุนและด าเนินการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการทดลอง
น าร่องหรือการพัฒนา ดังนั้น จึงเห็นสมควรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ตามที่มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ
ศึกษา การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายต่อไป 
 

4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
4.2.1 ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 แห่ง 
4.2.2 ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 แห่ง 

 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็น  
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากร ส านักงานศึกษาธิการภาพและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

4.3.1 แบบสอบถามออนไลน์ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 1 ฉบับ 
4.3.2 แบบสอบถามออนไลน์ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 1 ฉบับ 
แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 5 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีด าเนินการดังนี้ 
4.4.1 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม พร้อมเอกสารขั้นตอนและรายละเอียดการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ไปให้ ส านักงานศึกษาธิการภาคทุกภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทางไปรษณีย์ 

4.4.2 ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต  
เป็นต้น อ่านบาร์โค๊ด 3 มิติ (QR Code) เพ่ือเปิดแบบสอบถามออนไลน์และตอบแบบสอบถามดังกล่าวผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เลย 

4.4.3 ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ตอบกลับมา  
4.4.4 น าข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์และแปลผลต่อไป   

 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และ 

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

4.6 ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

4.7 ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

4.8 ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน

ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งเป็น 3 ตอน 1) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ 3) ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดแต่ละตอน ดังนี้ 

 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 6 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

1) ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสรรถนะของผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการภาค 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามของส านักงานศึกษาธิการภาค จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบ (คน) 

1. ศึกษาธิการภาค 2 
2. รองศึกษาธิการภาค 5 
3. ผู้อ านวยการกลุ่ม 19 
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 50 

รวมทั้งสิ้น 76 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามของส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 76 คน ประกอบด้วย
ต าแหน่งศึกษาธิการภาค จ านวน 2 คน รองศึกษาธิการภาค จ านวน 5 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 19 คน  
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 50 คน 
 

 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 7 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการภาค จ าแนกตามอายุ ระดับต าแหน่งหรือวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาสูงสุด  สาขาวิชาหรือ 
              วิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์การท างาน (อายุราชการ)  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ศธภ. รอง ศธภ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรฯ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 
 21 – 30 ปี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 31 -40 ปี 0 0.00 0 0.00 3 15.79 24 48.00 27 35.53 
 มากกว่า 41 ปี 2 100.00 5 100.00 16 84.21 26 52.00 49 64.47 

รวม 2 100.00 5 100.00 19 100.00 50 100.00 76 100.00 
ระดับต าแหน่งหรือวิทยฐานะ 

 เชี่ยวชาญ (อ านวยการสูง) 2 100.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 5 6.58 
 ช านาญการพิเศษ (อ านวยการต้น) 0 0.00 2 40.00 19 100.00 11 22.00 32 42.11 
 ช านาญการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 48.00 24 31.58 
 ปฏิบัติการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 30.00 15 19.74 

รวม 2 100.00 5 100.00 19 100.00 50 100.00 76 100.00 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี 0 0.00 0 0.00 1 5.26 19 38.00 20 26.32 
 ปริญญาโท 0 0.00 3 60.00 17 89.47 29 58.00 49 64.47 
 ปริญญาเอก 2 100.00 2 40.00 1 5.26 2 4.00 7 9.21 

รวม 2 100.00 5 100.00 19 100.00 50 100.00 76 100.00 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 8 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ศธภ. รอง ศธภ.  ผอ.กลุ่ม บุคลากรฯ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สาขาวิชาหรือวิชาเอก           

 บริหารการศึกษา 0 0.00 4 80.00 6 31.58 6 12.00 16 21.05 
 เทคโนโลยีการศึกษา 0 0.00 1 20.00 1 5.26 1 2.00 3 3.95 
 บริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 26.00 13 17.11 
 อ่ืน ๆ 2 100.00   0 0.00 12 63.16 30 60.00 44 57.89 

รวม 2 100.00 5 100.00 19 100.00 50 100.00 76 100.00 
ประสบการณ์การท างาน            

 ต่ ากว่า 10 ปี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 44.00 22 28.95 
 10 -20 ปี 0 0.00 0 0.00 6 31.58 9 18.00 15 19.74 
 21 – 30 ปี 0 0.00 0 0.00 5 26.32 7 14.00 12 15.79 
 31 ปีขึ้นไป 2 100.00 5 100.00 8 42.11 12 24.00 27 35.53 

รวม 2 100.00 5 100.00 19 100.00 50 100.00 76 100.00 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 9 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการภาค อายุมากกว่า 41 ปี จ านวน 
49 คน (ร้อยละ 64.47) และอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 27 คน (ร้อยละ 35.57) ตามล าดับ     

มีระดับต าแหน่งหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (อ านวยการต้น) จ านวน 32 คน (ร้อยละ 
42.11) ช านาญการ จ านวน 24 คน (ร้อยละ 31.58) ปฏิบัติการ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 19.74) และ
เชี่ยวชาญ (อ านวยการสูง) จ านวน 5 คน (ร้อยละ 6.58) ตามล าดับ 

มีวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท จ านวน 49 คน (ร้อยละ 64.47) ปริญญาตรี จ านวน 20 คน 
(ร้อยละ 26.32) และปริญญาเอก จ านวน 7 คน (ร้อยละ 9.21) ตามล าดับ 

มีสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาอ่ืน ๆ จ านวน 44 คน (ร้อยละ 57.89) 
บริหารการศึกษา จ านวน 16 คน (ร้อยละ 21.05) บริหารธุรกิจ จ านวน 13 คน (ร้อยละ 17.11) และ
เทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.95) ตามล าดับ 

