
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

  การบริการ คือการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์
ของผู้อ่ืน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 8 อ าเภอในเขตพื้นที่บริการ รวม 202 โรง ซึ่งโรงเรียนไปเรียนรวม จ านวน 13 โรง คงเหลือ 189 โรง 
รวมทั้งยังเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง เป็นองค์กรคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ เป็นที่พึงพอใจของทุกภาคส่วน มีนโยบาย ความมุ่งหมาย วิธีการด าเนินงาน ผลงานขององค์กร 
ท าให้มีภารกิจด้านการศึกษา  การบริการทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องพันนา
ระบบการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

  ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม ตลอด
ถึงผู้อนุเคราะห์เอกสารประกอบการศึกษาค้นกว้า ท าให้มีเนื้อหาสาระ จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้สนใจ และใช้เป็นแนวทางในการพันนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป    

 
กลุ่มอ านวยการ 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
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บทที ่1 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  ดูแลและรับผิดชอบ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 8 อ าเภอ  เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  
มาตรฐานที่สูงขึ้น  เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานที่ก าหนด  เป็น
หน่วยงานบริการทางการศึกษา  มีนโยบายขององค์กร ความมุ่งหมายวิธีการด าเนินงานผลงานขององค์กร  ท าให้มี
ภารกิจด้านการศึกษาการบริหารข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานในสังกัด  จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการให้เกิดความ
สะดวกสบายต่อผู้รับบริการ  เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและน าไปสู่ความส าเร็จของงาน 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ตามมาตรา 4 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความ
ว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่ง
นั้นเอง  หรือผ่านวิธีการใด ๆ  และไม่ว่าจะจัดท าไว้ในรูปแบบเอกสาร  แฟูม  รายงาน  หนังสือ แผนที่  ภาพวาด  
ภาพถ่าย ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และ
ตามมาตร 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลของราชการไว้บริการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ภายใต้บังคับมาตรา 14 
และ 15 คือถ้าส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย ให้ลบ หรือตัดทอน หรือท าลายประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้น 
  ยุคโลกาภิวัฒน์นี้ไม่ว่าหน่วยงาน หรือองค์กรต่างก็มุ่งแข่งขัน  เพ่ือแย่งชิงลูกค้า  ใครมีลูกค้ามาก  และ
ลูกค้าพึงพอใจ ก็จะมีลูกค้าติดตามมาใช้บริการมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากลูกค้ามาใช้แล้ว ไม่พึงพอใจ ก็จะไปหา
แหล่งการให้บริการใหม่ และยังบอกต่อไปยังคนอ่ืนๆ ด้วย ความพึงพอหรือไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ  จึงมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงาน หน่วยงานจึงควรมีการพัฒนาและวิธีการให้บริการอย่างเต็มที่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 
  การให้บริการจึงเป็นหัวใจของการด าเนินงานในปัจจุบันในทุกหน่วยงานทุกองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ก็เก่ียวข้องกับการให้บริการ ลูกค้าจะเลือกแหล่งการให้บริการที่ดีกว่าเสมอแหล่งให้บริการจึงต้องพัฒนาการ
ให้บริการอย่างดีท่ีสุด 
  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐและเอกชน  จึงมีการตื่นตัวในการให้บริการกัน
อย่างกว้างขวาง หากลยุทธ์ต่างๆ มาให้บริการ และถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อทุกคนที่มาใช้บริการ คือ ปัจจัย
ความส าเร็จ โดยปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service-Mind) เป็นหลักยึดส าหรับสร้างความตระหนักให้
เกิดข้ึนในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน 
  หัวใจบริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน  
การเร่งรัดการท างานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอ่ืน  รวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การ
ต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่น  ต้องการให้ผู้อ่ืนประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ 
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   การที่บุคคลในองค์กรจะมีหัวใจบริการดังกล่าวข้างต้น  ช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอ่ืน ต่อตนเองและต่อการ
ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้ถึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจ าใจ  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบ
ทอดกันไป  เป็นตามภารกิจวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของหน่วยงาน ดังนี้ 
  รวดเร็ว หมายถึง การปฏิบัติการปฏิบัติงาน การให้บริการในด้านต่างๆ ของบุคลากรทั้งต่อตนเองเพ่ือน
ร่วมงาน  ผู้รับบริการ  หน่วยงาน  โดยยึดมั่นในความรวดเร็ว 
  ถูกต้อง หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรวดเร็ว โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
ค าสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ รักษาผลประโยชน์ของราชการ 
  ถูกใจ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ดี รวดเร็ว  ถูกต้องด้วยความเต็มใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมุ่ง
ผลส าเร็จต่อผู้รับบริการ 
  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   
เขต 2 จึงได้ด าเนินการให้บริการ  เพื่อให้เป็นไปตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรโดยปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมาย ถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บรกิารที่ดี   
  และด าเนินการจัดท าโครงการบริการเพ่ือนครู ส่งคืนสู่ถึงห้องเรียน เพ่ือให้บริการเพ่ือนครูที่มาติดต่อ
ราชการมีความสะดวก สามารถได้รับบริการในช่วงเวลาก่อนท าการ เวลาพักเที่ยง และหลังเวลาเลิกท าการ  
พร้อมได้จัดท าคู่มือการให้บริการเพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของแต่ละกลุ่ม 
  และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยดีพร้อมทั้งน าข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงการให้บริการ จึงได้ด าเนินการ
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียด าเนินการกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านทางออนไลน์ตามที่ URL ดังกล่าว 
http://www.nst2.go.th/?page_id=15110 
 
จุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ที่ได้รับ 
จุดมุ่งหมาย 

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

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช  เขต 2 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียต่อบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
ใช้แนวทางในการให้บริการ  ให้มีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จมากข้ึน 

2. ผลการประเมินในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพความส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรค รวมถึงผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

3. ผลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลการด าเนินการให้บริการ  จะช่วยสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ด าเนินการให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 การบริการราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  ซึ่งมาตรา  11 ได้กล่าวว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   การบริการ  หมายถึง  การปฏิบัติงานหรือการตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่ งที่ผู้
ให้บริการส่งมอบให้แก่ผู้ รับบริการ  โดยทั่วไปไม่สามารถจับต้องได้  (Intangibility) ค่อนข้างเป็นนามธรรม   
มีคุณไม่คงที่ (Variability  Heterogeneity) เนื่องจากมีปัจจัยหลายส่วนที่ก าหนดคุณภาพการบริการ (Service  
Quality) รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ  ซึ่งแสดงออกในรูปความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายของหน่วยงานภาครัฐ คือ ประชาชนทั่วไป  เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงาน  
องค์กรภาครัฐและ เอกชนทั้งภายในและภายนอก 
   ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความรู้สึกพึงพอใจของผู้รับบริการ  คือประชาชนทั่วไป  เจ้าหน้าที่รัฐ
หน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและ  เอกชนทั้งภายในและภายนอก  ที่มีต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการ  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ   
ที่มีความสุข  ชอบใจ  พอใจ  ที่เกิดข้ึนเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับตอบสนอง 
   คุณภาพการบริการ  หมายถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการบริการที่มีความ
สม่ าเสมอ  ในการตอบสนองความต้องการ  และความคาดหวัง  ผู้รับบริการ  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเมื่ อ
ได้รับการบริการ 
   เปูาหมายสูงสุดของการให้บริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  ซึ่งในภาคราชการนั้น  
อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เนื่องจากเปูาหมายการด าเนินงานของภาครัฐมีเปูาหมายสุดท้ายเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและสังคมในภาพรวม 
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างของขั้นตอนและ
การจัดการขั้นตอนที่ส าคัญ คือ โครงสร้างองค์กร  นโยบายผู้บริหาร  กลยุทธ์และกระบวนการท างานภายในองค์กร  
โดยปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยที่ชัดเจนและที่รูปธรรม 

  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก  เนื่องจากเป็นโครงสร้างตามตัวบทกฎหมาย ในขณะ
ที่ปัจจัยด้ านนโยบาย  กลยุทธ์และกระบวนการท างานสามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามทัศนคติขอบุคลากร  
ในองค์กรซึ่งปัจจัยเหล่านี้หลอมรวมและสะท้อนออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร 
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ดังนั้น  การสร้างและพัฒนากระบวนการ รวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมการให้บริการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  คือ  “รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ”  คือ  หัวใจบริการ  
และท างานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ  จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมทั้งบรรลุเปูาหมายสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการ
กิจกรรมบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 
 
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ 
 งานบริการมีลักษณะเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ  ก็จะเกิดความรู้สึกในทันทีงานบริการเป็นงานให้ความ 
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการก็จะแสดงออกถึง
ความรู้สึกที่ดี  แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการ
ในทันทีเช่นกัน 

2. ผลของการบริการเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว งานบริการเริ่มต้นและ 
ด าเนินการได้ในทุกขณะ  ทั้งในตอนต้น  ท่ามกลาง  และในตอนท้าย  เพราะไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะใน
เวลาหนึ่งเวลาใด 

3. ผลของบริการเชื่องโยงไปถึงคนและองค์กร งานบริการสร้างความรู้ในทันทีท่ีได้รับบริการ 
จึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจาการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี  อาจจะแปรผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดี  
และไม่ด ี

4. ผิดพลาดและชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ การบริการที่ผิดพลาด 
บกพร่องไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้  นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได้
น้อยลง 

5. สร้างทัศนคติต่อบุคคล  องค์กรและองค์การได้อย่างมากการบริการสามารถจะสร้าง 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  ที่มีต่อผู้ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ
ที่มีมากน้อยเพียงใดส าคัญมากน้อยเท่าใด 

6. สร้างภาพลักษณะให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานานการบริการทั้งท่ีดีและไม่ดีจะติดอยู่ใน 
ความทรงจ าของผู้บริการอยู่ตลอดไป แม้เมื่อการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว  แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคงเหลืออยู่
กว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้ต้องใช้เวลานาน 

7. หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัดบริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้  เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์ 
หรือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด  จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก 

8. ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการที่ดีบริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ 
กับผู้ให้บริการ  ถ้าได้คนดีจิตส านึกในการให้บริการดี  มีทัศนคติต่อการให้บริการที่ดีและได้รับการปลูกฝูงนิสัยในการ
ให้บริการและฝึกฝนตนเองมาดี  ก็จะท าให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ  ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นผู้ท างาน
ให้บริการก็จะเท่าผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก 
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9. คนเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างและท ารายงานบริการ บริการที่ผิดพลาดบกพร่อง  น า 

ความเสียหายมาสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคน  องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี  แต่
พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิม  และอาจถึงขั้นท าให้เสีย
ผู้รับบริการเดิมไปก็ได้ 

ข้อควรระวังในการให้บริการ 
1. ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการในทุกกรณีจะต้องแสดงว่าผู้รับบริการมี 

ความส าคัญ  จึงต้องระวังไม่แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจัง 
2. ให้บริการขาดตกบกพร่องเป็นสิ่งที่ต้องย้ าเตือนอยู่เสมอว่า  การให้บริการจะขาดตกบกพร่อง 

ไม่ได้เลย  เพราะเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะท าลางานบริการในส่วนอื่นๆ  ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผลเสียหายตามไปด้วย 
3. ด าเนินการล่าช้า เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีอย่างยิ่ง  เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา  ท าความ 

เสียหายให้ผู้รับบริการได้ 
4. ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม การให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง  การใช้ค าพูด 

และน้ าเสียง  ผู้ให้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางท่ีไม่ดี  แต่อยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัว  และไม่
ควบคุมอารมณ์ของตนเองจึงแสดงออกด้วยท่าทีและค าพูดที่ท าให้เสียความรู้สึกต่อผู้รับบริการ  

5. ท าให้ผู้รับบริการผิดหวัง บริการที่ท าให้ผู้รับบริการผิดหวังมีได้ในหลายกรณีนับแต่การ 
ต้อนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม  การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ  ไม่ใส่ใจในการให้บริการ  การบริการ
ผิดพลาดท าความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ 

   องค์กรมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมากเพราะองค์กรถือเป็นแกนหลัก 
ในการก าหนดแนวทางการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ  ของผู้รับบริการและเทคนิคการพัฒนาระบบงาน
ขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ  มีดังนี้    
   1. จัดระบบท างานให้เกิดความคล่องตัว  องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น  เพ่ือสร้างการ
บริการที่สะดวกเร็ว 

2. จัดท าล าดับขั้นตอนการให้บริการองค์กรควรจัดท าข้ันตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อน 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน 

3. เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น การสอบถาม 
พูดคุยจากค าต าหนิติเตียนและค าชมเชยต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป 

4. .ฝึกอบรมพนักงานให้เกิดทักษะการบริการที่ดีเพ่ือน าไปปรับใช้กับส่วนงานที่ตนปฏิบัติหน้าที 
อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

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

http://www.nanosoft.co.th/maktip11.htm
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  จะเห็นได้ว่า  การให้ความส าคัญกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นส าคัญ  ซึ่งทุกองค์กรไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการให้บริการได้  ดังนั้นผู้ให้บริการคือบุคลากรทุกคนเป็นผู้ให้บริการทุกๆด้านไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร  การ
ประชาสัมพันธ์  การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท  เป็นต้น   ต้องเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน  และท้ายสุด  
ผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติท่ีดีโดยเฉพาะการมีจิตส านึกในการรักการ
ให้บริการ  เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (MasLow’sGeneral  Theory  of  
Human  Motivation) มีความเชื่อว่า  องค์กรจะบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมายได้นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือในการท างานอย่างดีขึ้นนั้น   
จะบังเกิดได้เมื่อผู้บริหารองค์กรเข้าใจความต้องการมนุษย์  และเลือกใช้วิธีการจูงใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ  
ตั้งใจท างาน  การเข้าใจความต้องการของมนุษย์นั้นเป็นจุดแรกท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมของคนในองค์กร
นอกจากนี้  ยังมีการอธิบายสมมติฐานของมาสโลว์  เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนี้ 
   1. คนทุกคนมีความต้องการและความต้องการนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีที่สิ้นสุด 

