


สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
บทที่ 1 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       1 
 จุดมุ่งหมาย          2 
 วัตถุประสงค์          3 
 ประโยชน์ที่ได้รับ          3 
บทที่ 2 
 รายละเอียดที่เก่ียวข้อง         4 
 ลักษณะเฉพาะของงานบริการ        5 
 ข้อควรระวังในการให้บริการ        6 
บทที่ 3 
 วิธีการส ารวจ                  10 
 ขอบเขตการส ารวจ                  14 
 การวิเคราะห์ข้อมูล                 15 
 ขั้นตอนวิธีการประเมินผล        15  
บทที่ 4 
 สรุปผล          16 

อภิปรายผล         22 
ข้อเสนอแนะ         24 

 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  ดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 8 อ าเภอ  เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ  มาตรฐานที่สูงขึ้น  เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป  และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานที่ก าหนด  เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา  มีนโยบายขององค์กร 
ความมุ่งหมายวิธีการด าเนินงานผลงานขององค์กร  ท าให้มีภารกิจด้านการศึกษาการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้รับบริการ  
เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจและน าไปสู่ความส าเร็จของงาน 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ตามมาตรา 4 “ข้อมูล
ข่าวสาร” หมายความว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง  หรือผ่านวิธีการใด ๆ  และไม่ว่าจะจัดท าไว้ในรูปแบบ
เอกสาร  แฟูม  รายงาน  หนังสือ แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และตามมาตร 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลของราชการไว้บริการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ภายใต้บังคับมาตรา 14 และ 15 คือถ้าส่วนที่
ต้องห้ามมิให้เปิดเผย ให้ลบ หรือตัดทอน หรือท าลายประการอื่นใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน
นั้น 
  ยุคโลกาภิวัฒน์นี้ไม่ว่าหน่วยงาน หรือองค์กรต่างก็มุ่งแข่งขัน  เพ่ือแย่งชิงลูกค้า  ใครมี
ลูกค้ามาก  และลูกค้าพึงพอใจ ก็จะมีลูกค้าติดตามมาใช้บริการมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากลูกค้ามา
ใช้แล้วไม่พึงพอใจ ก็จะไปหาแหล่งการให้บริการใหม่ และยังบอกต่อไปยังคนอ่ืนๆ ด้วย ความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ  จึงมีผลกระทบต่อหน่วยงาน หน่วยงานจึงควรมีการพัฒนาและวิธีการ
ให้บริการอย่างเต็มที่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจ ในการให้บริการ 
  การให้บริการจึงเป็นหัวใจของการด าเนินงานในปัจจุบันในทุกหน่วยงานทุกองค์กร  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ลูกค้าจะเลือกแหล่งการให้บริการที่ดีกว่า
เสมอแหล่งให้บริการจึงต้องพัฒนาการให้บริการอย่างดีที่สุด 
  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐและเอกชน  จึงมีการตื่นตัวในการ
ให้บริการกันอย่างกว้างขวาง หากลยุทธ์ต่างๆ มาให้บริการ และถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อทุกคน
ที่มาใช้บริการ คือ ปัจจัยความส าเร็จ โดยปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service-Mind) เป็น
หลักยึดส าหรับสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน 
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  หัวใจบริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การ
สนับสนุน  การเร่งรัดการท างานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอ่ืน  รวมทั้งการ
ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่น  ต้องการให้ผู้อื่นประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขา
ต้องการ 
   การที่บุคคลในองค์กรจะมีหัวใจบริการดังกล่าวข้างต้น  ช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอ่ืน  
ต่อตนเองและต่อการท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้
ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้ยึดถือเป็นคุณธรรมประจ า
ใจ  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบทอดกันไป  เป็นตามภารกิจวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายของหน่วยงาน ดังนี้ 
  รวดเร็ว หมายถึง การปฏิบัติการปฏิบัติงาน การให้บริการในด้านต่างๆ ของบุคลากร 
ทั้งต่อตนเองเพ่ือนร่วมงาน  ผู้รับบริการ  หน่วยงาน  โดยยดึมั่นในความรวดเร็ว 
  ถูกต้อง หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรวดเร็ว โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย  ค าสั่ง และนโยบายที่เก่ียวข้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ รักษาผลประโยชน์ของราชการ 
  ถูกใจ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ดี รวดเร็ว  ถูกต้องด้วยความเต็มใจ  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมุ่งผลส าเร็จต่อผู้รับบริการ 
  กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  
จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการให้บริการ  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือให้เป็นไป
ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรโดยปฏิบัติด้วยความเร็ว  ถูกต้อง  ถูกใจ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการจัดท า
โครงการบริการเพ่ือนครู ส่งคืนสู่ถึงห้องเรียน เพ่ือให้บริการเพ่ือนครูที่มาติดต่อราชการมีความสะดวก 
สามารถได้รับบริการในช่วงเวลาก่อนท าการ เวลาพักเท่ียง และหลังเวลาเลิกท าการ  
   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยดีพร้อมทั้งน าข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการ จึงได้
ด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียด าเนินการกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านทางออนไลน์ตามท่ี 
URL ดังกล่าว  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNn57oC4w29RG1offuEBIPO 
1Uyek5M9ofLJYr_FLhd3k9s9w/viewform และแบบส ารวจตามแต่ความสะดวกของแต่ละคนของ
ผู้รับบริการ 
จุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ที่ได้รับ 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้บริการ 
3. เพ่ือน าผลการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช  เขต 2 ให้ดีขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียต่อบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
3. เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 ให้ดีขึ้น 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 2 ใช้แนวทางในการให้บริการ  ให้มีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ
มากขึ้น 

2. ผลการประเมินในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพความส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรค รวมถึงผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

3. ผลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลการด าเนินการให้บริการ  จะช่วยสนับสนุนให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ด าเนินการให้การบริการมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพที่สูงขึ้น 
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รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 การบริการราชการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ซึ่งมาตรา  11 ได้กล่าวว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และ
สามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  
และเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   การบริการ  หมายถึง  การปฏิบัติงานหรือการตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ  โดยทั่วไปไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ค่อนข้าง
เป็นนามธรรม มีคุณไม่คงที่ (Variability  Heterogeneity) เนื่องจากมีปัจจัยหลายส่วนที่ก าหนดคุณภาพ
การบริการ (Service  Quality) รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ  ซึ่งแสดงออกในรูป
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายของหน่วยงานภาครัฐ คือ ประชาชนทั่วไป  เจ้าหน้าที่
รัฐหน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและ เอกชนทั้งภายในและภายนอก 
   ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความรู้สึกพึงพอใจของผู้รับบริการ  คือประชาชนทั่วไป  
เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอก  ที่มีต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริการ  โดยมีระดับความพึงพอใจ   ที่มีความสุข  ชอบใจ  พอใจ  ที่เกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
บุคคลนั้นได้รับตอบสนอง 
   คุณภาพการบริการ  หมายถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการ
บริการที่มีความสม่ าเสมอ  ในการตอบสนองความต้องการ  และความคาดหวัง  ผู้รับบริการ  สร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการ 
   เปูาหมายสูงสุดของการให้บริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  ซึ่งใน
ภาคราชการนั้น  อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เนื่องจากเปูาหมายการด าเนินงานของภาครัฐ  
มีเปูาหมายสุดท้ายเพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมในภาพรวม 
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่าง
ของขั้นตอนและการจัดการขั้นตอนที่ส าคัญ คือ โครงสร้างองค์กร  นโยบายผู้บริหาร  กลยุทธ์และ
กระบวนการท างานภายในองค์กร  โดยปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยที่ชัดเจนและที่รูปธรรม 

  ปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก  เนื่องจากเป็นโครงสร้าง
ตามตัวบทกฎหมาย ในขณะที่ปัจจัยด้านนโยบาย  กลยุทธ์และกระบวนการท างานสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามทัศนคติของบุคลากรในองค์กรซึ่งปัจจัยเหล่านี้หลอมรวมและสะท้อนออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรม
องค์กร 
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ดังนั้น  การสร้างและพัฒนากระบวนการ รวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมการให้บริการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  คือ  “รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ”  
คือ  หัวใจบริการ  และท างานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ  จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการบริการที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งบรรลุเปูาหมายสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  และ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจกรรมบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 

ลักษณะเฉพาะของงานบริการ 
 งานบริการมีลักษณะเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ  ก็จะเกิดความรู้สึกในทันทีงานบริการเป็นงานให้ 
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการ
ก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดี  แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้
ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการในทันทีเช่นกัน 

2. ผลของการบริการเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว งานบริการเริ่มต้น 
และด าเนินการได้ในทุกขณะ  ทั้งในตอนต้น  ท่ามกลาง  และในตอนท้าย  เพราะไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้อง
ให้บริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด 

3. ผลของบริการเชื่องโยงไปถึงคนและองค์กร งานบริการสร้างความรู้ในทันทีท่ีได้รับ 
บริการจึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจาการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี  อาจจะแปรผลจากการ
ให้บริการได้ท้ังในแง่ดีและไม่ดี 

4. ผิดพลาดและชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ การบริการที ่
ผิดพลาดบกพร่องไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้  นอกจากเป็นการลดความ
พอใจที่เกิดขึ้นไหน้้อยลง 

5. สร้างทัศนคติต่อบุคคล  องค์กรและองค์การได้อย่างมากการบริการสามารถจะ 
สร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  ที่มีต่อผู้ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการให้บริการที่มีมากน้อยเพียงใดส าคัญมากน้อยเท่าใด 

6. สร้างภาพลักษณะให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานานการบริการทั้งท่ีดีและไม่ดีจะ 
ติดอยู่ในความทรงจ าของผู้รับบริการอยู่ตลอดไป แม้เมื่อการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว  แต่
ภาพเก่าท่ีไม่ดียังคงเหลืออยู่กว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีได้ต้องใช้เวลานาน 

7. หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัดบริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้  เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ไม่สมบูรณห์รือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด  จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก 
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8. ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการที่ดีบริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อย 
เพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ  ถ้าได้คนดีจิตส านึกในการให้บริการดี  มีทัศนคติต่อการให้บริการที่ดีและ
ได้รับการปลูกฝูงนิสัยในการให้บริการและฝึกฝนตนเองมาดี  ก็จะท าให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ  ในทาง
กลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นผู้ท างานให้บริการก็จะเท่าผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคง
เป็นไปได้ยาก 

9. คนเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างและท ารายงานบริการ บริการที่ผิดพลาด 
บกพร่องน าความเสียหายมาสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคน  องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียง
ยกย่องว่าให้บริการดี  แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือ
ให้บริการไม่ดีดังเดิม  และอาจถึงขั้นท าให้เสียผู้รับบริการเดิมไปก็ได้ 

ข้อควรระวังในการให้บริการ 
1. ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการในทุกกรณีจะต้องแสดงว่า 

ผู้รับบริการมีความส าคัญ  จึงต้องระวังไม่แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจัง 
2. ให้บริการขาดตกบกพร่องเป็นสิ่งทีต่้องย้ าเตือนอยู่เสมอว่า  การให้บริการจะขาด 

ตกบกพร่องไม่ได้เลย  เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าลายงานบริการในส่วนอ่ืนๆ  ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผล
เสียหายตามไปด้วย 

3. ด าเนินการล่าช้า เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีอย่างยิ่ง  เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา   
ท าความเสียหายให้ผู้รับบริการได้ 

4. ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม การให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง  การ 
ใช้ค าพูดและน้ าเสียง  ผู้ให้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางที่ไม่ดี  แต่อยู่ใน
อารมณ์ที่ขุ่นมัว  และไม่ควบคุมอารมณ์ของตนเองจึงแสดงออกด้วยท่าทีและค าพูดที่ท าให้เสียความรู้สึก
ต่อผู้รับบริการ  

5. ท าให้ผู้รับบริการผิดหวัง ในการบริการที่ท าให้ผู้รับบริการผิดหวังมีได้ในหลายกรณี 
นับแต่การต้อนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม  การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ  ไม่ใส่ใจใน
การให้บริการ  การบริการผิดพลาดท าความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ 

   องค์กรมีส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมากเพราะองค์กรถือเป็น
แกนหลักในการก าหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและเทคนิค
การพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ  มีดังนี้    
   1. จัดระบบท างานให้เกิดความคล่องตัว  องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น  
เพ่ือสร้างการบริการที่สะดวกเร็ว 

2. จัดท าล าดับขั้นตอนการให้บริการ องค์กรควรจัดท าขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่ 
ซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน 
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3. เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น การ 
สอบถามพูดคุยจากค าต าหนิติเตียนและค าชมเชยต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานการให้บริการใน
ครั้งต่อไป 

4. ฝึกอบรมพนักงานให้เกิดทักษะการบริการที่ดีเพ่ือน าไปปรับใช้กับส่วนงานที่ตนปฏิบัติ 
หน้าที่อยู่ 
   แหล่งข้อมูล : สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ. ส านักพิมพ์สายธาร  กรุงเทพฯ, 
2548 Suprachit  Kabcome. พัฒนาการให้บริการ  (Nanosoft  Marketing  Series). (ออนไลน์). 
เข้าถึงได้จาก http://www.nanosoft.co.th/maktip11.htm 

 
  จะเห็นได้ว่า  การให้ความส าคัญกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นส าคัญ  ซึ่งทุก
องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการได้  ดังนั้นผู้ให้บริการคือบุคลากรทุกคน เป็นผู้ให้บริการ  ด้านไม่
ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงผู้มาติดต่อ
ทุกประเภทเป็นต้น   รวมทั้งต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน และท้ายสุดผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนา
บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตส านึกในการรักการให้บริการ  เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่าง
สมบูรณ์แบบ 
    ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์  (MasLow’sGeneral Theory of  Human  Motivation) 
มีความเชื่อว่า  องค์กรจะบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมายได้นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือในการท างานอย่างดีนั้น  จะบังเกิดได้เมื่อผู้บริหารองค์กรเข้าใจความ
ต้องการมนุษย์  และเลือกใช้วิธีการจูงใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ  ตั้งใจท างาน  การเข้าใจความ
ต้องการของมนุษย์นั้นเป็นจุดแรกที่จะน าไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมของคนในองค์กรนอกจากนี้  ยังมีการ
อธิบายสมมติฐานของมาสโลว์  เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนี้ 
   1. คนทุกคนมีความต้องการและความต้องการนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด 

2.ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นล าดับขั้น  จากต่ าไปสูง ตามระดับความส าคัญ   
เมื่อความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการ
ตอบสนองในล าดับต่อไป  มาสโลว์ (Maslow)  ได้จัดล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of 
needs) ไว้ 5 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs)  เป็นความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย 
 
 

 