มีประสบการณ์การท างาน (อายุราชการ) 31 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน (ร้อยละ 35.53) ต่ ากว่า 10 ป ี
จ านวน 22 คน (ร้อยละ 28.95) 10-20 ปี จ านวน 15 คน (ร้อยละ 19.74) และ 21-30 ปี จ านวน 12 คน 
(ร้อยละ 15.79) ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากร          
              ผู้ปฏิบัติงาน ส านกังานศึกษาธิการภาค จ าแนกตามกลุ่ม 

หน่วยงานและกลุ่ม 
ผอ.กลุ่ม (n=19) บุคลากร (n=50) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ 4 21.05 12 24.00 
กลุ่มยุทธศาสตร์ 4 21.05 9 18.00 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 26.32 10 20.00 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 1 5.26 8 16.00 
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 5 26.32 11 22.00 

รวม 19 100.00 50 100.00 
  

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล เท่ากับกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล จ านวน 5 คน (ร้อยละ 
26.32) กลุ่มอ านวยการและประสานราชการเท่ากับกลุ่มยุทธศาสตร์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 21.05) และกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา จ านวน 1 คน (ร้อยละ 5.26) ตามล าดับ    
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการภาค ปฏิบัติงาน 
ในกลุ่มอ านวยการและประสานราชการเท่ากับกลุ่มยุทธศาสตร์ จ านวน 12 คน (ร้อยละ 24.00) กลุ่มตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล จ านวน 11 คน (ร้อยละ 22.00) กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 10 คน  
(ร้อยละ 20.00) กลุ่มยุทธศาสตร์ จ านวน 9 คน (ร้อยละ 18.00) และกลุ่มพัฒนาการศึกษา จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 16.00) ตามล าดับ 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 10 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน 
 ศึกษาธิการภาค 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดล าดับหัวข้อหรือวิชาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
              ส าหรับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการภาค 

ที ่
หัวข้อหรือวิชาที่มีความส าคัญเร่งด่วนส าหรับ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการภาค 

ล าดับความต้องการจ าเป็น / 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (n=76) 
1 2 3 4 5 

1 การจัดท าแผน บริหารแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ 25 20 13 8 10 

2 
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของบุคลากร 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

17 23 10 14 12 

3 การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ 12 13 28 11 12 
4 การบริหารจัดการเทคโนโลยี 4 14 15 30 13 
5 การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 12 9 12 14 29 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคส่วนใหญ่มีความต้องการ 
ที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อหรือวิขาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการภาค 
เรียงล าดับความต้องการดังนี้  
 ล าดับแรก การจัดท าแผน บริหารแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ จ านวน 25 คน 
 ล าดับที่ 2 การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 23 คน 
 ล าดับที่ 3 การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 28 คน 
 ล าดับที่ 4 การบริหารจัดการเทคโนโลยี จ านวน 30 คน 
 ล าดับสุดท้าย การบริหารงานการเงินและงบประมาณ จ านวน 29 คน 
 

หัวข้อหรือวิชาอ่ืนที่มีความจ าเป็นส าหรับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 
1. วิจัยและนวัตกรรม (f = 5) 
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการจัดการด้านงานวินัย (f = 4) 
3. พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคล (f = 3) 
4. การเขียนโครงการตามภารกิจงาน (f = 2) 
5. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐใหม่ (f = 2)  
6. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการน าเสนองาน (f = 2) 
7. กิจกรรมลูกเสือ (f = 1) 
8. บทบาทหน้าที่ของคณะ อกศจ. (f = 1) 
9. การคิด วิเคราะห์ แบบองค์รวม (f = 1) 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 11 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

10. ITกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (f = 1) 
11. การพัฒนาด้านการมีจิตให้บริการ (f = 1) 
12. การเขียนรายงานการตรวจราชการ (f = 1) 
13. การบริหารที่เป็นเลิศสู่ Thailand 4.0 (f = 1) 
14. การศึกษาดูงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (f = 1) 
15. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (f = 1) 
16. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนางาน (f = 1) 
17. การก าหนดภารกิจ และมอบหมายงาน และขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน (f = 1) 
18. บทบาทของศธภ.ในการก ากับดูแล ศธจ. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ (f = 1) 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดล าดับหัวข้อหรือวิชาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
              ส าหรับการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตามโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการภาค 

ที ่
หัวข้อหรือวิชาที่มีความส าคัญเร่งด่วนส าหรับ 

การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 
ตามโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการภาค 

ล าดับความต้องการจ าเป็น / 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (n=76) 
1 2 3 4 5 

1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 22 20 15 9 10 
2 การเขียนแผนงาน โครงการ 14 30 18 8 6 
3 การพัฒนาบุคลิกภาพ 10 9 22 9 26 

4 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดท า 
ตัวชี้วัดทางการศึกษา 

19 11 16 24 6 

5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 12 7 6 23 28 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคส่วนใหญ่มีความต้องการ 
ที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อหรือวิขาท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 
ตามโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการภาค เรียงล าดับความต้องการดังนี้  
 ล าดับแรก การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน 22 คน 
 ล าดับที่ 2 การเขียนแผนงาน โครงการ จ านวน 30 คน 
 ล าดับที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 22 คน 
 ล าดับที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดท าตัวชี้วัดทางการศึกษา จ านวน 24 คน 
 ล าดับสุดท้าย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 28 คน 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 12 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

หัวข้อหรือวิชาอ่ืนที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม ตามโครงสร้าง
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 

1. การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย (f = 2) 
2. งานในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งในกลุ่มบริหารงานบุคคล (f = 2) 
3. การท างานเป็นทีม (f = 1) 
4. การมองภาพองค์รวม (f = 1) 
5. การพูด การเป็นวิทยากร (f = 1) 
6. การวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน (f = 1) 
7. การจัดท าดัชนีทางการศึกษา (f = 1) 
8. กลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการ (f = 1) 
9. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่มืออาชีพ (f = 1) 
10. การจัดท าแบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศธจ. (f = 1) 
11. กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล (f = 1) 
12. การพัฒนา และให้ความรู้เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพสูงสุด (f = 1) 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 13 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการภาค จ าแนกตามต าแหน่ง ความต้องการด้านระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนา  
              วันที่สามารถเข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานที่พัฒนา  

  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ศธภ.  รอง ศธภ.  ผอ.กลุ่ม  บุคลากรฯ  รวม 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนา               
 3 วัน 2 100.00  3 60.00  7 36.84  23 46.00  35 46.05 
 5 วัน 0 0.00  2 40.00  9 47.37  23 46.00  34 44.74 
 7 วัน 0 0.00  0 0.00  0 0.00  3 6.00  3 3.95 
 15 วัน 0 0.00  0 0.00  3 15.79  1 2.00  4 5.26 

รวม 2 100.00  5 100.00  19 100.00  50 100.00  76 100.00 
วันที่สามารถเข้ารับการพัฒนา               

 วันที่ปฏิบัติราชการ  2 100.00  2 40.00  17 89.47  49 98.00  70 92.11 
 วันหยุด 0 0.00  3 60.00  2 10.53  1 2.00  6 7.89 

รวม 2 100.00  0 100.00  19 100.00  50 100.00  76 100.00 
หน่วยงานที่พัฒนา               

 ในเขตจังหวัดที่ตั้งของ ศธภ. 2 100.00  1 20.00  5 26.32  31 62.00  39 51.32 
 สคบศ. 0 0.00  4 80.00  14 73.68  19 38.00  37 48.68 

รวม 2 100.00  5 100.00  19 100.00  50 100.00  76 100.00 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 14 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการภาค มีความต้องการด้านระยะเวลา 
ที่เหมาะสมในการพัฒนา คือ ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 35 คน (ร้อยละ 46.05) ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 
34 คน (ร้อยละ 44.74) ระยะเวลา 15 วัน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 5.26) และระยะเวลา 7 วัน จ านวน 3 คน 
(ร้อยละ 3.95) ตามล าดับ   
  วันที่สามารถเข้ารับการพัฒนา คือ วันที่ปฏิบัติราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) จ านวน 70 คน (ร้อยละ 
92.11) และวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) จ านวน 6 คน (ร้อยละ 7.89) ตามล าดับ  
 หน่วยงานที่พัฒนา คือ ในเขตจังหวัดที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 39 คน (ร้อยละ 51.32)  
และ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 37 คน (ร้อยละ 48.68) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพฒันาผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 

1. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนในส านักงานศึกษาธิการภาคเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้การขับเคลื่อนการศึกษาด าเนินไปด้วยความราบรื่นและ 
มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการท างานทุก ๆ ด้าน ควรพัฒนาประสิทธิภาพผู้อ านวยการกลุ่มโดยเฉพาะ
ภาคตั้งใหม่ ด าเนินการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน สม่ าเสมอและต่อเนื่อง และมีความเสมอภาคในการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับการพัฒนา (f = 12) 

2. ควรสร้างความชัดเจนในเรื่องอ านาจ หน้าที่ บทบาท เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะบทบาทในการตรวจติดตามและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (f = 5) 

3. ควรจัดประชุมระดับผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มพร้อมกันปีละ 2 ครั้ง และควรจัดประชุม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (f = 2) 

4. ควรจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (f = 1)  
5. ต้องการให้ส านักงาน กคศ.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน (f = 1) 
6. ควรให้ความส าคัญผู้ที่มาท าหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและประสานราชการ 

ให้มากกว่าอดีต (f = 1) 
7. ผู้บริหารควรประชาสัมพันธ์องค์กรและการบริหารงานโครงสร้างให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกับ

สังคม (f = 1) 
8. ควรจัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงานให้พร้อมและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 

พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการใช้งาน (f = 1) 
9. ควรพัฒนาเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

การท างานของส านักงานศึกษาธิการภาค (f = 1) 
10.  ส่วนกลางควรติดตามการท างานของส านักงานศึกษาธิการภาคอย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา 

เพ่ือให้เห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในปีถัดไป (f = 1) 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 15 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

2) ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสรรถนะของผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบ (คน) 

1. ศึกษาธิการจังหวัด 20 
2. รองศึกษาธิการจังหวัด 19 
3. ผู้อ านวยการกลุ่ม 189 
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 670 
5. ไม่ระบุ 7 

รวมทั้งสิ้น 905 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 905 คน 
ประกอบด้วยต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 20 คน รองศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 19 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จ านวน 189 คน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 670 คน และไม่ระบุต าแหน่ง จ านวน 7 คน 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 16 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

 

ตารางท่ี 8  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดับต าแหน่งหรือวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาสูงสุด  
               สาขาวิชาหรือวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์การท างาน (อายุราชการ)  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ศธจ. รอง ศธจ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรฯ ไม่ระบุ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 

21 – 30 ปี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 5.07 0 0.00 34 3.76 
31 – 40 ปี 3 15.00 0 0.00 9 4.76 226 33.73 1 14.29 239 26.41 
มากกว่า 41 ปี 17 85.00 19 100.00 180 95.24 410 61.19 6 85.71 632 69.83 

รวม 20 100.00 19 100.00 189 100.00 670 100.00 7 100.00 905 100.00 
ระดับต าแหน่งหรือวิทยฐานะ 