2.ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นล าดับขั้น  จากต่ าไปสูง ตามระดับความส าคัญ  เมื่อ 
ความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองในล าดับต่อไป  
มาสโลว์ (Maslow)  ได้จัดล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of needs) ไว้ 5 ขั้น คือ 
   ขั้นที ่1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs)  เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย 
   ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการเพ่ือให้ตนเองมีความ
ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ หน้าที่การงาน 
   ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (Social needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากบุคคล
อ่ืน จากสังคมและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 
   ขั้นที่ 4 ความต้องการด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง (Esteem needs) เป็นความต้องการอยากเด่น 
ในสังคม  การเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่นและของสังคม 
   ขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเร็จสมหวังในชีวิต (Self Actualization) เป็นความต้องการ 
ขั้นสูงสุดของคนอยากที่ส าเร็จสมประสงค์ตามความนึกคิดที่ตนได้ใฝุฝันไว้ 

   กล่าวโดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าความต้องการมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างมากมาย  ทั้งในด้านปริมาณและ
ขอบเขต แต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าหากความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์จะเกิดความพอใจ  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานด้วย  ดังนั้น  การท าความเข้าใจเรื่องความต้องการของมนุษย์นี้  จึง
นับว่ามีความส าคัญต่อนักบริหารเป็นอย่างยิ่ง แม้นักบริหารจะมีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้านเพียงใดก็ตาม  
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แตถ่้าหากไม่มีความเข้าใจในพฤติกรรมของคนในองค์กรการท างานอาจไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ ซึ่งความรู้ 
ในเรื่องนี้  หน่วยงานหรือองค์กรอาจจะประสบกับความล้มเหลวหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ (อ้างถึง  
ร้อยต ารวจเอก นริศร์  ชูจินดา:2545) 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  เป็นหน่วยงานในสงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดูแลและรับผิดชอบ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จ านวน  8  อ าเภอ  และเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มี
คุณภาพ  มาตรฐานที่สูงขึ้น  เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานที่ก าหนด  เป็น
หน่วยงานบริการทางการศึกษา  มีนโยบายขององค์กร  ความมุ่งหมาย  วิธีการด าเนินงาน  ผลงานขององค์กร  ท าให้มี
ภารกิจด้านการศึกษา  การบริหารข้อมูลข่าวสาร  ให้แก่ หน่วยงานในสังกัด  จึงมีความจ าเป็นในเรื่องบริการข้อมูล  
ให้แก่หน่วยงานในสังกัด  จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริการให้เกิดสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการ  เพ่ือก่อให้เกิดความพึง
พอใจ  ความคล่องตัว  โดยปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น  เพ่ือสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  เพ่ือเสริมสร้าง
ความนิยม  ความเลื่อมใสและความศรัทธาจากกลุ่มประชาชน  จ าเป็นต้องอาศัยหลักธรรมมาภิบาล  ขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส่องค์กรในสังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย  มีกระบวนการตรวจสอบถูกต้องชัดเจน
ได้  มีนโยบายพัฒนางานองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ถูกใจ  และท างานร่วมกันด้วย
ความรับผิดชอบ 
   โดยสรุปจะเห็นได้ว่า  การให้ความส าคัญกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้รับบริการ  และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นส าคัญ  ซึ่งทุกองค์กรไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการบริการได้  ดังนั้นผู้ให้บริการคือบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2  ทุกท่าน  ไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงผู้มา
ติดต่อทุกประเภท  ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความประทับใจ
กับผู้รับบริการทุกคนในครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

วิธีการให้บริการ 
วิธีการส ารวจ 
   การด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยความ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  
ถูกใจ   ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  โดยทุกคนท างานด้วยความรับผิดชอบร่วมกันและเพ่ือปรับทัศนคติของผู้
มารับบริการในเรื่องการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ซึ่ง
โครงสร้างและรูปแบบขั้นตอนการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  
เป็นแนวทางการให้บริการในภาพรวม  การน าไปประยุกต์ใช้ต้องมีการ  ก าหนดรายละเอียดและระบุเวลาที่ชัดเจนในการ
ให้บริการในแต่ละกลุ่มงาน  ในแต่ละขั้นตอนตามภารกิจแต่ด้านของกลุ่มงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต  2  เพ่ือให้เกิดคุณภาพการให้บริการ(Service Quality) และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดการ ณ จุดบริการ 
1.1 โครงสร้างหลักและแนวทางการจัดการจุดบริการ ดังนี้ 

