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ช่ือเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

หนวยงานท่ีวิจัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

ปท่ีวิจัย            2564 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาองคประกอบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึง

ประสงคในการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 และ   

3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร   

เขต 3 โดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) วิธีดําเนินการแบงเปน 3 ระยะ คือ         

1) การศึกษาองคประกอบ 2) การศึกษาสภาพปจจุบันสภาพท่ีพึงประสงคและความตองการจําเปน และ       

3) การพัฒนารูปแบบ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) ผูปกครอง

นักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา 3) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 4) บุคลากรกลุมปกครอง/องคกร

ทองถ่ิน/เทศบาล 5) บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย 6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 7) อ่ืน ๆ     

(ผูมารับบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3)  การสุมตัวอยางโดยใชตารางของ 

R.V. Krejcie และ D.W. Morgan  (1970)  ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 6 อําเภอ จํานวนท้ังสิ้น  381 

คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง แบบประเมินองคประกอบ แบบสอบถาม และ

แบบประเมินรูปแบบ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี (frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคาความตองการจําเปนโดยวิธี Priority Needs Index 

แบบปรับปรงุ (PNI Modified) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. องคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ องคประกอบท่ี 2 ดาน

บุคลากรใหบริการ องคประกอบท่ี 3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก องคประกอบท่ี 4   

ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และองคประกอบท่ี 5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ  

2. สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา สภาพปจจุบันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   

( X  = 3.31 , S.D. = 0.48) สภาพท่ีพึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.51 , S.D. = 0.48) 

และความตองการจําเปน โดยรวมทุกดานมีคา PNI Modified  อยูระหวาง 0.28  ถึง  0.41  โดยภาพรวมเฉลี่ย  0.36   

 



 

 

3. การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 25 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

1.1) การบริหารจัดการเชิงรุก1.2) รูปธรรมของการบริการ 1.3) ระบบการใหบริการ และ 1.4) การมีภาวะ

ผูนํา 2) ดานบุคลากรใหบริการ ประกอบดวย 2.1) การประสานความรวมมือ 2.2) การสรางปฏิสัมพันธ     

2.3) ความเสมอภาคในการใหบริการ 2.4) การรูจักและเขาใจผูรับบริการ และ 2.5) ความรูในงานท่ีใหบริการ 

3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 3.1) ทรัพยากรสารสนเทศ 3.2) การเขาถึง

การบริการ 3.3) การประชาสัมพันธ 3.4 ) ความปลอดภัย 3.5) อาคารสถานท่ีในการบริการ และ            

3.6) อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ ประกอบดวย         

4.1) ความฉับไว 4.2) ความเชื่อถือไววางใจ 4.3) ความรูความชํานาญ และ 4.4) การใหความม่ันใจแก

ผูรับบริการ 5) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวย 5.1) การใชเวลาอยางเหมาะสม 5.2) การมี

มนุษยสัมพันธท่ีดี 5.3) การเขาถึงผูรับบริการ 5.4) การตอบสนองในการใหบริการ 5.5) จํานวนผูใหบริการ 

และ 5.6) บุคลิกภาพของผูใหบริการ 

 

คําสําคัญ  : การใหบริการ , สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to study the components of service 

provision of work groups within the Surin Primary Education Service Area Office 3 2) to 

study the current and desirable conditions of providing service of work groups within the 

Surin Primary Education Service Area Office 3 and 3) to develop a service model of work 

groups within the Surin Primary Education Service Area Office 3. By the Mixed Methods 

Research, the methodology was divided into 3 phases: 1) a study of components, 2) a study 

of current conditions, desirable conditions and needs, and 3) a model development. The 

sample group used in the research consisted of 1) administrators of educational institutions. 

Teachers and educational personnel of educational institutes under Surin Primary 

Educational Service Area Office 3 2) parents of students/school committees                      

3) hospital/public health personnel 4) administrative group personnel/local 

organizations/municipal organizations 5) police personnel /Security 6) Private agency 

personnel and 7) Others (customers in the Surin Primary Educational Service Area Office 3) 

Sampling using tables of R.V. Krejcie and D.W. Morgan (1970). The researcher used                

a stratified random sampling method in 6 districts, totaling 381 people. Semi-structured 

interview Elemental assessment form, questionnaire and model assessment form.            

The statistics used in the data analysis were frequency, percentage (percentage), mean( X ), 

standard deviation (S.D.) and demand was determined by the Improved Priority Needs 

Index method (PNI Modified). 
 

 The research results were as follows: 

 1. Composition of service provision in the work group within the Surin Primary 

Educational Service Area Office 3 consists of 5 components: Component 1 Management 

Component 2 Service personnel Component 3 of property and facilities Component           

4 Service Efficiency and the fifth component, satisfaction of service recipients. 

 2. Current condition, desirable condition and the need for services of the work 

group within the Surin Primary Educational Service Area Office 3 found that the overall 



 

 

current condition was at a moderate level ( X = 3.31 , S.D. = 0.48) desirable condition. 

Overall, it was at the highest level ( X  = 4.51 , S.D. = 0.48) and needed demand. Overall, 

the PNI Modified values ranged from 0.28 to 0.41, with an overall mean of 0.36. 

 3. Development of service model of work group within the office of Surin Primary 

Education Service Area 3 consists of 5 main components and 25 indicators as follows:        

1) Management consists of 1.1) Proactive management 1.2) Concrete aspect of Service      

1.3) Service system and 1.4) Leadership 2) Service personnel consisted of 2.1) Collaboration 

2.2) creating interactions 2.3) equality in service, 2.4) knowing and understanding the service 

recipients, and 2.5) knowledge in service work, 3) service facilities and facilities, consisting of 

3.1) information resources 3.2) Access to services, 3.3) public relations 3.4) safety             

3.5) service premises and 3.6) service facilities. 4) service efficiency consisting of               

4.1) promptness 4.2) reliability 4.3) knowledge and expertise and 4.4) giving confidence to 

service recipients 5) customer satisfaction, consisting of 5.1) using time appropriately        

5.2) good interpersonal relations 5.3) access to service recipients 5.4) service response     

5.5) number of service providers and 5.6) service provider personality 
 

Keywords : Service, Surin Primary Educational Service Area Office 3 
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ดร.สุเทพ แปลงทัพ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะแกวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 1 ตลอดจนคณะผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประชาพิจารณ ท่ีไดเสนอแนะแนวทางอัน

เปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ 

 ท การดําเนินการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ครัง้นีห้วังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาการบริการ

ของกลุมงานตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูท่ีสนใจ และผูท่ีเก่ียวของตอไป 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 38 ไดบัญญัติวา “ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีอํานาจหนาท่ี ใน การกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประสานและสงเสริม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา” และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ไดกระจายอํานาจการจัดการศึกษา สูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎหมาย

ดังกลาวทําใหสถานศึกษาไดมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาและมี

หนาท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 8-11) 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ความวา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร แหงการ

เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสมารถสรางวิสัยทัศน และรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ ในสังกัด   

ใหเปนบุคลกรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน” ดังนั้น การใหบริการประชาชนใหไดรับความพึง

พอใจสูงสุดเปนเปาหมายสูงสุดขององคกร ทุกแหงท้ังภาครัฐและเอกชน ตางก็แขงขันการบริการ   เพ่ือ

สรางความพึงพอใจแกประชาชนหรือ ลูกคาใหไดรับความพึงพอใจในการใหบริการสูงสุด เริ่มต้ังแต

รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการในป 2545 เปนตนมารัฐบาลไดดําเนินการเรงรัดใหหนวยงานของรัฐ 

ทุกองคกรมีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการแกประชาชนใหไดรับการบริการท่ีดี จะเห็นไดจากการท่ี

หนวยงานภาครัฐเริ่มดําเนินการปรับปรุงระบบการใหบริการแกประชาชนตาง ๆ ดานความสะดวก, 

ความรวดเร็ว ยุติธรรมตาง ๆ โดยการลดข้ันตอนในการทํางาน การอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีพึงพอใจตอหนวยงานภาครฐัอยางสูงสุด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนหนวยงานทางการศึกษา         

ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาท่ีดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ี 



2 

 

1)จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 2)

วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และแจงงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกับบ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายของ

หนวยงานดังกลาว 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา 4) กํากับ   

ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย 

และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 6) ประสานระดมทรัพยากรดาน   

ตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      

7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8) ประสาน 

สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง

บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ี

หลากหลายในสถาบันการศึกษา 9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 10) ประสานสงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและ

คณะทํางานดานการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ีไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ           

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุให

เปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 รับผิดชอบ ควบคุม กํากับดูแลสงเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซ่ึงในเขตบริการ

ประกอบดวย 6 อําเภอในจังหวัดสุรินทร คือ 1) อําเภอปราสาท 2) อําเภอสังขะ 3) อําเภอกาบเชิง       

4) อําเภอพนมดงรัก 5) อําเภอบัวเชด และ 6) อําเภอศรีณรงค มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 233 

โรงเรียน มีพันธกิจท่ีสําคัญหรือจะตองพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียน

ทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง       

สูคุณภาพสากล อีกท้ังตอบสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาการดวย

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 

 การใหบริการ ถือวาเปนการใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของ

ผูรับบริการ การบริการท่ีดีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จะไดรับความประทับใจและเกิดความ      

ชื่นชมองคกร อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกรเบื้องหลังความสําเร็จของทุกงาน มักจะมีงาน

บริการเปนเครื่องมือในการ สนับสนุน ไมวาจะเปนงานอํานวยการ งานประชาสัมพันธ งานบริหารบุคคล     

งานบริการวิชาการตาง ๆ ตลอดท้ังความรวมมือ รวมแรงรวมใจจากเจาหนาท่ีทุกระดับซ่ึงจะตองชวยกัน
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ขับเคลื่อนพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเปนจิตบริการ การใหบริการนั้นเปน

หนาท่ีในชีวิตประจําวันท่ีทุกคนตอง ปฏิบัติ การใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบริการ 
  การใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดกําหนดคําของ

การใหบริการอยูในคานิยมองคการ 5 G คือ Good Moral = คุณธรรมท่ีดี Good Wisdom = ปญญาท่ี

ดี  “Good Service Mind = จิ ตบริ การ ท่ีดี”  Good Participation = การ มีส วนร วม ท่ีดี  Good 

Organization = องคการท่ีดี นอกจากนี้นโยบาย 5ดานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอท่ี 5         

ท่ีกําหนดไววา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาสูความเปนเลิศ ไดกําหนดในขอยอยท่ี 3 ดานสัมฤทธิผลการ

บริหารและการจัดการศึกษา ขอยอยท่ี 3.6 ไววา “ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจในการ

บริหารและจัดการศึกษา” (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 :2565) และจาก

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) 

ปงบประมาณ 2564 ในสวนมาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีประสบผลสําเร็จและเปนแบบอยางได ไดรับขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาดังนี้  

“สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสะทอนถึงสภาพ

ปญหาและดําเนินการไดเปาหมาย สามารถเปนแนวทางหรือแบบอยางใหกับองคกรหรือหนวยงานอ่ืนท่ี

สนใจท้ังนี้ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุม/หนวย ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหารูปแบบหรือวิธีการ

ทํางานท่ีดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึน”  

 พรอมกันนี้ในตัวบงชี้ท่ี 6 ไดรับขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี ้

  “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาโดย

ประชาสัมพันธใหกับผูมารับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

บริหารจัดการท้ัง 4 ดาน เพ่ือนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็นไปใชในการปรับปรุง พัฒนางานใหมี

ประสทธิภาพยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ควรใชกระบวนการวิจัยชวยในการแสวงหาจุดเดน จุดออน จุดท่ีควร

พัฒนา ท่ีสะทอนการปฏิบัติไดจริง” 

  จากบทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ตามระเบียบ

ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 วาดวยเรื่องการบริการและผลการติดตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (2560)และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากสํานักติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปงบ 2564 ทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 ควรใชกระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือเปนรูปแบบวิธีการทํางานท่ีดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนเลิศในทุกดานตอไป 

 

คําถามการวิจัย 

 

1. องคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3  ประกอบดวยอะไรบาง 

2. สภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 อยูในระดับใด 

3. การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีข้ันตอนอยางไร และผลการประเมินอยูในระดับใด  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคในการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

3. เ พ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

  การวิจัยเรื่องรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ซ่ึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้  

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา  

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย จากนักวิชาการและนักวิจัยท้ังในและตางประเทศ เรื่อง

รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อาทิ ขอมูลพ้ืนฐาน

บริบทและการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แนวคิด ทฤษฎี

เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ  องคประกอบการใหบริการ  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบและการใหบริการ      
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 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.1 ประชากร ไดแก 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา          

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) ผูปกครองนักเรียน/

คณะกรรมการสถานศึกษา 3) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 4) บุคลากรกลุมปกครอง/องคกร

ทองถ่ิน/เทศบาล 5) บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย 6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 7) อ่ืน ๆ 

(ผูมารับบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 50,000 คน 

   2.2  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) ผูปกครอง

นักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา 3) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 4) บุคลากรกลุมปกครอง/

องคกรทองถ่ิน/เทศบาล 5) บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย 6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 

7) อ่ืน ๆ (ผูมารับบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3) กําหนดการสุม

ตัวอยางโดยใชตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (1970)  ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น

จาก 6 อําเภอ ประกอบดวย จํานวนท้ังสิ้น  381 คน  

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

 

1. รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสรางทางความคิดท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

องคประกอบสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจงายข้ึน เพ่ือใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานตอไป 

2. การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทําท่ีฝายหนึ่งนําเสนอใหกับ อีกฝายหนึ่ง   

โดยกระบวนการดังกลาวอาจจะเก่ียวของกับสินคาท่ีมีสามารถจับตองได หรือไมสามารถ จับตองได     

เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจสูงสุดตาม ความคาดหวัง 

หรือมากกวาความคาดหวัง 

3. รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 หมายถึง รูปแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงองคประกอบและตัวบงชี้ของการใหบริการของกลุมงานตาง ๆ  

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการของ

กลุมงานใหประสบความสําเร็จ ซ่ึงประกอบดวย 5  ดาน 

3.1 ดานการบริหารจัดการ หมายถึง การใหบริการของกลุมงานตาง  ๆภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดานการบริหารจัดการเชิงรุก ดานรูปธรรมของการบริการ           

ดานระบบการใหบริการ  ดานการบริหารจัดการเชิงรุก และดานการมีภาวะผูนํา 
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3.2  ดานบุคลากรใหบริการ หมายถึง  การใหบริการของกลุมงานตาง  ๆภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประกอบดวยองคประกอบ ดานการประสานงานความรวมมือ  

ดานการสรางปฏิสัมพันธ  ดานความเสมอภาพในการใหบริการ  และดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ  

3.3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การใหบริการของกลุมงาน

ตาง ๆ ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประกอบดวยองคประกอบ       

ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถึงการบริการ  ดานการประชาสัมพันธ  และดานความปลอดภัย 