http://www.nanosoft.co.th/maktip11.htm
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  ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการเพ่ือให้
ตนเองมีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ หน้าที่การงาน 
  ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (Social needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืน จากสังคมและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ความเป็นมิตรและความรักจาก
เพ่ือนร่วมงาน 
  ขั้นที่ 4 ความต้องการด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง (Esteem needs) เป็นความต้องการ
อยากเด่นในสังคม  การเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลอ่ืนและของสังคม 
  ขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเร็จสมหวังในชีวิต (Self  Actualization) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของคนอยากท่ีส าเร็จสมประสงค์ตามความนึกคิดท่ีตนได้ใฝุฝันไว้ 
   กล่าวโดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าความต้องการมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างมากมาย  ทั้งในด้าน
ปริมาณและขอบเขต แต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าหากความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง
แล้วมนุษย์จะเกิดความพอใจ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานด้วย   
   ดังนั้นการท าความเข้าใจเรื่องความต้องการของมนุษย์นี้  จึงนับว่ามีความส าคัญต่อนัก
บริหารเป็นอย่างยิ่ง แม้นักบริหารจะมีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้านเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากไม่มีความ
เข้าใจในพฤติกรรมของคนในองค์กรการท างานอาจไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ ซึ่งความรู้ในเรื่องนี้  
หน่วยงานหรือองค์กรอาจจะประสบกับความล้มเหลวหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ (อ้างถึง  
ร้อยต ารวจเอก นริศร์  ชูจินดา:2545) 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  เป็นหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  8  อ าเภอ  และเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการ
จัดการศึกษาพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  มาตรฐานที่สูงขึ้น  เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานที่ก าหนด  เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา  มีนโยบายขององค์กร  
ความมุ่งหมาย  วิธีการด าเนินงาน  ผลงานขององค์กร  ท าให้มีภารกิจด้านการศึกษา  การบริหารข้อมูล
ข่าวสารให้แก่หน่วยงานในสังกัด  จึงมีความจ าเป็นในเรื่องบริการข้อมูลให้แก่หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
ต่างและบุคคลทั่วไป  จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการให้เกิดสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการ  เพ่ือก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ  ความคล่องตัว  โดยปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น  เพ่ือสร้างการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว  เพ่ือเสริมสร้างความนิยม  ความเลื่อมใสและความศรัทธาจากกลุ่มประชาชน  จ าเป็นต้องอาศัย
หลักธรรมมาภิบาล  ขององค์กรให้มีความโปร่งใส่องค์กรในสังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
เข้าใจง่าย  มีกระบวนการตรวจสอบถูกต้องชัดเจนได้  มีนโยบายพัฒนางานองค์กรให้มี ความ
เจริญก้าวหน้า  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ถูกใจ  และท างานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ 
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  โดยสรุปจะเห็นได้ว่า  การให้ความส าคัญกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญมาก  ซึ่งส่วน
หนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นส าคัญ  
ซึ่งทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริการได้  ดังนั้นผู้ให้บริการคือบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  ทุกท่าน  ไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  
การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท  ต้องเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคนในครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 

วิธีการให้บริการ 
วิธีการส ารวจ 
  การด าเนินการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยความ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ถูกใจ   
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  โดยทุกคนท างานด้วยความรับผิดชอบร่วมกันและเพ่ือปรับทัศนคติ
ของผู้มารับบริการในเรื่องการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต  2  โดยมีโครงสร้างและรูปแบบขั้นตอนการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  เป็นแนวทางการให้บริการในภาพรวม  การน าไป
ประยุกต์ใช้ต้องมีการก าหนดรายละเอียดและระบุเวลาที่ชัดเจนในการให้บริการในแต่ละกลุ่มงาน  ในแต่
ละขั้นตอนตามภารกิจแต่ด้านของกลุ่มงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต  2  เพ่ือให้เกิดคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดการ ณ จุดบริการ ดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดจุดประชาสัมพันธ์ ซ่ึง 

เป็นจุดต้อนรับ ผู้มารับบริการของทุกหน่วยงาน โดยด าเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดจุดให้บริการผู้รับบริการ 
      ข้อมูลแบบค าขอ ฯลฯ        จุดประชาสัมพันธ์ให้บริการ  ข้อมูลแบบค าขอฯลฯ 

 

 
 

1.2 จัดสถานที่ให้เห็นเด่นชัด ผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้ทันที เมื่อเข้ามาในหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อ 

1.3 จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการติดต่อ  สอบถาม  ให้ 
ค าแนะน าในเบื้องต้น รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงและส่งต่อจุดบริการอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเป็น
งานเฉพาะด้านจ าเป็นต้องติดต่อกับกลุ่มงาน/ฝุายอ่ืนๆ ในหน่วยงาน 
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1.4 ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน/ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบดูได้หรือสามารถ 
สืบค้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงกา ร
บริการส่งผลต่อการลดขั้นตอนและลดต้นทุนในการท างานซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

1.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานซึ่ง 
น าเสนอผ่านสื่อต่างๆเช่นแผ่นพับ โปสเตอร์ ปูายสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์และทางสื่อออนไลน์ ฯลฯเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน 
     1.6 จุดบริการ ณ กลุ่มงาน/  ฝุาย เป็นส่วนงานภายในและเป็นจุดบริการสุดท้ายของ
หน่วยงานกรณีบริการ One Stop Service  และกรณีไม่สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียวเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง หรือมีเครื่องมืออุปกรณ์และเอกสาร
หลายขั้นตอนในการให้บริการ ส่วนใหญ่มีวิธีการข้ันตอนการด าเนินงานตามระเบียบแบบแผนอยู่แล้ว ควร
ด าเนินการดังนี้ 
    1) ทบทวนพิจารณาระบบการให้บริการใหม่หรืออาจน าแนวคิดของจุดบริการ one 
stop service มาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการในกลุ่มงาน/หน่วย  
    2) ประสานและจัดส่งข้อมูล/แบบค าขอรับบริการ ฯลฯ  ไว้ ณ จุดบริการของแต่ละกลุ่ม
งาน/ฝุายและหน่วยในการลดขั้นตอนการติดต่อของผู้รับบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 