1.1.1 จุดประชาสัมพันธ์ ถือเป็นจุดต้อนรับ ผู้มารับบริการของทุกหน่วยงาน สิ่งที่ควร
ด าเนินการดังนี้ 

2. จดัสถานที่ให้เห็นเด่นชัด ผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้ทันที เมื่อเข้ามาในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อ 

3. จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บริการติดต่อ  สอบถาม  ให้ค าแนะน าให้เบื้องต้น 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงและส่งต่อจุดบริการอ่ืนๆ ในกรณีที่เป็นงานเฉพาะด้าน
จ าเป็นต้องติดต่อกับกลุ่มงาน/ฝุายอ่ืนๆ ในหน่วยงาน 

   4.ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน/ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบดูได้หรือสามารถสืบค้นผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการส่งผลต่อการลดขั้นตอนและ
ลดต้นทุนในการท างานซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ 2540 
    5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานซึ่งน าเสนอผ่านสื่อ
ต่างๆเช่นแผ่นพับโปสเตอร์ปูายสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์ ฯลฯเพ่ือสร้างความเข้าใจและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน 
    6 .จุดบริการ ณ กลุ่มงาน/  ฝุาย เป็นส่วนงานภายในและเป็นจุดบริการสุดท้ายของหน่วยงานกรณี
บริการ One Stop Service  และกรณีไม่สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวเนื่องจากเป็นงาน
ที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง หรือมีเครื่องมืออุปกรณ์และเอกสารหลายขั้นตอนในการให้บริการ ส่วนใหญ่มี
วิธีการข้ันตอนการด าเนินงานตามระเบียบแบบแผนอยู่แล้ว ควรด าเนินการดังนี้ 
     1)ทบทวนพิจารณาระบบการให้บริการใหม่หรืออาจน าแนวคิดของจุดบริการ one stop 
service มาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการในกลุ่มงาน/หน่วย  
     2) ประสานและจัดส่งข้อมูล/แบบค าขอรับบริการ ฯลฯ  ไว้ ณ จุดบริการของแต่ละกลุ่มงาน/
ฝุายและหน่วยในการลดขั้นตอนการติดต่อของผู้รับบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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7. การให้ความส าคัญกับสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพสถานที่ให้บริการเป็น 
องค์กรประกอบซึ่งผู้มารับบริการและจะสังเกตเห็นเป็นอันดับแรกและส่วนแล้วส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้
มารับบริการมีแนวทางดังนี้ 

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

   การจัดขั้นตอนการให้บริการโดยทั่วไปขั้นตอนการให้บริการและรายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละ
ขั้นตอนการให้บริการมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานสิ่งที่ควรค านึงมีดังนี้ 

1. ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน คล่องตัวโดยการปรับลดขั้นตอนการ 
ให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต้องติดต่อหลายขั้นตอน  

2. มีความสะดวกรวดเร็วโดยค านึงถึงระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยอีก จัดการ 
หนึ่งที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ทุกหน่วยงานและหน่วยในสังกัดโดยเฉพาะหน่วยที่มีหน้าที่
ให้บริการกับประชาชนโดยตรงจึงควรให้ความส าคัญกับเวลาโดยก าหนดมาตรฐานและเวลาในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ไว้ ณ จุดบริการเพ่ือให้ผู้มาติดต่อทราบระยะเวลาการให้บริการ
แต่ละข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน โดยแบ่ง เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

    2.1 ด้านบุคลากรซึ่งเก่ียวกับทุกขั้นตอนการให้บริการและมีส่วนส าคัญในการ 
ส่งเสริมคุณภาพการบริการของหน่วยงานดังนี้คนเสริมสร้างจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)แกเจ้าหน้าที่มี
ความหมายดังนี้ 

  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 
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 2.2 อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือ 
มีประสิทธิภาพสูงและมีอุปกรณ์เพียงพอมาช่วยในการปฏิบัติงานเป็นการให้บริการแบบอัตโนมัติ (automatic Service) 
เตือนไม่ถึงการฝึกอบรมการใช้งานเพ่ือเพ่ิมทักษะและ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่เป็นการช่วย
ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการด าเนินงานท าให้สามารถส่งมอบการบริการได้อย่างรวดเร็วประหยัดทรัพยากรและมี
ความถูกต้องแม่นย าสูงส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ส าหรับขั้นตอนหลักการให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราชเขต 2 ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการออกแบบ/ค าขอเป็นการแสดงความจ านงในการติดต่อขอรับบริการโดย 
ผู้รับบริการต้องกรอกแบบ/ค าขอรับบริการของหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติการบริการของหน่วยงาน
ด้วยเช่นจ านวนผู้มารับบริการเรื่องท่ีขอรับบริการเป็นต้น 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน/ด าเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอนเป็นขั้นตอนของผู้ให้บริการ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับบริการวินิจฉัยเบื้องต้นและการด าเนินงานตามข้ันตอนและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้บริการตามความต้องการของผู้มาติดต่อโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