3.4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ หมายถึง การใหบริการของกลุมงานตาง ๆ  ภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประกอบดวยองคประกอบ ดานความฉับไว    

ดานความเชื่อถือไววางใจ  ดานความรูความชํานาญ  และดานการใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 

3.5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การใหบริการของกลุมงานตาง  ๆภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประกอบดวยองคประกอบ ดานการใชเวลาอยาง

เหมาะสม  ดานการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ดานการเขาถึงผูรับบริการ  และดานการตอบสนอง 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ จะใหเกิดประโยชนตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ไดรูปแบบการบริการรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการในการปฏิบัติการใหบริการแกผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการ

บริการแตละกลุมงาน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดรับทราบถึงระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ท่ีมีตอการ

ใหบริการของแตละกลุมงาน 

 



 

 

บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3” คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดตาง ๆ จากตํารา เอกสาร ขอมูล     

ในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต วารสาร นิตยสาร อนุสาร และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ    

การใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

    

1. บริบทและการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 

3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4.1 งานวิจัยในประเทศ 

4.2 งานวิจัยตางประเทศ         

5. การสังเคราะหองคประกอบของการใหบริหาร 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

บริบทและการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

1. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3  

1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ตั้งอยูภายในภายในบริเวณ โรงเรียน

ปราสาท ถนนโชคชัย-เดชอุดม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ระยะทางหางจากจังหวัดสุรินทร 

ประมาณ 30 กิโลเมตร ตามเสนทางหมายเลข 214 (สุรินทร - ชองจอม) รับผิดชอบการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตทองท่ี 6 อําเภอ ไดแก อําเภอปราสาท อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง 

อําเภอบัวเชด อําเภอศรีณรงค และอําเภอพนมดงรัก 

    1.2 ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ตั้งอยูระหวางเสนละติจูดท่ี 14 

องศา 19 ลิปดา 45 ฟลิปดาเหนือ และ 14 องศา 53 ลิปดา 56 ฟลิปดาเหนือ เสนลองติจูดท่ี 103 องศา 
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13 ลิปดา43 ฟลิปดาและ 104 องศา 3 ลิปดา 42 ฟลิปดาตะวันออก รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 3,698,836 ตาราง

กิโลเมตร 

    1.3 อาณาเขตติดตอ 

    ทิศเหนือ    ติดตอกับ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 

    ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

    ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 

    ทิศใต    ติดตอกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เสนทางคมนาคม 

มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตท่ีสําคัญ 2 เสนทาง ดังนี้  

1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24) ผานเขตพ้ืนท่ีบริการเปนระยะทาง

ประมาณ 100 กิโลเมตรและอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร 

2. ถนนสุรินทร - ชองจอม (ทางหลวงหมายเลข 214) ผานเขตพ้ืนท่ีบริการเปนระยะทาง 

1.4 ขอมูลผูบริหาร 

    นางภานิชา อินทรชาง ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 และมีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ไดแก 

    1. นายพิชิต หอมนวล   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. นายเดชา การรัมย  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. นายสําราญ อยูนาน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

1.5 ขอมูลจํานวนโรงเรียน 

อําเภอ จํานวนโรงเรียนในสังกัด 

ปราสาท 75 

สังขะ 64 

กาบเชิง 28 

บัวเชด 22 

ศรีณรงค 27 

พนมดงรัก 17 

รวมท้ังส้ิน 233 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดแบงกลุมสถานศึกษาออกเปนเครือขายการจัดการศึกษา จํานวน 

23 เครือขายจําแนกเปนรายอําเภอ ดังนี้ อําเภอปราสาท จํานวน 8 เครือขาย, อําเภอสังขะ จํานวน        
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6 เครือขาย, อําเภอกาบเชิง จํานวน 3 เครือขาย อําเภอบัวเชด จํานวน 2 เครือขาย, อําเภอพนมดงรัก 

จํานวน 2 เครือขาย, อําเภอศรีณรงค จํานวน 2 เครือขาย 

 

ระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา จํานวนโรงเรียน 

อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 149 

อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  81 

อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 3 

รวม 233 

 

2. ลักษณะพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  

2.1 พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมายของสวนราชการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย 

กําหนด กลาวคือ มีอํานาจหนาท่ีกํากับ ดูแล จัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริม 

สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

สามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัด 

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบนัศาสนาและ สถาบัน

สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวงวาดวย การกําหนด

หลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 และแกไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 

2561 ดังนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ 

นโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของ 

ทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต พ้ืนท่ี

การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ

ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน  

ท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 

10. ประสาน สงเสริมการคาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ 

หนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 

2.2 แนวทางและวิธีการใหบริการแกผูรับบริการ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 บริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดยมี ผูรับบริการ 3 กลุมประกอบดวย 

1) กลุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาครูลูกจางประจํา 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

2) กลุมประชากรวัยเรียน ไดแก นักเรียน 

3) กลุมผูปกครองนักเรียนชุมชน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษยเกา บิดามารดาของ

นักเรียน 

ดังนั้นแนวทางหรือวิธีการใหบริการจึงดําเนินการใหสอดคลองกับกลุมผูรับบริการแตละกลุม 

ดังนี้ 

กลุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชแนวทางและวิธีการแจงทําความเขาใจสราง

ความตระหนักและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมปฏิบัติ

กิจกรรมโดยใชรูปแบบวิธีการตาง ๆ ดังนี้  

1. ประกาศเวียนเปนหนังสือราชการและประชาสัมพันธผานสื่อหลากหลายชองทางเพ่ือให 

ทราบความเคลื่อนไหว สิทธิหนาท่ี โอกาสการเขาถึงบริการวิธีปฏิบัติและระเบียบหรือแนวทางการรับ

บริการการดําเนินการและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการใหรับบริการใหทราบท่ัวกัน 

2. ประชุมกลุมผูรับบริการในระยะเวลาท่ีเหมาะสมท้ังในลักษณะกลุมใหญกลุมเล็กกลุมตาม 

พ้ืนท่ีเพ่ือซอมความเขาใจ มอบหมายภารกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับทราบและแกปญหาท่ีเกิดจาก 

การใหหรือรับบริการรวมกัน 

3. แตงตั้งเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือใหมีสวนรวมคิดรวมหารวมรับผิดชอบและเพ่ือให

เกิดพลังในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหรับบริการ 
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4. อํานวยความสะดวกติดตามการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือและประเมินผลงานเพ่ือ 

ปรับปรุงการใหรับบริการใหดียิ่งข้ึน 

5. สนับสนุนดานตาง ๆ เชน ขอมูลสารสนเทศ ขาวสารงบประมาณ วิทยาการ บุคลากร 

6. พัฒนาใหมีความรูทักษะประสบการณสรางกําลังใจใหมีความชํานาญเชี่ยวชาญเปน ตนแบบ

สรางและพัฒนานวัตกรรมวิธีการปฏิบัติท่ีดี  

7. สรางเครือขายความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพการใหรับบริการการใหความชวยเหลือ

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

กลุมประชากรวัยเรียน ใชแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรูโดยหนวยปฏิบัติ คือ สถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหการสนับสนุนสงเสริมท้ังในดานงบประมาณ วิชาการ และ กํากับ 

ติดตาม นิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

กลุมผูปกครองนักเรียนชุมชน ใชแนวทางและวิธีการโดยเลือกและปรับใชวิธีการเชนเดียวกับ 

กลุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. ประกาศเวียนเปนหนังสือราชการและประชาสัมพันธผานสื่อหลากหลายชองทางเพ่ือให 