  7. การให้ความส าคัญกับสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ สถานที่
ให้บริการเป็นองค์ประกอบที่ผู้มารับบริการจะสังเกตเห็นเป็นอันดับแรกและส่วนส าคัญในการสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการมีโดยด าเนินการดังนี้ 

1. มีที่นั่งส าหรับผู้มาใช้บริการ 
2. มีความสะอาดและเป็นระเบียบตามมาตรฐาน 5 ส มีแสงสว่างพอเพียง 
3. มีความชัดเจนในการให้บริการมีแผนผังบอกขั้นตอนการให้บริการ 
4. มีสถานที่จอดรถ 
5. ห้องน้ าสะอาด 

 2. การจัดขั้นตอนการให้บริการโดยทั่วไปขั้นตอนการให้บริการและรายละเอียดการปฏิบัติในแต่
ละข้ันตอนการให้บริการมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน สิ่งที่ควรค านึงมี
ดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน คล่องตัวโดยการปรับลดขั้นตอนการ 
ให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต้องติดต่อหลายขั้นตอน  
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2.2 มีความสะดวกรวดเร็วโดยค านึงถึงระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี 
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนั้นทุกหน่วยงานและหน่วยในสังกัดโดยเฉพาะหน่วยที่มี
หน้าที่ให้บริการกับประชาชนโดยตรง จึงควรให้ความส าคัญกับเวลาโดยก าหนดมาตรฐานและเวลาในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ไว้ ณ จุดบริการเพ่ือให้ผู้มาติดต่อ
ทราบระยะเวลาการให้บริการแต่ละข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน  

2.3 ด้านบุคลากรซึ่งเก่ียวกับทุกขั้นตอนการให้บริการและมีส่วนส าคัญในการ 
ส่งเสริมคุณภาพการบริการของหน่วยงาน ดังนั้นควรเสริมสร้างจิตใจรักในงานด้านบริการ   (Service 
Mind) แก่เจ้าหน้าที่มีดังนี้ 

 S = Smile ต้องมีรอยยิ้ม 
 E = Entthusiasm ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ผู้มารับบริการ 
 R= Responasiveness มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อผู้รับบริการ 
 V= Value ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า 
 I= Impression ให้บริการอย่างประทับใจ 
 C=Courtesy บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน 
 E=Eneurance ความอดทนการเก็บอารมณ์ 
 M=Make Believe มีความเชื่อ 
 I= Insist การยอมรับ 
 N=Necessitate การให้ความส าคัญ 
 D =Devote การอุทิศตน 
2.1.4 อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมี 

ประสิทธิภาพสูงและมีอุปกรณ์เพียงพอมาช่วยในการปฏิบัติงานเป็นการให้บริการแบบอัตโนมัติ  
(Automatic Service) รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานเพ่ือเพ่ิมทักษะและการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าให้สามารถส่งมอบการ
บริการได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรและมีความถูกต้องแม่นย าสูง  ส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
  3. ขั้นตอนและหลักการให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต  2 ดังนี้ 

   3.1  ผู้รับบริการกรอกแบบค าขอ เป็นการแสดงความจ านงในการติดต่อขอรับ
บริการโดยผู้รับบริการต้องกรอกแบบ/ค าขอรับบริการของหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติ
การบริการของหน่วยงานด้วย เช่น จ านวนผู้มารับบริการเรื่องท่ีขอรับบริการ เป็นต้น 
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  3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน/ด าเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอน เป็น 
ขั้นตอนของผู้ให้บริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับบริการ วินิจฉัยเบื้องต้นและการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บริการตามความต้องการของผู้มาติดต่อโดยมีข้อ
ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ระยะเวลาการให้บริการ ซ่ึงหน่วยงานได้ก าหนดมาตรฐานระยะเวลา  
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละข้ันตอนและประกาศให้ผู้มาติดต่อทราบแล้วนั้น เสมือนเป็นค าสัญญา
ที่หน่วยงานให้ไว้กับผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบการท างานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรักษาระยะเวลาการให้บริการที่หน่วยงานได้ก าหนดเป็นมาตรฐานไว้ 
    2.  ระบบการท างานให้สามารถท างานแทนกันได้ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนระบบงานบริการในบางขั้นตอนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ ท าให้การ
ด าเนินการเพ่ือตอบความต้องการของผู้รับบริการมีความล่าช้า ความสามารถในการทดแทนกันของผู้
ให้บริการจึงเป็นการลดความเสี่ยงของการขาดช่วงต่อในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
    3.  พฤติกรรมการบริการ การแสดงออกของบุคลากรของหน่วยงานช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือสร้างความสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการโดยมีแนวทางดังนี้ 

 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหน่วยงานก าหนดห้ามสวมรองเท้า
แตะเสื้อยืดกางเกงและกระโปรงยีนส์ 

 ยิ้มแย้มแจ่มใสใช้กิริยาวาจาสุภาพสามารถดึงควบคุมอารมณ์ได้และให้
เกียรติผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ 

 ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล าดับก่อน-หลัง  
 มีทัศนคติต่อการให้บริการมีความยินดีในการให้บริการเสมอให้บริการ 

อย่างเอาใจใส่และผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริการรวมทั้งเรียนรู้

และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในงานที่ต้องให้บริการ 
 มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ( Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ ๆ 

ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ท าอยู่  มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการให้บริการ/ การปฏิบัติงาน 