2.1 การให้บริการ ก าหนดมาตรฐานระยะเวลา การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ 
ขั้นตอนและประกาศให้ผู้มาติดต่อทราบแล้วนั้นเสมือนเป็นค าสัญญาที่หน่วยงานให้ไว้กับผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จึงต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการท างานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรักษาระยะเวลาการให้บริการที่
หน่วยงานได้ก าหนดเป็นมาตรฐานไว้ในกรณีที่ไม่สามารถ 

2.2 ระบบการท างานให้สามารถท างานแทนกันได้กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยตรง 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนระบบงานบริการในบางขั้นตอนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจท าให้การด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการมีความล่าช้าความสามารถในการทดแทนกันของผู้ให้บริการจึงเป็นการลดความเสี่ยงของ
การขาดช่วงต่อในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.3 พฤติกรรมการบริการการแสดงออกของบุคลากรของหน่วยงานช่วยให้เกิดความ 
น่าเชื่อถือสร้างความสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการโดยมีแนวทางดังนี้ 

 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหน่วยงานก าหนดห้ามสวมรองเท้าแตะเสื้อยืด
กางเกงและกระโปรงยีนส์ 

 ยิ้มแย้มแจ่มใสใช้กิริยาวาจาสุภาพสามารถดึงควบคุมอารมณ์ได้และให้เกียรติ
ผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ 

 ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล าดับก่อน-หลัง  
 มีทัศนคติต่อการให้บริการมีความยินดีในการให้บริการเสมอให้บริการอย่างเอาใจใส่

และผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
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 มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริการรวมทั้งเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ในงานที่ต้องให้บริการ 

 มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ( Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ๆไม่ควรยึดจัด
ประสบการณ์หรือบริการที่ท าอยู่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ/ การปฏิบัติงาน 

 
2.4 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตและลงนาม 

ในเอกสารหลักฐานทางราชการของผู้มีอ านาจหน่วยงานระดับต่างๆตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   2.5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบงานให้ผู้รับบริการหลังจากด าเนินการตามขั้นตอนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

การส่งมอบอาจไม่อยู่ในรูปเอกสาร/หลักฐานของทางราชการข้อมูลของหน่วยงานค าแนะน าเพื่อการปฏิบัติหรือบริการ
อ่ืนๆตามประเภทของงาน 

   2.6 การส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานขอความร่วมมือ
ผู้รับบริการกรอกแบบสอบถามหรือแบบส ารวจความพึงพอใจในการบริการซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/และผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเพ่ือรับบริการตามความ
ต้องการและน าไปปรับปรุงกระบวนการการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป 
       2.7 การบริการทางโทรศัพท์เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการให้บริการโดยการสื่อสารผ่านทาง
โทรศัพท์/ธุระสารระหว่างผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการด้านการสอบถามข้อมูลหรือหารือ
ในประเด็นที่ค่อนข้างสั้นไม่ต้องใช้ระยะเวลาและเอกสารมาก มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

2.8 รับโทรศัพท์ทันทีเม่ือได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุจ าเป็นต้องรับโทรศัพท์ช้าต้องไม่ให้ 
เสียงจริงดังเกิน 3 ครั้ง 

2.9 กล่าวค าทักทายโดยพูดว่าสวัสดีครับ/ค่ะ ตามด้วยบอกชื่อหน่วยงานบอกชื่อผู้รับ 
โทรศัพท์รับสายครับ/ค่ะ โดยใช้ค าพูดที่มีสุภาพและ และมีเหตุผล 

2.10 เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้วให้ผู้รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมา 
รับสายโดยเร็วๆ 

2.11 กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ให้ผู้รับโทรศัพท์ 
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆจากผู้โทรเข้ามาขึ้นชื่อเบอร์โทรเบอร์ติดต่อเรื่องที่ต้องการจะติดต่อเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทราบและติดต่อกลับภายหลังต่อไป 
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ขอบเขตการส ารวจ  
 ในการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้ส ารวจจากกลุ่ม

ประชากรที่มาติดต่อในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กลุ่มอ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2 ได้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนประชาชน
ผู้มารับบริการและอ่ืนๆ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 125 คน 

  การส ารวจในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กลุ่ม
อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 โดยแบ่งเนื้อหาในการประเมินออกเป็น 3 
ขั้นตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อคือเพศอายุและสถานภาพของ
ผู้รับบริการ 