ทราบความเคลื่อนไหว สิทธิ หนาท่ี โอกาสการเขาถึงบริการวิธีปฏิบัติและระเบียบหรือแนวทางการรับ 

บริการการคาเนินการและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการใหรับบริการใหทราบท่ัวกัน  

2. ประชุมกลุมผูรับบริการในระยะเวลาท่ีเหมาะท้ังในลักษณะกลุมใหญ กลุมเล็ก กลุมพ้ืนท่ี   

เพ่ือซอมความเขาใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับทราบและแกปญหาท่ีเกิดจากการใหหรือรับบริการ

รวมกัน 

3. อํานวยความสะดวกใหขอมูลสารสนเทศขาวสารท่ีเก่ียวของ  

4. สํารวจความคิดเห็นความตองการและประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 

2.3 วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยมและวัฒนธรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

2.3.1 วิสัยทัศน (VISION) 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนองคกรชั้นนํา คุณธรรมเปนเลิศ บนพ้ืนฐาน

ความเปนสุรินทรสูสากล 

2.3.2 พันธกิจ (MISSION) 

บริหารจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอปราสาท, อําเภอสังขะ, อําเภอกาบเชิง, 

อําเภอบัวเชด, อําเภอศรีณรงค และอําเภอพนมดงรัก ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ

และมีคุณลักษณะคนดีสุรินทร 

2.3.3 เปาประสงค (GOALS) 

1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเต็ม

ศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
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2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอ

ภาค 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน

ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาสูมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ 

บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู

สถานศึกษา 

6. พ้ืนท่ีพิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี 

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที 

7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัด การศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ  

8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.3.4 คานิยมองคกร (CORE VALUES) 

บริหารโปรงใส เต็มใจบริการ ทํางานเปนระบบ  

2.4 อํานาจหนาท่ีของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของ

ทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบัน

อ่ืนทีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา  

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ

หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

3. โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

ประกอบดวย 9 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 

1. กลุมอํานวยการ 

2. กลุมบริหารงานบุคคล 

     3. กลุมนโยบายและแผน 

     4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

     5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

     7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     8. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     9. กลุมกฎหมายและคด ี

     10. หนวยตรวจสอบภายใน 

 

แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับการใหบริการ 

 

1. ความหมายเกี่ยวกับการใหบริการ 

ความหมายของการบริการ มีผู ใหความหมายและคําจํากัดความของคําวาบริการไวหลาย 

ความหมายดังนี้  

วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน(2553) ไดกลาววา บริการ หมายถึง สิ่งท่ีไมมีตัวตน จับตองไมไดและ     

เปนสิ่งท่ีไมถาวร เปนสิ่งท่ีเสื่อมสลายไปอยางรวดเร็ว บริการเกิดข้ึนจากการปฏิบัติของผูใหบริการโดย   

สงมอบการบริการนั้นไปยังผูรับบริการ หรือลูกคา เพ่ือใชบริการนั้น ๆ โดยทันท่ีหรือภายในระยะเวลา 

เกือบจะทันท่ีท่ีมีการใหบริการ  
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดกลาววา การบริการ หมายถึง กระบวนการสงมอบสินคาท่ีไมมี

ตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจใหกับผู รับบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตนนั้นจะตองสามารถ 

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนาํสูความพึงพอใจได  

วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2550) ไดกลาววา การบริการ คือ การปฏิบัติท่ีฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝาย 

หนึ่งโดยสิ่งท่ีเสนอใหนั้นเปนการกระทํา หรือการปฏิบัติการ ซ่ึงผูรับบริการไมสามารถนําไปครอบครอง

ได  

อดุลย จาตุรงคกุล (2550) ไดกลาววา บริการ หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทําท่ีฝายหนึ่ง เสนอ

ใหกับฝายหนึ่ง โดยเปนสิ่งจับตองไมไดและไมทําใหเกิดมีความเปนเจาของแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

Kotler (2010) ไดกลาววา การบริการ หมายถึง ปฏิบัติการใด ๆ ท่ีบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอ   

ใหอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงไมสามารถจับตองไดไมไดสงผลถึงความจําเจาของสิ่งใดโดยมีเปาหมายและความ

ตั้งใจ ในการสงมอบบริการนั้น ท้ังนี้การกระทําดังกลาวอาจจะรวมหรอืไมรวมอยูกับสนิคาท่ีมีตัวตน  

กลาวโดยสรุป การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทําท่ีฝายหนึ่งนําเสนอใหกับอีกฝาย

หนึ่ง โดยกระบวนการดังกลาวอาจจะเก่ียวของกับสินคาท่ีมีสามารถจับตองได หรือไมสามารถ จับตองได 

เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจสูงสุดตาม ความคาดหวัง 

หรือมากกวาความคาดหวัง 

2. คุณภาพการใหบริการ 

  พาราสุรามาน เทมป และแบรรี่ (Parasuraman, Zeitham, & Berry,1985) ไดใหความหมาย

คุณภาพการใหบริการวา คุณภาพเปนสิ่งท่ีเกิดจากความคาดหมายของลูกคาหรือ ผูรับบริการท่ีมีตอ

บริการนั้น คุณภาพคือผลิตภัณฑบริการท่ีดีท่ีสุดโดยมีคุณคาและมีความเหมาะสมตรงตามความตองการ

ของผูใชบริการ เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและการรับรูในการใหบริการ ผลิตภัณฑ 

หากผูรับบริการไดรับการบริการเปนไปตามท่ีคาดหวัง กลาวไดวา การบริการมีคุณภาพ คุณภาพจึงเปน

การเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังของลูกคาในผลิตภัณฑ หรือ บริการกับการรับรูท่ีแทจริงท่ีมีโดย

หากลูกคาหรือผูรับบริการเห็นวาผลิตภัณฑหรือบริการเหลานั้นเปน สิ่งท่ีดีท่ีสุดและตรงตามท่ีคาดหวัง  

ก็ถือไดวาผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาวมีคุณภาพนั่นเอง และ คุณภาพการใหบริการนี้ 

  แบรรี่ (Barry,1986) ไดใหความหมายวา บริการท่ีประสบผลสําเร็จจะตอง ประกอบดวย

คุณสมบัติตาง ๆ ขององคประกอบคุณภาพบริการ คือ 

  1. ความเชื่อถือได (reliability) ไดแก ความสมํ่าเสมอและความพ่ึงพาได 

  2. การตอบสนอง (responsiveness) ไดแก ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ ความพรอมท่ีจะ

ใหบริการและอุทิศเวลา มีการติดตออยาง ตอเนื่องและการปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 

  3. ความสามารถ (Competence) ไดแก ความสามารถในการใหบริการ ความสามารถในการ

สื่อสารและความสามารถในความรูท่ีจะใหบริการ 
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  4. การเขาถึงบริการ (access) คือ ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวกระเบียบข้ันตอน

ไมซับซอน ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย เวลาท่ีใหบริการสะดวกสําหรับผูรับบริการและอยูในสถานท่ีท่ี

ผูใชบริการติดตอไดสะดวก 

  5. ความสุภาพออนโยน (Courtesy) ไดแก การแสดงความสุภาพอ ผูใชบริการใหการตอนรับ

ท่ีเหมาะสมและผูใหบริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

  6. การสื่อสาร (Communication) ไดแก การสื่อสารชี้แจงขอบเขตงาน บริการและการ

อธิบายข้ันตอนการใชบริการ 

  7. ความซ่ือสัตย (credibility) มีความเท่ียงตรงนาเชื่อถือ 

  8. ความม่ันคง (security) ไดแก ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมืออุปกรณ 