เชี่ยวชาญ  20 100.00 0 0.00 2 1.06 3 0.45 0 0.00 25 2.76 
ช านาญการพิเศษ  0 0.00 19 100.00 171 90.48 214 31.94 0 0.00 404 44.64 
ช านาญการ 0 0.00 0 0.00 16 8.47 261 38.96 5 71.43 282 31.16 
ปฏิบัติการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 141 21.04 2 28.57 143 15.80 
อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 7.61 0 0.00 51 5.64 

รวม 20 100.00 19 100.00 189 100.00 670 100.00 7 100.00 905 100.00 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 17 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ศธจ. รอง ศธจ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรฯ ไม่ระบุ รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี 0 0.00 0 0.00 33 17.46 219 32.69 0 0.00 252 27.85 
ปริญญาโท 14 70.00 18 94.74 146 77.25 405 60.45 7 100.00 590 65.19 
ปริญญาเอก 6 30.00 1 5.26 10 5.29 33 4.93 0 0.00 50 5.52 
อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 1.94 0 0.00 13 1.44 

รวม 20 100.00 19 100.00 189 100.00 670 100.00 7 100.00 905 100.00 
สาขาวิชาหรือวิชาเอก 

บริหารการศึกษา 11 55.00 17 89.47 113 59.79 206 30.75 4 57.14 351 38.78 
เทคโนโลยีการศึกษา 0 0.00 0 0.00 8 4.23 28 4.18 0 0.00 36 3.98 
บริหารธุรกิจ 1 5.00 0 0.00 14 7.41 87 12.99 0 0.00 102 11.27 
อ่ืนๆ 8 40.00 2 10.53 54 28.57 349 52.09 3 42.86 416 45.97 

รวม 20 100.00 19 100.00 189 100.00 670 100.00 7 100.00 905 100.00 
ประสบการณ์การท างาน  

ต่ ากว่า 10 ปี 2 10.00 0 0.00 1 0.53 212 31.64 0 0.00 215 23.76 
10  - 20 ปี 2 10.00 0 0.00 15 7.94 130 19.40 1 14.29 148 16.35 
21 – 30 ปี 3 15.00 2 10.53 91 48.15 261 38.96 2 28.57 359 39.67 
31 ปีขึ้นไป 13 65.00 17 89.47 82 43.39 67 10.00 4 57.14 183 20.22 

รวม 20 100.00 19 100.00 189 100.00 670 100.00 7 100.00 905 100.00 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อายุมากกว่า 41 ปี จ านวน 632 คน 
(ร้อยละ 69.83) อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 239 คน (ร้อยละ 26.41) และอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 
34 คน (ร้อยละ 3.76)  ตามล าดับ 
 มีระดับต าแหน่งหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (อ านวยการต้น) จ านวน 404 คน (ร้อยละ 44.64) 
ช านาญการ จ านวน 282 คน (ร้อยละ 31.16) ปฏิบัติการ จ านวน 143 คน (ร้อยละ 15.80) ระดับต าแหน่งอ่ืน ๆ 
จ านวน 51 คน (ร้อยละ 5.64) และเชี่ยวชาญ (อ านวยการสูง) จ านวน 25 คน (ร้อยละ 2.76) ตามล าดับ 
 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท จ านวน 590 คน (ร้อยละ 65.19) ปริญญาตรี จ านวน 252 คน 
(ร้อยละ 27.85) ปริญญาเอก จ านวน 50 คน (ร้อยละ 5.52) และวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวน 13 คน 
(ร้อยละ 1.44) ตามล าดับ 
 มีสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาอ่ืน ๆ จ านวน 416 คน (ร้อยละ 45.97)  
บริหารการศึกษา จ านวน 351 คน (ร้อยละ 38.78) บริหารธุรกิจ จ านวน 102 คน (ร้อยละ 11.27) และ
เทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 36 คน (ร้อยละ 3.98) ตามล าดับ 
 มีประสบการณ์การท างาน (อายุราชการ) 21-30 ปี จ านวน 359 คน (ร้อยละ 39.67) ต่ ากว่า 10 ปี 
จ านวน 215 คน (ร้อยละ 23.76) 31 ปีขึ้นไป จ านวน 183 คน (ร้อยละ 20.22) และ 10-20 ปี จ านวน 148 คน 
(ร้อยละ 16.35) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากร 
              ผู้ปฏิบัติงาน ส านกังานศึกษาธิการจังหวัด จ าแนกตามกลุ่ม 

หน่วยงานและกลุ่ม 
ผอ.กลุ่ม (n=189) บุคลากร (n=677) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มอ านวยการ 13 6.88 39 5.76 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 6.35 106 15.66 
กลุ่มนโยบายและแผน 37 19.58 87 12.85 
กลุม่พัฒนาการศึกษา 24 12.70 51 7.53 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 37 19.58 240 35.45 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 19 10.05 61 9.01 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 18 9.52 23 3.40 
หน่วยตรวจสอบภายใน 14 7.41 13 1.92 
ไม่ระบุ 15 7.94 57 8.42 

รวม 189 100.00 677 100.00 
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กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน เท่ากับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน 37 คน  
(ร้อยละ 19.58) กลุ่มพัฒนาการศึกษา จ านวน 24 คน (ร้อยละ 12.70) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 19 คน 
(ร้อยละ 10.05) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จ านวน 18 คน (ร้อยละ 9.52) ไม่ระบุ จ านวน 15 คน 
(ร้อยละ 7.94) หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 14 คน (ร้อยละ 7.41) กลุ่มอ านวยการ จ านวน 13 คน 
(ร้อยละ 6.88) และกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 12 คน (ร้อยละ 6.35) ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติงาน 
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน 240 คน (ร้อยละ 35.45) กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 106 คน 
(ร้อยละ 15.66) กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 87 คน (ร้อยละ 12.85) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 61 คน (ร้อยละ 9.01) ไม่ระบุ จ านวน 57 คน (ร้อยละ 8.42) กลุ่มพัฒนาการศึกษา จ านวน 51 คน  
(ร้อยละ 7.53) กลุ่มอ านวยการ จ านวน 39 คน (ร้อยละ 5.76) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
จ านวน 23 คน (ร้อยละ 3.40) และหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 13 คน (ร้อยละ 1.92) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 10 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดล าดับหัวข้อหรือวิชาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
                ส าหรับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ที ่
หัวข้อหรือวิชาที่มีความส าคัญเร่งด่วนส าหรับ 
การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ล าดับความต้องการจ าเป็น / 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (n=905) 
1 2 3 4 5 