  ตอนที่ 2  เป็น เป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scaie)  เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการ
บริการในระดับความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้ 

  5 หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด   
  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก   
   3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
  2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย  
   1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( Open- ended qusetion) เพ่ือสอบถามได้เสนอปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งได้

เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่อัตราส่วนร้อยละค่าความถี่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและน าเสนอในรูปแบบตาราง
พร้อมกับการพรรณนาประกอบเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2  

  การประเมินผล ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยก าหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ระดับแบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับดังนี ้

ระดับค่าเฉลี่ย  4.51- 5.00  แปลความหมายว่า การให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 
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ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและด าเนินการวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกันจากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 

ขั้นตอนวิธีการประเมินผล 
1.วิเคราะห์การให้บริการ 

   2.สร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบเพ่ือสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
ในการส ารวจการให้บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
1. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. เสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
3. เสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปการเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริการ 

ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 
ผลการวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปกระถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  การรับบริการข้อมูล
ข่าวสารและอ่ืนๆ จ านวน 125 คนดังนี ้

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหารการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ (ข้าราชการบ านาญ) 

3 
48 
60 
5 
8 
1 

2.40 
38.4 
48.0 
   4.0 
   6.4 
   0.8 

 125 100 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.4 ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน 
คิดเป็นร้อยละ 32.0 และผู้บริหารการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 18.4  คณะกรรมการสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.4 และ 
ก.ต.ป.น. คิดเป็นร้อยละ 4.0 อ่ืน ๆ โปรดระบุ คิดเป็นร้อย 0.8  ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพึงพอใจการให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน 

ข้อ ประเด็น/ด้าน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านวิชาการ 4.23 0.67 มาก 
2 ด้านงบประมาณ 4.13 0.69 มาก 
3 ด้านบริหารงานบุคคล 4.11 0.68 มาก 
4 ด้านบริหารงานทั่วไป 4.29 0.71 มาก 
 รวม 4.19 0.69 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับดีมาก 
(X  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่าด้านบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.29) 
รองลงมาด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.23) ด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก  
(X = 4.13) และด้านบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.11) 

 
  ตารางที่ 3 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ข้อที่  ประเด็น/ด้าน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 
ด้านวิชาการ 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

4.16 0.64 มาก 

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติและตามความต้องการของศึกษา 

4.09 0.65 มาก 

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบท
ของสถานศึกษา 

4.30 0.62 มาก 

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.29 0.67 มาก 
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 
4.26 0.72 มาก 

6 การส่งเสรม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และ
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

4.30 0.64 มาก 

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4.46 0.61 มาก 



8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.91 0.81 มาก 

9  การส่งเสริม สนับสนุนให้การศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.36 0.64 มาก 

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

4.21 0.69 มาก 

รวม 4.23 0.67 มาก 
จากตารางที่ 3 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X  = 4.23) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น แต่ละข้อ ปรากฏว่า การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.46)  รองลงมาการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.30) และการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.91) 

ตารางที่ 4  ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ข้อที่ 
1 

ประเด็น/ด้าน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 

 ด้านงบประมาณ    
1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.30 0.61 มาก 
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย

ที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 
4.22 0.60 มาก 

3 การเเตง่ตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 

4.32 0.62 มาก 

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4.07 0.70 มาก 

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา 

4.06 0.70 มาก 

6 
 

การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบญัชีของสถานศึกษา 

4.12 0.81 มาก 
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7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 

3.98 0.69 มาก 

8 การน าวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 4.16 0.74 มาก 
9 จัดท าเอกสารการายงานผลการด าเนินงานทางด้าน

งบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
4.13 0.63 มาก 

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

4.00 0.78 มาก 

รวม 4.13 0.69 มาก 
   จากตารางที่ 4 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X  = 4.13) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น แต่ละ
ข้อ ปรากฏว่าการเเต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก (X = 4.32)  รองลงมาการขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษาค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับ
มาก (X = 4.30)  และการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก (X = 3.98) 
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ตารางที่ 5  ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ข้อที่  ประเด็น/ด้าน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 
 ด้านการบริหารงานบุคคล    

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ
ของสถานศึกษา 

4.16 0.60 มาก 

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา 

4.14 0.61 มาก 

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 

4.16 0.70 มาก 

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเปูาหมาย
อย่างทั่วถึง 

4.11 0.75 มาก 

5 การส่งเสริม วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ 

4.00 0.76 มาก 

รวม 4.11 068 มาก 
 

   จากตารางที่ 5 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X  = 4.11) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น แต่ละ
ข้อ ปรากฏว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.16)  รองลงมาการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.16)  และการส่งเสริม วินัย คุณธรรมจริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก (X  = 4.00) 
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  ตารางที่ 6 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