  9. ความเขาใจ (understanding) ไดแก การเรียนรูผูใชบริการ การใหคําแนะนํา และเอาใจใส

ผูรับบริการและการใหความสนใจตอผูรับบริการ 

  10. การสรางสิ่งท่ีจับตองได (tangibility) ไดแก การเตรียมวัสดุอุปกรณ ใหพรอมสําหรับ

ใหบริการ การเตรียมอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการและการจัด สถานท่ีใหบริการ

สวยงาม สะอาด 

  โกล และเดวิส (Goetsch & Davis,1997) ไดใหความหมายวา เปนกรอบการมองเรื่อง

คุณภาพกรอบหนึ่ง อธิบายวา คุณภาพการใหบริการ เปนการควบคุมเพ่ือใหเกิดคุณภาพการ ใหบริการ 

อันมีความแตกตางจากคุณภาพในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ ท้ังนี้เพราะวิธีการควบคุม คุณภาพการ

ใหบริการเปนเรื่องท่ีทําไดยาก ขณะเดียวกันคุณภาพการใหบริการท่ีเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลไปยัง

ภาพลักษณขององคกร ผูรับบริการจะเปนผูทําการตรวจสอบ ตั้งแตกระบวนการการเริ่ม ใหบริการจนถึง

สิ้นสุดการใหบริการ โดยการใหบริการจะยิ่งดียิ่งข้ึน ถาหากผูรับบริการทําการประเมิน การใหบริการใน

ขณะนั้น 

  เลวิส และบลูม (Lewis & Bloom, 1983) ไดใหความหมาย คุณภาพการใหบริการ วาเปนสิ่ง

ท่ีชี้วัดถึงระดับของการบริการท่ีสงมอบโดยผูใหบริการตอลูกคาหรือผูรับบริการวาสอดคลอง กับความ

ตองการของเขาไดดีเพียงใด การสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (Delivering Service Quality) หมายถึง 

การตอบสนองตอผูรับบริการบนพ้ืนฐานความคาดหวังของผูรับบริการ 

 ซเมนเนอร (Schmenner, 1995) ไดใหความหมาย คุณภาพการใหบริการวา คุณภาพการ

ใหบริการไดมาจากการรับรูท่ีไดรับจริงลบดวยความคาดหวังท่ีคาดวาจะไดรับจากบริการนั้น หากการ

รับรูในบริการท่ีไดรับมีนอยกวาความคาดหวัง ทําใหผูรับบริการของคุณภาพการใหบริการ นั้นติดลบ 

หรือรับรูวาการบริการนั้นไมมีคุณภาพเทาท่ีควรตรงกันขามหากผูรับบริการรับรูวาบริการท่ี ไดรับจริงนั้น

มากกวาสิ่งท่ีเขาคาดหวัง คุณภาพการใหบริการก็จะเปนบวก หรือมีคุณภาพในการบริการนั่นเอง 
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  เลิฟล็อก (Lovelock,1996) ไดใหความหมาย คุณภาพการใหบริการวามี ความหมายอยาง

กวาง ๆ เปนแนวความคิดเก่ียวกับเรื่องของสินคาหรือบริการท่ีลูกคาท่ีมีศักยภาพใน การซ้ือหา สามารถ

และอาจจะทําการประเมินกอนท่ีเขาจะเลือกบริโภคสินคาหรือบริการนั้น 

ชุติมา หาวหาญ (2559) คุณภาพการบริการ หมายถึง การใหบริการท่ีตอบสนองความ คาดหวังและ

ความตองการของผูรับบริการท้ังคุณภาพ กระบวนการผลิต กระบวนการสงมอบ ตลอดจนการดูแล

หลังจากการใหบริการนั้น ๆ แลว ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

จันทรเพ็ญ กรวิทยาคุณ (2559) อธิบายวาคุณภาพการบริการ หมายถึง การบริการท่ีมีมาตรฐาน 

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของธนาคาร ซ่ึงความพึง 

พอใจท่ีเกิดจากการบริการท่ีมีคุณภาพนั้นประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ความ 

นาเชื่อถือไววางใจ การตอบสนอง การใหความม่ันใจ และความเห็นอกเห็นใจ 

   นัฐกานต เครือขัยแกว (2557) ใหความหมายของคุณภาพของการบริการ คือ ความสามารถ       

ในการตอบสนองตอความคาดหวังของผูใชบริการไดยินอยางดี โดยการพิจารณาจากความนาเชื่อถือ 

ความสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงความคุมคา ท้ังดานราคาคุณภาพและปริมาณของสินคาและบริการ       

ซ่ึงการบริการท่ีมีคุณภาพนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือผูใชบริการไดเปรียบเทียบกับการรับรูท่ีแทจริงกับความ

คาดหวังนั้น  

อัครเดช  ปนสุข (2557) ไดใหความหมายของคุณภาพการบริการ (Service Quality) ไววา 

หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของบริการเปนสิ่ง

สําคัญท่ีสุดท่ีจะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณ ภาพการใหบริการท่ี

ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเปนสิ่งท่ีตองกระทําผูรับบริการจะถูกใจหาก ไดรับสิ่งท่ีตองการเม่ือ

ผูรับบริการมีความตองการ ณ สถานท่ีท่ีผูรับบริการตองการในรูปแบบ สอดคลองกับพฤติกรรม  

ไพศาล เกษมพิพัฒนกุล (2557) กลาวถึงคุณภาพบริการ หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางความ

คาดหวังกับการรับรูจริงภายหลังจากท่ีไดรับบริการ ซ่ึงเปน แนวทางการวัดระดับคุณภาพการบริการตาม

ความสนใจหรือไม โดยความตางระหวางคุณภาพการบริการท่ีลูกคาคาดหวัง กอนรับบริการและคุณภาพ

ของบริการท่ีลูกคารับรู ซ่ึงเปนผลมาจากการ ประเมินของลูกคาระหวางการสงมอบการบริการ 

   พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al, 1988) กลาวถึงความหมายของคุณภาพการ 

บริการเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงความแตกตางในการใหบริการท่ีตรงกับหรือตรงกับความคาดหวังของ 

ผูใชบริการและการรับรูท่ีมีตอการบริการจริง ซ่ึงยังเปนเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความ คิดเห็น

เก่ียวกับความเปนเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู ผลการศึกษา ของ

นักวิชาการชวยทําใหเห็นวาการประเมินคุณภาพการใหบริการตามการรับรูของผูบริโภคเปนไปใน 

รูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการบริการท่ีคาดหวังและการบริการตามท่ีรับรูวามีความ 

สอดคลองกันเพียงไร  
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Ahn Ryu & Han (2007) ท่ีไดกลาววา คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของ

ผูบริโภคท่ีมีตอสินคาหรือการบริการ ซ่ึงเม่ือไหรก็ตามท่ีมีการใหการ บริการแกลูกคาจะไมสามารถเก็บ

รักษาไวใตการบริการอาจจะเปนประสบการณ ความทรงจํา การใชบริการหรือการบริโภคการบริการไม

มีลักษณะทางกายภาพ ไมสามารถจับตองได (Perreault & Jerome. 1996) รวมไปถึงคุณลักษณะท่ี

เปนไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม ปราศจากขอผิดพลาด ทําใหเกิดผลลัพธท่ีดี และตอบสนองความ

ตองการผูใชบริการทําใหความรูสึกประทับใจ 

 เบญชภา  แจงเวชฉาย (2561) ไดใหความหมาย การสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพ เปนหนทาง