1 การจัดท าแผน บริหารแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ 303 241 146 114 101 

2 
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของบุคลากร 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

299 263 125 121 97 

3 การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ 76 156 347 175 151 
4 การบริหารจัดการเทคโนโลยี 57 130 183 358 177 
5 การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 170 115 104 137 379 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่วนใหญ่มีความต้องการ  
ที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อหรือวิขาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เรียงล าดับความต้องการดังนี้  
 ล าดับแรก การจัดท าแผน บริหารแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ จ านวน 303 คน 
 ล าดับที่ 2 การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 263 คน 
 ล าดับที่ 3 การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 347 คน 
 ล าดับที่ 4 การบริหารจัดการเทคโนโลยี จ านวน 358 คน 
 ล าดับสุดท้าย การบริหารงานการเงินและงบประมาณ จ านวน 379 คน 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 20 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

หัวข้อหรือวิชาอ่ืนที่มีความจ าเป็นส าหรับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. การก ากับ การนิเทศ การตรวจ ติดตามและประเมินผล (f = 29) 
2. บทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน กรอบการท างานงาน ขอบข่ายงาน กลุ่มงาน ต าแหน่ง (f = 25) 
3. การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร (f = 21) 
4. การงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่าย การสร้างความร่วมมือ (f = 18) 
5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (f = 13) 
6. การจัดการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาแนวใหม่ (f = 12) 
7. การบริหารงานพัสดุตามระเบียบ 2560 การบริหารจัดการทรัพยากร (f = 12) 
8. งานบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (f = 10) 
9. เทคนิคการจัดท าแผน การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการน าแผนสู่การปฏิบัติ การจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ มาตรฐานและตัวชี้วัด (f = 8) 

10. กฎระเบียบข้อกฎหมายที ่เกี่ยวข้อง (f = 7) 

11. คู่มือการปฏิบัติงาน (f = 6) 
12. ภาวะผู้น า (f = 5) 
13. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (f = 5) 
14. การพัฒนาสู่วิทยฐานะ ความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ (f =5) 
15. การตรวจราชการ (f = 4) 
16. การประชาสัมพันธ์ (f = 4) 
17. กระบวนการการท างานเป็นทีม (f = 4) 
18. การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน (f = 4) 
19. การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทการเข้าสังคม (f = 4) 
20. การควบคุมภายในกับการตรวจสอบภายใน (f = 4) 
21. การท าผลงาน (f = 3) 
22. งานสารบรรณ (f = 3) 
23. คุณธรรมและจริยธรรม (f = 3) 
24. บทบาทของศึกษานิเทศก์ (f = 3) 
25. เทคนิคการประสานงาน และการสื่อสาร (f = 3) 
26. นโยบาย ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง (f = 3) 
27. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดท าเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ (f = 3) 
28. การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าและการวิเคราะห์งบประมาณ การบรหิารงบประมาณ (f = 3) 
29. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เทคนิคการบริหารงานแบบ 

บูรณาการ (f = 3) 
30. ระเบียบการเงินและบัญชี (f = 2) 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 21 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

31. การพัฒนาองค์กร (f = 2) 
32. ความคิดสร้างสรรค์ (f = 2) 
33. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ อกศจ. อนุกรรมการพัฒนาการศึกษา อนุกรรมการบริหาร 

เชิงยุทธศาสตร์กับการสนับสนุนของศึกษาธิการจังหวัด (f = 2) 
34. จิตวิทยา (f = 1) 
35. การพัฒนาองค์กร (f = 1) 
36. การมอบหมายงาน (f = 1) 
37. ทัศนะคติต่อหน่วยงาน (f = 1) 
38. การบริหารงานวิชาการ (f = 1) 
39. การด าเนินการทางวินัย (f = 1) 
40. การบริหารบนความขัดแย้ง (f = 1) 
41. การท า school Mapping (f = 1) 
42. การบริหารจัดการความเสี่ยง (f = 1) 
43. จิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี (f = 1) 
44. การเขียนโปรแกรมส ารวจข้อมูลพื้นฐานอย่างง่าย (f = 1) 
45. การให้บริการด้านสวัสดิการของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (f = 1) 
46. การจัดตัง้และเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (f = 1) 
 

ตารางท่ี 11 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดล าดับหัวข้อหรือวิชาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
               ส าหรับการปฏิบตัิงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตามโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ที ่
หวัข้อหรือวิชาที่มีความส าคัญเร่งด่วนส าหรับ 

การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 
ตามโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ล าดับความต้องการจ าเป็น / 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (n=905) 
1 2 3 4 5 

1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 246 205 204 118 132 
2 การเขียนแผนงาน โครงการ 240 267 199 136 63 
3 การพัฒนาบุคลิกภาพ 103 105 203 220 274 

4 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดท า 
ตัวชี้วัดทางการศึกษา 

206 209 207 211 72 

5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 105 114 112 210 364 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคส่วนใหญ่มีความต้องการ 
ที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อหรือวิขาท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 
ตามโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเรียงล าดับความต้องการดังนี้  