2.4 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ เป็นขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและลง 
นามในเอกสารหลักฐานทางราชการ ของผู้บริการหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

  2.5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบงานให้ผู้รับบริการ หลังจากด าเนินการตามขั้นตอนถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วการส่งมอบอยู่ในรูปเอกสาร/หลักฐานของทางราชการ ข้อมูลของหน่วยงานค าแนะน าเพ่ือ
การปฏิบัติหรือบริการ อ่ืน ๆ ตามประเภทของงาน 
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  2.6 การส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานขอความร่วมมือ

ผู้รับบริการออกแบบสอบถามหรือแบบส ารวจความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือรับ
บริการตามความต้องการและน าไปปรับปรุงกระบวนการการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนต่อไป 
       2.7  การบริการทางโทรศัพท์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการให้บริการโดยการสื่อสาร 
ผ่านทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ระหว่างผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการด้าน
การสอบถามข้อมูลหรือหารือในประเด็นที่ค่อนข้างสั้นไม่ต้องใช้ระยะเวลาและเอกสารมาก มีข้อควรปฏิบัติ
ดังนี้ 

2.7.1 รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุจ าเป็นต้องรับโทรศัพท์ช้าต้อง 
ไม่ให้เสียงดังเกิน 3 ครั้ง 

2.7.2 กล่าวค าทักทายโดยพูดว่าสวัสดีครับ ค่ะ ตามด้วยบอกชื่อหน่วยงาน บอกชื่อ 
ผู้รับโทรศัพท์รับสายครับ ค่ะ โดยใช้ค าพูดท่ีสุภาพและมีเหตุผล 

2.7.3 เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้ว ให้ผู้รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ 
เกี่ยวข้องมารับสายโดยเร็ว ๆ 

2.7.4 กรณีท่ีเจ้าหน้าที ่ที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ให้ผู้รับ 
โทรศัพท์ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ จากผู้โทรเข้ามา เช่น ชื่อผู้โทร. เบอร์ติดต่อ เรื่องที่ต้องการจะติดต่อ 
เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบและติดต่อกลับภายหลังต่อไป 

ขอบเขตการส ารวจ  
 ในการสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของกลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในครั้งนี้ ผู้ส ารวจจากกลุ่มประชากรที่มาติดต่อใน 
กลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ได้แก่ผู้บริหารการศึกษา 
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา/
ครูผู้สอน ก.ต.ป.น.และคณะกรรมการสาถนศึกษา  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 184 คน 

การส ารวจในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของงาน 
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแบ่งเนื้อหาในการประเมินออก 
เป็น  3 ขั้นตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อคือเพศอายุและ
สถานภาพของผู้รับบริการ 
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ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scaie)  เกี่ยวกบัระดับความพึงพอใจ 
ในการบริการในระดับความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้ 

  5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( Open- ended qusetion) เพ่ือสอบถามได้

เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่อัตราส่วนร้อยละค่าความถี่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
น าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

  การประเมินผล ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเป็นรายกลุ่ม โดยก าหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ระดับแบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับดังนี ้

  ระดับค่าเฉลี่ย  4.51- 5.00  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับค่าเฉลี่ย  3.51- 4.50  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
  ระดับค่าเฉลี่ย  2.51- 3.50  แปลความหมายว่า การให้บริการอยู่ ในระดับปานกลาง 
  ระดับค่าเฉลี่ย  1.51- 2.50  แปลความหมายว่า การให้บริการอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับค่าเฉลี่ย  1.00- 1.50   แปลความหมายว่า การให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
ขั้นตอนวิธีการประเมินผล 

 1. วิเคราะห์การให้บริการ 
 2. สร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบเพื่อสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. สรุปผลการประเมิน 
 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สรุปผลวิเคราะห์ 



บทที่ 4 

สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
  ในการส ารวจการให้บริการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยน าเสนอ
ตามล าดับดังนี้ 
  1. เสนอผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ในการบริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  2. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบสอบถามด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มี
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 184 คน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ ผู้บริหารการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

5 
59 

108 
5 
7 

2.70 
32.10 
58.70 
2.70 
3.80 

  184 100 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  58.70  รองลงบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.10 
และคณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  3.80  ผู้บริหารการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.70 และ  
ก.ต.ป.น. คิดเป็นร้อยละ 2.70  ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน 

ข้อ ประเด็น/ด้าน  S.D ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านวิชาการ 4.51 0.38 มากที่สุด 
2 ด้านงบประมาณ 4.07 0.43 มาก 
3 ด้านบริหารงานบุคคล 3.95 0.62 มาก 
4 ด้านบริหารงานทั่วไป 3.89 0.58 มาก 
 รวม 4.11 0.50 มาก 

   จากตารางที่ 2 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4. 11 ) 
เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่าด้านวิชาการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.50 ) รองลงมา 
ด้านงบประมาณมีความพอใจในระดับมาก ( x = 4.07 ) ด้านบริหารงานบุคคลมีความพอใจในระดับมาก 
( x = 3.95) และด้านบริหารงานงานทั่วไปมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 3.89 ) ตามล าดับ   

ตารางที่ 3 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

ข้อที่  ประเด็น/ด้าน x S.D ระดบัความพึงพอใจ 

ด้านวิชาการ 
1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
4.88 0.62 มากที่สุด 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของศึกษา 