หนึ่งท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จทามกลางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือธุรกิจท่ี ใหบริการมี

รูปแบบการใหบริการท่ีคลายคลึงกันและต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นการเนนคุณภาพ การบริการจึง

เปนวิธีท่ีจะสรางความแตกตางใหองคกรไดและความแตกตางนี้จะนํามาซ่ึงการเพ่ิมพูนของผูบริโภค 

  พนิดา เพชรรัตน (2556) คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความสามารถในการ ตอบสนอง

ความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของบริการเปนสิ่งสําคัญ ท่ีสุดท่ีจะสรางความแตกตางของ

ธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได 

  สมวงศ พงศสถาพร (2550) กลาววา คุณภาพการใหบริการ เปนทัศนคติของ ผูรับบริการท่ี

คาดหวังในการใหบริการ หากการใหบริการนั้นอยูในรูปแบบท่ีผูรับบริการยอมรับได ก็จะมีความพึงพอใจ

ในการใหบริการ  

  ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2554) คุณภาพการใหบริการ หมายถึง การท่ีธุรกิจใหบริการสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี คุณภาพการใหบริการเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหลูกคา

ประทับใจและสรางความแตกตางใหกับธุรกิจ 

 จากขอความท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณภาพการบริการ หมายถึง ความรูสึกท่ีผูใชบริการ

รับรูถึงการใหบริการท่ีมากกวาหรือตรงกับความคาดหวังของผูใชบริการตามมาตรฐานและคุณภาพท่ี

เหมาะสม โดยการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนเลิศของการบริการ ในลักษณะ

ของภาพรวม สงผลใหเกิดเปนบริการท่ีมีคุณภาพ 

3. ลักษณะการบริการ 

คอทเลอร และอารมสตรอง (Kotler & Armstrong, 2008) ไดกลาวถึงลักษณะการใหบริการ

ไว ดังนี้ 

 1. ไมสามารถจับตองได คือบริการนั้นจะไมสามารถมองเห็นหรือจับตองไดกอนท่ีจะมีการซ้ือ

เกิดข้ึน 

  2. ไมมีความหลากหลาย คือ คุณภาพของการบริการจะไมแนนอนข้ึนอยูกับผูรับบริการเปน

ใคร จะรับบริการท่ีไหน เม่ือใด 

  3. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการแกผูรับบริการ คือ การรับบริการนั้นอาจจะมีการเกิดข้ึน

พรอม ๆ กัน ในบางสถานการณผูใหบริการ 
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  4. ไมสามารถเก็บไวได คือ การใหบริการ ไมสามารถเก็บไดเหมือนกับผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ หาก

เกิดสถานการณท่ีไมอาจคาดเดาไดจะสงผลใหเกิดการใหบริการท่ีไมทันกับความตองการ ของลูกคา 

ธุรกิจจะตองกําหนดกลยุทธการใหบริการท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคาได อยางรวดเร็ว 

  โคลเลอร (Kotter, 2000) กลาววา การใหบริการ คือ การกระทําท่ีหนวยงานในหนวยงาน หนึ่ง

หรือบุคคลใดบุคคลคนหนึ่งนําเสนอตอหนวยงานอีกแหงหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่ง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไม 

สามารถสัมผัสไดและไมเปนผลใหเกิดความเปนเจาของในสิ่งใด สินคาและการบริการอาจเก่ียวของ หรือ

อาจไมเก่ียวของกับการผลิตภัณฑ แตเปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบตอความ

ตองการของลูกคา ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการท่ีสําคัญได 4 ประการ ดังนี้ 

   1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการท่ีไมสามารถจับตองได ดังนั้นกิจการตองหา

หลักประกันท่ีแสดงถึงคุณภาพและประโยชนจากบริการ ไดแก 

     1.2 สถานท่ี (place) ตองสามารถสรางความเชื่อม่ัน และความสะดวกใหกับผูท่ีมาใช

บริการ 

     1.3 บุคคล (people) พนักงานบริการตองแตงตัวใหเหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพ่ือให

ลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อม่ันวาบริการจะดีดวย 

     1.4 เครื่องมือ (equipment) อุปกรณเก่ียวของกับการใหบริการ  ตองมีประสิทธิภาพ 

ใหบริการรวดเร็วและใหลูกคาพอใจ 

     1.5 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตาง ๆ 

จะตองสอดคลองกับลักษณะของการบริการท่ีเสนอขายและลักษณะของลูกคา 

     1.6 สัญลักษณ (symbols) ชื่อ หรือ เครื่องหมายตราสินคาท่ีใชในการบริการ เพ่ือให

ผูบริโภคเรียกไดถูกตอง และสื่อความหมายได 

     1.7 ราคา (price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการท่ี ชัดเจนและ

งายตอการจําแนกระดับบริการท่ีแตกตาง 

    2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (inseparability) การใหบริการเปนท้ังการผลิตและการ

บริโภคในขณะเดียวกัน ผูขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนได 

เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 

    3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ข้ึนอยู กับผูขายบริการ          

จะเปนใคร จะใหบริการเม่ือใด ท่ีไหน อยางไร 

    4. ไมสามารถเก็บไวได (perishability) การใหบริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืน ๆ 

ดังนั้น ถาลักษณะความตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาหรือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา  

ควิน ฮาน (Qin Han, 2010) กลาววา การบริการมี 5 ลักษณะท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป คือ        

ไมสามารถจับตองได ไมสามารถแยกออกจากกันได ไมแนนอน สูญสลาย และไมมีเจาของ 
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    1. ไมสามารถจับตองได โดยท่ัวไปเชื่อวาการบริการไมสามารถสัมผัสหรือ มองเห็นได อยางไร

ก็ตามจากมุมมองของลูกคา การบริการจะตองผานการเผชิญหนากันระหวาง องคประกอบท่ีเปน

รูปธรรมและไมเปนรูปธรรม ตัวอยางเชน ในบริการรถไฟท่ัวไป การเดินทางของ ผูโดยสารจะแจงโดยใช

ตารางเวลาท่ีมีสีสันในสํานักงานขายต๋ัว การเรียกข้ึนรถ ปายบนชานชาลาท่ี นําไปสูรถไฟ การตกแตง

ภายในของรถไฟ และเบาะนั่งแสนสบาย ซ่ึงไมเพียงแตจับตองได แตยังดึงดูด ความรูสึกท่ีจับตองไมได

ดวย 

    2. ไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องจากเปนกระบวนการของการผลิตและ การบริการได 

ระบบบริการสรางคุณคาใหกับท้ังผูรับบริการและผูใหบริการในระหวางการโตตอบกัน ไปมา เรียกไดวา

ท้ังผูรับบริการและผูใหบริการตางก็เปนผูใชบริการ 

     3. ไมแนนอน ความไมแนนอนเกิดจากความไมสามารถจับตองไดและไมสามารถแยกออกจาก

กันได มันแสดงถึงประสบการณท่ีไมเหมือนใครท่ีผูรับบริการ รูสึกระหวางโตตอบกับ ระบบบริการ ความ

ไมแนนอนสามารถเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เชน ความคุนเคยกับบริการ บุคลิกภาพ ความคาดหวัง 

และอิทธิพลจากเพ่ือนลูกคา 

    4. สูญสลาย ในการบริการ ผูบริโภคมีความออนไหวตอเวลา กิจกรรมของมนุษย เม่ือเวลาผาน

ไปเปนตัวขับเคลื่อนระบบบริการ กิจกรรมดังกลาวประกอบดวย การมีปฏิสัมพันธระหวางพนักงานดวย