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
งานการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาโดยใข้แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส ์   หน้าที่ 22 

กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

 ล าดับแรก การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน 246 คน 
 ล าดับที่ 2 การเขียนแผนงาน โครงการ จ านวน 267 คน 
 ล าดับที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดท าตัวชี้วัดทางการศึกษา จ านวน 207 คน 
 ล าดับที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 220 คน 
 ล าดับสุดท้าย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 364 คน 
 

หัวข้อหรือวิชาอ่ืนที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม ตามโครงสร้าง
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษา ความรู้ความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ การวิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่ง
ตามกรอบโครงสร้างหรือกลุ่มงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (f = 36)   

2. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางาน เช่น การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส ารวจข้อมูลหรือรายงานข้อมูลผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้งานการใช้งาน google site หรือ google sheet การจัดท าเว็บไซต์ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ เช่น Photoshop การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social medis) เพ่ือการท างาน และการแก้ไข
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น (f = 21) 

3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา (f = 13)  
4. ระเบียบวิธีวิจัย วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนางาน (f = 10) 
5. การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงาน

การเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ (f = 10)  
6. การพัฒนาบุคลากรความรู้ตามสมรรถนะของสายงาน (f = 9) 
7. การบริหารงานบุคคลในบทบาทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น การสรรหา การประเมินผล

งานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (f = 8) 
8. ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาส าหรับการสื่อสารกับประเทศที่ติดชายแดนประเทศไทย (f = 8) 
9. เทคนิคการท างานเป็นทีม กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วมและประสานสอดคล้อง  

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (f = 8) 
10. การจัดท าคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (f = 7) 
11. การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร (f = 5) 
12. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติพร้อมตัวอย่าง ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2560 (f = 6) 
13. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติงาน (f = 4)  
14. งานสารบรรณ หลักการเขียนและร่างหนังสือราชการ การเขียนรายงานการด าเนินการที่ดี (f = 4)   
15. การจัดท าผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น (f = 4) 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
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16. ภาวะผู้น า ผู้น าเชิงรุก (f = 3) 
17. สถิติการวัดและประเมินผลแนวใหม่ (f = 3)  
18. ทักษะการสื่อสาร เทคนิคการพูด การพูดโน้มน้าว (f = 3)  
19. ความมั่นคง (f = 1) 
20. งานวิชาการ (f = 1) 
21. กิจกรรมลูกเสือ (f = 1) 
22. การมอบหมายงาน (f = 1) 
23. การบริหารจัดการ (f = 1) 
24. ทักษะการท า PLC (f = 1) 
25. การประกันคุณภาพ (f = 1) 
26. วัฒนธรรมการท างาน (f = 1) 
27. ความปลอดภัยในการท างาน (f = 1)  
28. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (f = 1) 
29. การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (f = 1) 
30. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน (f = 1) 
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ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ าแนกตามต าแหน่ง ความต้องการด้านระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนา  
                วันที่สามารถเข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานที่พัฒนา  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ศธจ.  รอง ศธจ.  ผอ.กลุ่ม  บุคลากรฯ  รวม 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนา               
 3 วัน 12 60.00  12 63.16  98 51.85  372 54.95  494 54.59 
 5 วัน 6 30.00  7 36.84  80 42.33  245 36.19  338 37.35 
 7 วัน 2 10.00  0 0.00  8 4.23  37 5.47  47 5.19 
 15 วัน 0 0.00  0 0.00  3 1.59  33 3.40  26 2.87 

รวม 20 100.00  19 100.00  189 100.00  677 100.00  905 100.00 
วันที่สามารถเข้ารับการพัฒนา               

 วันที่ปฏิบัติราชการ  14 70.00  12 63.16  168 88.89  611 90.25  805 88.95 
 วันหยุด 6 30.00  7 36.84  21 11.11  66 9.75  100 11.05 

รวม 20 100.00  19 100.00  189 100.00  677 100.00  905 100.00 
หน่วยงานที่พัฒนา               

 ในเขตจังหวัดที่ตั้งของ ศธภ. 4 20.00  6 31.58  55 29.10  338 49.93  403 44.53 
 สคบศ. 16 80.00  13 68.42  134 70.90  339 50.07  502 55.47 

รวม 20 100.00  19 100.00  189 100.00  677 100.00  905 100.00 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความต้องการด้านระยะเวลา 
ที่เหมาะสมในการพัฒนา คือ ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 494 คน (ร้อยละ 54.59) ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 338 คน 
(ร้อยละ 37.35) ระยะเวลา 7 วัน จ านวน 47 คน (ร้อยละ 5.19) และระยะเวลา 15 วัน จ านวน 26 คน 
(ร้อยละ 2.87) ตามล าดับ   
  วันที่สามารถเข้ารับการพัฒนา คือ วันที่ปฏิบัติราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) จ านวน 805 คน (ร้อยละ 
88.95) และวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) จ านวน 100 คน (ร้อยละ 11.05) 
ตามล าดับ  
 หน่วยงานที่พัฒนา คือ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 502 คน (ร้อยละ 
55.47) และในเขตจังหวัดที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 403 คน (ร้อยละ 44.53) ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

1. ควรจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคน 
ทุกกลุ่มควรด าเนินการโดยเร่งด่วนต่อเนื่องทุกปี โดยส ารวจความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือให้
ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
และหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตามภาระงานของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ไปได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และควรประสานกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พยายามอย่าให้ซ้ าซ้อนกัน 
ในเรื่องของเวลา เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดเรื่องบุคลากร อาจแบ่งการอบรมเป็น 3 ระยะ และมีความต่อเนืองกัน 
(f = 83) 