4.37 0.59 มากที่สุด 

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

4.49 0.58 มาก 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.89 0.60 มากที่สุด 

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

4.50 0.58 มากที่สุด 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

4.51 0.57 มากที่สุด 

x 



ข้อ ประเด็น/ด้าน X SD ระดับความพึงพอใจ 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4.79 0.56 มากที่สุด 

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.98 0.55 มาก 

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้การศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.79 0.61 มากที่สุด 

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

3.99 0.55 มาก 

รวม 4.51 0.38 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.51 )  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อปรากฏว่า การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.89 ) รองลงมาการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  (x = 4.88 )  และ การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ( x = 4.79 ) การส่งเสริม 
สนับสนุนให้การศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( x = 4.79 )  
ส่วนสามล าดับสุดท้ายได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (x = 3.98 )  , 
การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายการส่งเสริม (x = 3.99 )  และการพัฒนากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของศึกษา  ( x = 4.37 )  
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

 

  ๑๘ 
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ตารางที่ 4  ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้ายงบประมาณของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ข้อที่  ประเด็น/ด้าน x S.D ระดบัความพึงพอใจ 

ด้านงบประมาณ 
1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.08 0.50 มาก 
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/

กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 
4.16 0.63 มาก 

3 การเเต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 

4.23 0.59 มาก 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3.90 0.58 มาก 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา 

4.21 0.51 มาก 

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

4.49 0.61 มาก 
 

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 

3.89 0.55 มาก 

8 การน าวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 3.97 0.57 มาก 
9 จัดท าเอกสารการายงานผลการด าเนินงานทางด้าน

งบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
3.99 0.61 มาก 

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

3.79 0.76 มาก 

รวม 4.07 0.43 มาก 
 
จากตารางที่ 4 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงบประมาณส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ( x = 4.07 )  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อปรากฏว่าการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.49 )  รองลงมาคือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการ
บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.23 ) และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
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และ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.21)   ตามล าดับ ส่วน 
หัวข้อที่ได้อันดับหลังได้แก่การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.79) , การน าวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
งาน( x = 3.97) และจัดท าเอกสารการายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่างเป็น
ระบบ ( x = 3.99) ตามล าดับ 

ตารางที่ 5  ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ข้อที่  ประเด็น/ด้าน x S.D ระดบัความพึงพอใจ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา 

4.00 0.59 มาก 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

4.15 0.66 มาก 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 

3.92 0.81 มาก 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุก
กลุม่เปูาหมายอย่างทั่วถึง 

3.69 0.84 มาก 

5 การส่งเสริม วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกลุ่มเปูาหมาย 

3.79 0.73 มาก 

รวม 3.95 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 5 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.07 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อปรากฏว่า การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15 ) 
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รองลงมาคือการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15 ) และการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ 
โปร่งใส่ ตรวจสอบอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92 ) ตามล าดับ ส่วนหัวข้อที่ได้อันดับหลังได้แก่การจัดท า
แผนพัฒนาครูพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุก
กลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับมาก ( x = 3.69 ) และการส่งเสริม วินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกลุ่มเปูาหมายอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79 ) 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 6 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารทั่วไปส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ข้อที่  ประเด็น/ด้าน x S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการบริหารทั่วไป 
1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและ

ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ 
ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

3.83 0.69 มาก 

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  
ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.48 0.70 มาก 

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง 

4.29 0.70 มาก 

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และปูายประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน 

3.64 0.73 มาก 

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3.99 0.78 มาก 

6  การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เเละปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

3.81 0.65 
 

มาก 

7  การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

3.57 0.75 มาก ๒2 



ข้อที่ ประเด็น/ด้าน x S.D ระดับความพึงพอใจ 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและ
ความต้องการจ าเป็น 

3.73 0.71 มาก 

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.69 0.76 มาก 

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถานบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามา
ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.87 0.73 มาก 

รวม 3.89 0.58 มาก 

จากตารางที่  6 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารทั่วไปส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.89 ) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อปรากฏว่า การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( x=4.48 ) รองลงมาช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทางอยู่ในระดับมาก ( x=3.89 ) และการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  
ระบบสาธารูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
อยู่ในระดับมาก( x=3.99 ) ตามล าดับ ส่วนหัวข้อที่ได้อันดับหลังได้แก่การวางระบบควบคุมภายใน 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ( x=4.48 ) 
การอภิปลายผล 
   จากการส ารวจในครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ของผู้รับบริการ คือ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการบริการของบุคลากร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตลอดถึงต้องการทราบปัญหา 
ข้อเสนอแนะของการให้บริการ โดมีประเด็น ดังต่อไปนี้ 

   ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่ว ไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.11) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ( x = 4.51) รองลงมาคือด้าน
งบประมาณมีความพึงพอใจ 
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ในระดับมาก ( x = 4.07)  ดา้นบริหารงานบุคคลมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 3.95)  และด้าน
บริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 3.89)  ตามล าดับ 