กันเอง พนักงานและลูกคา ลูกคาและสื่อการบริการโดยรอบท่ีสนับสนุน การบริการถูกผลิตและใชอยาง

ตอเนื่องผานการบริการท่ีแตกตางกัน 

    5. ไมมีเจาของ  เม่ือมีการบริการ จะไมมีการโอนถายความเปนเจาของใหกับผูใชบริการ แต

การบริการจะมีความหลากหลาย ท้ังสําหรับผูรับและบริการและผูใหบริการ ความเปน เจาของไมใช

หัวใจของการบริการ เนือ่งจากการบริการจะมีการแลกเปลี่ยนคุณคาท่ีไมเหมือนกับการ บริโภคสินคา 

   จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ลักษณะการใหบริการ ผูใหบริการควรจะคํานึงถึงการ 

ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม หากเกิดสถานการณท่ีไมคาดคิดผูใหบริการควรตองมีการจัดการวาง 

แนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือไมใหเกิดผลเสียตอการใหบริการและสงผลเสียตอภาพลักษณองคกร 

4. ข้ันตอนในการกําหนดคุณภาพการใหบริการ 

    องคกรมีวัฒนธรรมบริการ (Service Culture) คือการท่ีพนักงานทุกคนมีวัฒนธรรมเดียวกัน      

ในการสงมอบบริการใหแกลูกคา ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม การ ดําเนินงานจะไปในรูปแบบ

เดียวกัน โดยจะตองกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ดังนี้ 

   (1) ตนแบบ (Role Model) คือการท่ีมีบุคคลตนแบบในการใหบริการ ลูกคา เชน ผูจัดการหรือ

หัวหนางานตองเปนตัวอยางท่ีดีและสามารถใหคําแนะนําทีมงานได  

(2) การอบรม (Training) เปนเครื่องมืออยางดีในการชวยสรางวัฒนธรรม ใน การสรางมาตรฐาน

การใหบริการ ใหพนักงานเขาใจงานอยางมีหลักการมีเหตุผลมีท่ีมาท่ีไป 
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   (3) การติดตามผล (Monitoring) การติดตามผลการบริการ คือการปา ขอมูลท่ีเปนเปาหมายของ

การบริการมาตรวจสอบและติดตาม เพ่ือรักษามาตรฐานของเราใหเปนไป ตามท่ีลูกคาคาดหวัง 

  5. เครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบริการ 

 ชัชวาล อรวงศศุภทัต  (2011) กลาวถึงแนวคิดการวัดคุณภาพการใหบริการไวดังนี้ ในการวัด

คุณภาพการใหบริการนั้นเรามักจะใชวิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-

CSI) ของลูกคาหรือผูรับบริการภายหลังจากท่ีไดรับบริการนั้นแลว แตโดยท่ัวไป ปญหาในการวัดคุณภาพ

การใหบริการนั้น มักจะข้ึนอยูกับวิธีการวัดเง่ือนไขท่ีนํามาสูการสะทอน คุณภาพการใหบริการ คือการ

ตอบสนองหรือเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการซ่ึงเกิดข้ึนจริง หรือท่ีไดกลาวมาแลววาเปนความ

พึงพอใจท่ีผูรับบริการรูสึกวาบริการท่ีเขาไดรับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังท่ีวางไว หรือท่ีไดรับรูมา 

เชน การไดรับบริการจากบุคคลโดยตรง (the one-or-one) การไดรับบริการจากแบบเผชิญหนา (face-

to-face) และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับ ผูรับบริการ 

   อยางไรก็ตาม การวัดคุณภาพการใหบริการมีองคประกอบประการใดบางนั้น สามารถพิจารณาได

จากทัศนะของนักวิชาการไดแก โคเลอรและแพนนาวสก้ี (Koehler and Pankowski,1996) ซ่ึงไดให

หลักการสําคัญในการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการ โดยจะตอง พิจารณาถึง 4 ประการหลัก 

ประกอบไปดวย 

   ประการท่ี 1 ความคาดหวังของผูบริการ สิ่งสําคัญของกระบวนการท่ีมีคุณภาพ คือ การทําให

ความคาดหวังของผูรับบริการเปนจริง และสรางความรูสึกประทับใจใหแกลูกคา โดยการ ตั้งคําถาม

สําหรับการวัดถึงความพึงพอใจจากการบริการท่ีไดรับเปนอยางดี สวนของคําถามผูผลิตหรือ ผูใหบริการ

จะตองสรางคําถามในลักษณะท่ีวาทําอยางไร 

   ประการท่ี 2 ภาวะความเปนผูนําภายในองคกร ผูบริหารจะแสดงถึงการกระทําท่ี นําไปสูความมี

คุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคกรไปในทางท่ีดีข้ึน การทํางานมี

คุณภาพยิ่งข้ึน 

   ประการท่ี 3 การปรับปรุงข้ันตอน ในข้ันตอนนี้จะเปนการอธิบายข้ันตอนตาง ๆ ใหมีความ

สมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน หากกระบวนการใหมในการปรับปรุงข้ันตอน ทําการปรบัปรุงเครื่องมือเพ่ือให

เกิดข้ันตอนใหม ๆ เกิดข้ึนและติดตามถึงผลสะทอนกลับจากข้ันตอนใหม ๆ ดังกลาว  

   ประการท่ี 4 จัดการกับแหลงขอมูลท่ีสําคัญ จะเริ่มจาการอธิบายถึงการคัดเลือก และจัดสรร

ขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา โดยทําการสํารวจ จากชองทาง 

ตาง ๆ ไดติดตอกับลูกคา เชน อีเมล สอบถามทางโทรศัพท นัดพบกับลูกคา การสนทนากลุม 

   ปจจัยเหลานี้เปนองคประกอบในมุมมองของผูใชบริการท่ีสามารถกําหนดระดับคุณภาพการ

ใหบริการ ดังนี้ แบรรี่ (Berry, 1988) 
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   ความเชื่อถือได (Reliability) ในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ (Responsiveness) 

การตอบสนองตอความตองการหรือความรูสึกของลูกคา (Competence) ความสามารถหรือสมรรถนะ

ในการใหบริการอยางรอบรูเหมาะสมและเชี่ยวชาญ (Access) การเขาถึงงายใชบริการไดอยางไมยุงยาก 

(Courtesy) ความสุภาพออนนอมใหเกียรติและมีมารยาทท่ีดีของผูใหบริการ (Communication) 

ความสามารถในการสื่อสาร สรางความสัมพันธกับลูกคาและชวงแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับลูกคาได

เปนอยางดี (Creditability) ความเชื่อถือไดความมีเครดิตของผูใหบริการ (Security) ความม่ันคง

ปลอดภัยของลูกคาในขณะใชบริการ (Customer Understanding) ความเขาอกเขาใจในลูกคา เอาใจ

ลูกคามาใสใจตน (Tangibles) สวนท่ีสัมผัสได และรับรูใตทางกายภาพของปจจัยการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 มิติท่ีใชวัดคุณภาพการใหบริการ 10 มิติ  

แหลงท่ีมา : Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985. 