2. ควรจัดท าเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการเพ่ือสร้างเครือข่าย
การท างานในทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วม เช่น ระหว่างกลุ่มงาน ระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาความร่วมมือ
กับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการประสานสัมพันธ์ในการท างาน 
ที่มีประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดส าหรับผู้อ านวยการกลุ่มทุกจังหวัด 
ในระดับประเทศ  เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและสร้างเครือข่ายในการท างาน การประชุมเพ่ือชี้แจง 
แนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่ ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่พร้อมทั้งพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทให้เป็นที่น่าเชื่อถือของหน่วยงานและสถานศึกษา อันจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในอนาคตและ
ควรมีจัดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนงานโดยจัดแบบมีส่วนร่วมหรือการจัดท าแบบประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายในการน าแนวทางมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (f = 62) 

3. ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีข้อระเบียบ กฎหมาย มีการก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตและ
กรอบการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งและกลุ่มงานที่ชัดเจน ควรด าเนินการในส่วนของแผนปฏิบัติการส าหรับ
กลุ่มงาน และบทบาทภารกิจการปฏิบัติงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (f = 58) 
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4. กระทรวงควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ ส าหรับจ้างลูกจ้างเพ่ิมเติม และควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
เนื่องจากเป็นส านักงานตั้งใหม่มีความจ าเป็นจะต้องใช้มากกว่าส านักงานที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว (f = 20) 

5. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรจัดให้มีหลักสูตรที่หลากหลายส าหรับ
พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากบุคลากรมาจากหลายกลุ่มงานและต้องมา
ปฏิบัติงานที่ไม่เคยท ามาก่อน ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น หลักสูตรภาวะ
ผู้น าบริหาร หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน หลักสูตรการเขียนโปรแกรม
ออนไลน์ หลักสูตรสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยเฉพาะหน้าที่ของศึกษานิเทศก์  หลักสูตรเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเอกชนเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรเกี่ยวกับนโยบาย
หรือเรื่องใหม่ๆ ที่ต้องติดตามและปฏิบัติควรให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติในงานนั้นๆ เพ่ือจะได้ท างานได้ถูกต้องตาม
เป้าหมาย โดยอาจจัดให้มีการอบรมและการพัฒนาในลักษณะออนไลน์ (f = 18) 

6. ควรก าหนดกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละกลุ่ม ควรจัดสรรอัตราก าลัง  
ให้ครบตามกรอบอัตราก าลังของแต่ละจังหวัดเพ่ือประสิทธิภาพของงาน  ควรส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าของ
บุคลากรทุกระดับ (f = 12) 

7. ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารงานในแต่ละกลุ่มงานให้ชัดเจน เพ่ือก าหนดให้เป็น
ทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ (f = 11) 

8. การสั่งการหรือการมอบหมายงานควรเป็นหนังสือราชการที่ชัดเจน ควรจัดท าหนังสือมอบหมาย
งานในส่วนที่ถ่ายโอนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้รวดเร็วขึ้น  
เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการถ่ายโอนงบประมาณในการท างาน ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานต้องส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือในการท างานทุกอย่าง ควรมีการถ่ายโอนงานที่เป็นระบบจากฐานข้อมูลเดิมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว (f = 9) 

9. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรจัดอบรมแยกตามภูมิภาค ควรจัดให้มี
การอบรมพร้อม ๆ กันทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่ในจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพราะจะได้ 
รู้แนวทางการด าเนินการการปฏิบัติ สอดคล้อง ประสานและเชื่อมโยงกัน ท าให้มีความสะดวกในการเดินทาง  
สร้างการอบรมแบบเครือข่ายเพ่ือให้เกิดวิทยากรแม่ไก่ในการขยายผล (f = 7) 

10.  วิทยากรควรเป็นเจ้าหน้าที่  ก.ค.ศ. ผู้ รับผิดชอบงานวินัยและนิติการโดยตรงหรือเป็น 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้มีการระดมความคิดเห็นหารูปแบบหรือแนวทาง  
เพ่ือน ากลับไปปฏิบัติงานที่จังหวัด และขอให้วิทยากรตอบข้อสงสัยให้ชัดเจน ตรงประเด็นเพ่ือให้เข้าใจง่าย 
น าสู่การปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ (f = 6) 

11.  ควรจัดให้มีน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การจัดท า 
Website ของหน่วยงาน การประชุมออนไลน์ และมีระบบการเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ชัดเจน เป็นระบบและบูรณาการทุกภาคส่วน (f = 6) 



รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่6 ระดับความส าเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวตักรรม  
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12.  ควรดูแลด้านความก้าวหน้าบุคลากร สวัสดิการ สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่น 
การเปิดให้มีการสอบแข่งขันเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (กรณีมีต าแหน่งว่าง) ก่อนรับย้ายหรือโอน ส่งเส ริม 
ให้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงรุกในการพัฒนาการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีความก้าวหน้า  
ในด้านการบริหาร เร่งรัดให้ค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง เพราะมีผลต่อการท างานในอนาคต (f =6) 

13.  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้ง 
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ผู้น าที่ดี
และผู้ปฏิบัติงานที่ดีในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารที่ส าคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข่อง การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ชัดเจน ตรวจสอบ สามารถตอบค าถามได้  และ 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ผู้น าที่ดี ผู้ปฏิบัติงานที่ดีในองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และควรมีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง/วิธีการเดินทางมายังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย (f = 5) 

14.  จัดให้มีอาคารสถานที่ เป็นเอกเทศ มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมและเพียงพอส าหรับ 
การปฏิบัติงาน (f = 4) 

15.  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรมีการติดตามประเมินผล 
หลังการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและให้โอกาสผู้อบรมเพ่ิมเติมหัวข้อที่ต้องการพัฒนาต่อยอดอย่างน้อยปีละ  
3-5 เร่ือง (f = 4) 