ข้อที่  ประเด็น/ด้าน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 
 ด้านการบริหารทั่วไป    

1 จดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่าย
สะดวกและรวดเร็ว 

4.39 0.69 มาก 

2 การประชาสัมพันธ์และเผยเเพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.61 0.69 มากที่สุด 

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง 

4.56 0.66 มากที่สุด 

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และปูายประชาสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน 

4.14 0.81 มาก 

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.13 0.66 มาก 

6 
 
 

 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เเละปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

4.24 0.68 มาก 

7  การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

4.00 0.75 มาก 

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความ
ต้องการจ าเป็น 

4.24 0.71 มาก 

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.26 0.77 มาก 

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถานบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.33 0.70 มาก 

รวม 4.29 0.71 มาก 
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   จากตารางที่ 6 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X  = 4.29) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น แต่ละ
ข้อ ปรากฏว่าการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในระดับมาก (X = 4.61)  รองลงมาช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทางมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.56)  และการวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงานค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก (X = 4.00) 

การอภิปลายผล 

   จากการส ารวจในครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ของผู้รับบริการ คือ บุคลากร
ทางการศึกษา/โรงเรียน ในสังกัด สพป.นศ.2 ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชนและอ่ืนๆ ที่มีต่อการบริการของกลุ่ มงาน
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตลอดถึงต้องการ
ทราบปัญหา ข้อเสนอแนะของการให้บริการ ซึ่งมีประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านปรากฏว่าด้านบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (X = 4.29) รองลงมาด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก (X = 4.23) ด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X  = 4.13) และด้านบริหารงานบุคคล ค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก (X  = 4.11) ตามล าดับ 

  ซึ่งผลส ารวจ จะเห็นได้ว่าการด าเนินการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น น่าจะเนื่องมาจากบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถให้บริการติดต่อ สอบถาม ให้ค าแนะน าให้เบื้องต้น รวมทั้งอ านวยความ
สะดวกในการเชื่อมโยงและส่งต่อจุดบริการอ่ืนๆ ในกรณีที่เป็นงานเฉพาะด้าน จ าเป็นต้องติดต่อกับกลุ่มงาน/ฝุายอ่ืนๆ ใน
หน่วยงาน มีความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับ
สินบน ให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง ส่วนด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2  อาศัยอยู่ในอาคารส านักงานประถมศึกษาอ าเภอทุ่งสงเดิม และสถานที่ท างานต้องอาศัยส านักงานที่ดินอ าเภอ
และส านักงานของอ าเภอทุ่งสงบางส่วน และในแต่ละห้องก็เต็มไปด้วยบุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถที่จะอ านวย
ความสะดวกในเรื่องสถานที่นั่งรอรับบริการได้มากเท่าที่ควร  
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   เพราะฉะนั้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นการสร้างภาพลักษณ์อีกทางหนึ่งเพ่ือตอบสนองของผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ใช้เทคนิคในการพัฒนาระบบงานให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็ว ถูกต้อง และท างานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ น าไปสู่ความส าเร็จของานในองค์กร 

ข้อเสนอแนะ 

  การด าเนินการ การให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีปูายบอกจุดต าแหน่งการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานในแต่ละอาคาร 

2. ควรมีการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจในการบริการของบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

3. ควรมีปูายชื่อส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานของผู้รับบริการ  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ับบริการ จ านวน 125 คน 
 

ด้านวิชาการ จ านวน 10 ข้อ 
น้อยทีสุ่ด  จ านวน 1 คน 
น้อย   จ านวน 3 คน 
ปานกลาง  จ านวน       10 คน 
มาก   จ านวน       66 คน 
มากที่สุด  จ านวน       45 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 125 คน 
ด้านงบประมาณ  จ านวน 10 ข้อ 
น้อยทีสุ่ด  จ านวน  0 คน 
น้อย   จ านวน  2 คน 
ปานกลาง  จ านวน 16 คน 
มาก   จ านวน 68 คน 
มากที่สุด  จ านวน 39 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 125 คน 
ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 5 ข้อ 
น้อยทีสุ่ด  จ านวน  1 คน 
น้อย   จ านวน  2 คน 
ปานกลาง  จ านวน       14 คน 
มาก   จ านวน       74 คน 
มากที่สุด  จ านวน       34 คน  รวมผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 125 คน 
ด้านบริหารงานท่ัวไป จ านวน 10 ข้อ 
น้อยทีสุ่ด  จ านวน  0 คน 
น้อย   จ านวน  2  คน 
ปานกลาง  จ านวน 14 คน 
มาก   จ านวน 54 คน 
มากที่สุด  จ านวน 55 คน  รวมผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 125 คน 
 



 



 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