 ซึ่งผลส ารวจจะเห็นได้ว่าการด าเนินการให้บริการของด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น น่าจะเนื่องมาจากบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถให้บริการติดต่อ สอบถาม ให้ค าแนะน าให้เบื้องต้น รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงและส่งต่อจุดบริการอ่ืนๆ ในกรณีที่เป็นงานเฉพาะด้าน จ าเป็นต้อง
ติดต่อกับกลุ่มงาน/ฝุายอ่ืนๆ ในหน่วยงาน ด้วยความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ไม่รับสินบน ให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ  
ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง ส่วนด้านวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด  
อาจสืบเนื่องมาจากนโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ที่มีนโยบายคืนผู้บริหารให้ครู คืนศึกษานิเทศก์ให้โรงเรียนและบริหารจัดการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง ท าให้ด้านวิชาการอยูในอันดับแรก รองลงมาคือด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ด าเนินการปรับการให้บริการโดยการจัดท าโครงการให้บริการ 
one Stop service จากทุกวันพุธเป็นทุกวันท าการ ส าหรับด้านบริหารงานบุคคลอยู่ในล าดับที่ 3  
อาจสืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างโดยเพ่ิมศึกษาธิการจังหวัดท าให้การด าเนินงานล่าช้าลงและในการ
ติดต่อประสานงานของข้าราชการครูและอ่ืน ๆ ต้องขึ้นตรงกับศึกษาธิการจังหวัดเสียเวลาในการเดินทาง
และเพ่ิมภาระให้กับบุคลากรมากขึ้น ส่วนด้านบริหารงานทั่วไปอยู่ล าดับหลังสุด อาจสืบเนื่องจากในช่วง
ปีงบประมาณ 2560 – 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการ
ปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่ว่าการจัดท าสายไฟใหม่ 
การปรับปรุงสายโทรศัพท์ การปรับปรุงห้องท างานในแต่ละห้อง ท าให้การติดต่อประสานงานและการเข้า
มาติดต่องานท าให้ไม่สะดวกเท่าที่ควร รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2  อาศัยอยู่ในอาคารส านักงานประถมศึกษาอ าเภอทุ่งสงเดิม และสถานที่ท างานต้องอาศัยส านักงาน
ที่ดินอ าเภอและส านักงานของอ าเภอทุ่งสงบางส่วน และในแต่ละห้องก็เต็มไปด้วยบุคลากรปฏิบัติงาน  
ซึ่งไม่สามารถที่จะอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่นั่งรอรับบริการได้มากเท่าที่ควร และรวมทั้งที่ไม่มี
ปูายบอกชัดเจนในแต่ละกลุ่มว่าปฏิบัติงาน ณ จุดใดในแต่ละอาคาร จึงท าให้ด้านบริหารงานทั่วไปมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในล าดับหลังสุดทั้งสี่ด้าน 

 



24 

   เพราะฉะนั้นการให้บริการของบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นการสร้างภาพลักษณ์อีกทางหนึ่งเพ่ือตอบสนองของผู้รับบริการ โดยใช้
เทคนิคในการพัฒนาระบบงานให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจและท างานร่วมกันด้วย
ความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ น าไปสู่ความส าเร็จของานในองค์กรต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
   การด าเนินงานการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีปูายบอกจุดต าแหน่งการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานในแต่ละอาคาร 
2. ควรมีคู่มือขั้นตอนในการให้บริการของแต่ละกลุ่มงานในของส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจุดเปูาหมายเดียวกัน  
คือรวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจโดยท างานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ 

3. ควรมีการพัฒนาการให้บริการให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ให้แก่องค์กร 

4. ควรมีการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจในการบริการของบุคลากร ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
  การบริการ คือการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก หรือการด าเนินการ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 8 อ าเภอ รวม 202 โรงเรียน และเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นองค์กรคุณภาพชั้นน า  ตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นที่พึงพอใจของทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศตามมาตรฐาน เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา มีนโยบายองค์กร  
มีความมุ่งหมาย วิธีการด าเนินงาน ผลงานขององค์กร ท าให้มีภารกิจด้านการศึกษา การบริการทั้งใน
หน่วยงานและนอกเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

  ขอขอบคุณผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่านที่ ไห้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูลและตอบ
แบบสอบถาม ตลอดจนถึงผู้อนุเคราะห์เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า ท าให้มีเนื้อหาสาระ จึงหวังว่า
เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไปได้ 
 
       กลุ่มอ านวยการ 
          สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 184 คน 

ด้านวิชาการ จ านวน 10 ข้อ 
น้อยท่ีสุด     0    คน 
น้อย     2  คน 
ปานกลาง           29  คน 
มาก            33  คน 
มากท่ีสุด          120  คน  ผู้ตอบแบบสอบถาม  184 คน 
ด้านงบประมาณ จ านวน 10 ข้อ 
น้อยท่ีสุด     0    คน 
น้อย     2  คน 
ปานกลาง           31  คน 
มาก           120  คน 
มากท่ีสุด            30  คน  ผู้ตอบแบบสอบถาม  184 คน 
 
ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 5 ข้อ 
น้อยท่ีสุด     0    คน 
น้อย     9  คน 
ปานกลาง           31  คน 
มาก            30  คน 
มากท่ีสุด           29  คน  ผู้ตอบแบบสอบถาม  184 คน 
 
ด้านบรหิารงานทั่วไป จ านวน 10 ข้อ 
น้อยท่ีสุด     0    คน 
น้อย     4  คน 
ปานกลาง           36  คน 
มาก            81  คน 
มากท่ีสุด           63  คน  ผู้ตอบแบบสอบถาม  184 คน 
 