16.   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรจัดให้มีหลักสูตร นบก. ส าหรับ
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีอายุเกิน 55 ปีด้วย (f = 2) 

17.  ควรจัดให้มีเวทีส าหรับการน าเสนอแหล่งความรู้เบื้องต้นในโลกออนไลน์  (f = 1) 
18.  รณรงค์เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า (f = 1)  
19.  ควรจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการอ าเภอแล้วยุบส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือการบริหารงานตามสาย

บังคับบัญชา (f = 1) 
20.  ควรก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดมีตู้เสนอแนะความคิดเห็นประจ าส านักงาน และผู้บริหาร 

ควรมีกุญแจเปิดตู้ด้วยตนเอง เพราะหากมอบให้บุคลากรคนใดคนหนึ่งเปิดและคัดกรองข้อความ  จะไม่ได้รับ
ข้อเสนอแนะที่ดี (f = 1) 

21.  ควรท าความตกลงในการเข้าไปใช้หรือเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศหรือฐานข้อมูลที่สามารถ 
ใช้ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเข้าไปน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เป็นการสร้างภาระและ 
เพ่ิมงานในการรายงานของหน่วยงานในสังกัดเพ่ิมเติม (f = 1) 

22.  ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เช่น ระบบงานสารบรรณในการรับส่งหนังสือระหว่างส่วนกลาง เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานทางภูมิภาค รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งถึงกันได้โดยสะดวกและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (f = 1) 

 
*************************** 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก แผนภาพ Infographic Training Needs ของ ศธภ. และ ศธจ. 
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ภาคผนวก ข.  
ขั้นตอนและรายละเอียดการตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์  

ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 

****************** 

 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการภาค มีขั้นตอนและรายละเอียดการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. เปิดแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โทรศัพท์มือถืออ่านบาร์โค๊ด 3 มิติ (QR CODE) ดังภาพ 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIeKekEt5otJL6a25cmg7Au5AKwpDaSd982K
MPfhVZcLIcUg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true 

 

2. หน้าท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาค: ค าชี้แจง  

เมื่อศึกษาค าชี้แจงเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม NEXT เพื่อเปิดแบบสอบถามหน้าท่ี 2 
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กลุ่มวจิัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

3. หน้าท่ี 2 : แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ข้อ 

เมื่อตอบครบแล้ว กรุณากดปุ่ม NEXT เพื่อเปิดแบบสอบถามหน้าท่ี 3 
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4. หน้าท่ี 3: แบบสอบถามตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคจ านวน 7 ข้อ เมื่อตอบครบแล้ว  

กรุณากดปุ่ม NEXT เพื่อเปิดแบบสอบถามหน้าท่ี 4 
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ข้อ 1. ต้องเรียงล าดับให้ครบทุกข้อ  โดยไม่ซ้ ากันในแต่ละล าดับ 
 

 
 

ข้อ 3. ต้องเรียงล าดับให้ครบทุกข้อ  โดยไม่ซ้ ากันในแต่ละล าดับ 
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5. หน้าท่ี 4: แบบสอบถามตอนท่ี 3ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจ านวน 1 ข้อ  

เมื่อตอบแล้ว กรุณากดปุ่ม NEXT เพื่อเปิดแบบสอบถามหน้าท่ี 5 
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6. หน้าท่ี 5: ข้อความ “ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ”  
กรุณากดปุ่ม SUBMIT เพื่อส่งแบบสอบถามเข้าสู่ระบบ 
 

 

 
ปรากฏข้อความแสดงว่า แบบสอบถามบันทึกเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ 
 

  

 
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุลากรทางการศึกษา 

โทร 0-3422-5400–2 และ 0-3432-1290 ต่อ 5012-3 
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ขั้นตอนและรายละเอียดการตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

****************** 

การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการภาค มีขั้นตอนและรายละเอียดการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. เปิดแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โทรศัพท์มือถืออ่านบาร์โค๊ด 3 มิติ (QR CODE) ดังภาพ 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceC48IYjd4AZgMq9CGQcjVsZmLr8_kr8Nn2D6_aGQ_9thjaA
/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true 
 

2. หน้าท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด: ค าชี้แจง  
เมื่อศึกษาค าชี้แจงเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม NEXT เพื่อเปิดแบบสอบถามหน้าท่ี 2 
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3. หน้าท่ี 2 : แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ข้อ 
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4. หน้าท่ี 3: แบบสอบถามตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวน 7 ข้อ เมื่อตอบครบแล้ว กรุณา

กดปุ่ม NEXT เพื่อเปิดแบบสอบถามหน้าที่ 4 
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ข้อ 1. ต้องเรียงล าดับให้ครบทุกข้อ  โดยไม่ซ้ ากันในแต่ละล าดับ  
 

 
 

ข้อ 3. ต้องเรียงล าดับให้ครบทุกข้อ  โดยไม่ซ้ ากันในแต่ละล าดับ 
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5. หน้าท่ี 4: แบบสอบถามตอนท่ี 3ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจ านวน 1 ข้อ  

เมื่อตอบแล้ว กรุณากดปุ่ม NEXT เพื่อเปิดแบบสอบถามหน้าท่ี 5 
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6. หน้าท่ี 5: ข้อความ “ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ”  
กรุณากดปุ่ม SUBMIT เพื่อส่งแบบสอบถามเข้าสู่ระบบ 
 

 

 
ปรากฏข้อความแสดงว่าแบบสอบถามบันทึกเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ 
 

  

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุลากรทางการศึกษา 

โทร 0-3422-5400–2 และ 0-3432-1290 ต่อ 5012-3 
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