 

การวัดคุณภาพการใหบริการ ความคาดหวังของผูรับบริการ สามารถพิจารณาได เปน 2 ระดับ

ดังนี้ แบรรี่ (Berry 1988)  

  1. คุณภาพท่ีตองมี (Must be Quality) เปนสิ่งท่ีลูกคาคาดหวัง หากไมไดรับการตอบสนอง 

ลูกคาจะเกิดความไมพอใจ 

มิติท่ีใชวัดคุณภาพในการใหบริการ 

1.การเขาถึงบริการ 

2.การติดตอสื่อสาร 

3.สมรรถนะ 

4.ความมีไมตรีจิต 

5.ความนาเชื่อถือ 

6.ความไววางใจ 

7.การตอบสนองตอลูกคา 

8.ความปลอดภัย 

9.ความเปนรูปธรรมของการบริการ 

10.การรูจักและเขาใจลูกคา 

การบอกแบบ 

ปากตอปาก 

ความตองการ

สวนบุคคล 

ประสบการณ

ในอดีต 

การบริการท่ี

คาดหวัง 

การบริการท่ี

รับรูจริง 

การรับรู

คุณภาพการ

ใหบริการ 
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  2. คุณภาพท่ีประทับใจ (Attractive Quality) เปนสิ่งท่ีลูกคาไมไดคาดหวังแมไมมี ไมเปนไร

แตถาหากมีจะไดรับการชื่นชมประทับใจแตเม่ือเวลาผานไปสิ่งนี้จะกลายเปนความคาดหวังของลูกคา

เปนคุณภาพท่ีตองมีระบบการบริการท้ังหลาย มิติคุณภาพสามารถพิจารณาจากลักษณะของ ระบบ

บริการ ซ่ึงประกอบดวยการใหบริการดวยทักษะท่ีถูกตองเทาเทียมกัน การทําใหผูรับบริการเกิด ความ

พึงพอใจสูงสุด มีองคประกอบ ดังนี้ 

      ปจจัยนําเขา คือ ความสามารถของผูใหบริการ ท่ีสามารถบริการใหกับผูรับบริการอยาง

เหมาะสม 

   กระบวนการ คือ รูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสม และสามารถใหบริการใหกับ

ผูรับบริการไดเปนอยางดี มีองคประกอบดังตอไปนี้ 

   1. การเขาถึงบริการ หมายถึง การใหบริการจะตองกระทําดวยความรวดเร็วและให

ผูรับบริการเขาถึงไดอยางสะดวกขณะรับบริการ 

   2. ความปลอดภัย หมายถึง ผูใหบริการและผูรับบริการจะตองรูสึกปลอดภัยเม่ือขณะรับ

บริการประกอบดวย 

     3. ผลลัพธการยอมรับของผูรับบริการ หมายถึงผูใชบริการรูสึกยอมรับบริการนั้น 

    3.1 ประสิทธิผล คือ สิ่งท่ีผูรับบริการ ไดรับหลังจากการบริการนั้นเกิดข้ึนแลว  

    3.2 ประสิทธิภาพคุมคา คือ สิ่งท่ีผูรับบริการรูสึกวาการใหบริการนั้นคุมคากับการ

จายเงินไป และเปนการบริการท่ีดี มีคุณภาพ ทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ  

    3.3 ความเสมอภาค คือ การใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมเอ้ือ

ประโยชนใหกับบุคคลใดเปนพิเศษ 

   จากขอมูลขางตนสรุปไดวา คุณภาพการบริการท่ีดี สามารถตรวจสอบไดจากการวัด

คุณภาพการบริการ ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ๆ คือ ความคาดหวังของผูบริการ เปนการทํา

ใหผูรับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจในบริการนั้น ๆ ภาวะผูนํา เปนสิ่งท่ีผูบริหารตอง แสดง

แนวทางใหกับองคกร รวมถึงปรับเปลี่ยนองคกรใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน การปรับปรุงข้ันตอน เปนข้ันตอนท่ี

จะอธิบายแตละข้ันตอนใหมีความชัดเจนสมบูรณ และจัดการแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชน ทําการ

คัดเลือกจัดสรรขอมูลท่ีจะเปนประโยชน รวมถึงการสํารวจขอมูลในชองทางตาง ๆ กับผูรับบริการ ปจจัย

เหลานี้จะเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการกําหนดระดับคุณภาพการใหบริการไดอยางดี 

6. เกณฑพิจารณาคุณภาพการบริการ 

   นิติพล ภูตะโชติ (2551) ไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาคุณภาพของงานบริการใหเปนไปตาม

นโยบายท่ีผูบริหารไดกําหนดเอาไวสําหรับคุณภาพตามสายงานดังนี้ 

  1. การเขาถึงลูกคา (Access) เปนการท่ีผูใหบริการสามารถใหบริการลูกคาไดอยาง รวดเร็ว 

ลูกคาเขาถึงการบริการนั้นไดงาย คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา เชน ดานทําเลท่ีตั้ ง            
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สถานท่ีติดตอ ข้ันตอนการบริการ เพ่ือไมใหลูกคาท่ีมาใชบริการรอนานจนเกิดความรูสึกเบื่อหนายและ

เปลี่ยนไปใชบริการท่ีอ่ืน  

    2. ความพึงพอใจของลูกคา (Satisfaction) เปนเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริการยิ่งสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดจะสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

    3. ความคาดหวังของลูกคา (Expectation) เปนสาเหตุเกิดข้ึนจากความแตกตางของ ลักษณะ

ของลูกคาแตละราย ซ่ึงลูกคาอาจจะมีคาดหวังแตกตางกันออกไป 

    4. การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนการบอกใหลูกคาทราบถึงรายละเอียดและการ

บริการตาง ๆ ของสินคา โดยใชภาษาท่ีเขาใจงายเพ่ือใหลูกคาเกิดความเขาใจมากท่ีสุด  

  5. ความพรอมในการบริการ (Readiness) เปนความพรอมในการใหบริการสงผลทําใหเกิดความ

พึงพอใจในการบริการนั้น ๆ 

   6. ความรูของผูใหบริการ (Knowledge and competence) เปนความเชื่อมโยง ระหวางความรู

ความสามารถ รวมท้ังความชํานาญในการใหบริการ จนสามารถสรางความม่ันใจใหกับ ผูท่ีมาใชบริการ

ได 

   7. คุณคาของการบริการ (Value) เปนคุณคาของงานบริการข้ึนอยูกับสิ่งท่ีลูกคาไดรับ จากการใช

บริการ ซ่ึงเปนความรูสึกประทับใจ หรือไมเสียดายเก่ียวกับคาบริการ เนื่องจากไดรับการ บริการตามท่ี

คาดหวังไว 

   8. ความสุภาพออนโยน (Courtesy) เปนการแสดงความมีน้ําใจของพนักงาน ความจริงใจและ

ความรูสึกยินดีท่ีจะตอนรับลูกคา เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการท่ีไดรับ 

   9. ความสนใจในลูกคา (Interest) เปนการแสดงความสนใจและเอาใจใสตอลูกคานั้น ซ่ึง เปนสิ่งท่ี

สําคัญท่ีสุดในการบริการ ไมวาลูกคาจะเปนใคร ตองมีความดูแลเอาใจใส พยายามไมทําให ลูกคารูสึกวา

ตนเองถูกทอดท้ิงโดยไมไดรับการเอาใจใสจากพนักงาน 

   10. ความนาเชื่อถือ (Credibility) เปนการสรางความนาเชื่อถือจากมาตรฐานท่ี สมํ่าเสมอ จนทํา

ใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและม่ันใจในการบริการ ซ่ึงอาจจะเปนรางวัลท่ีไดรับ หรือ การบอกตอจาก

ลูกคาท่ีเคยมาใชบริการ 

   11. ความไววางใจ (Reliability) เปนการท่ีลูกคาไดรับการบริการอยางถูกตอง สมํ่าเสมอ เทา

เทียมกับลูกคารายอ่ืน ๆ ทําใหลูกคาเกิดความไววางใจจนกลับมาใชบริการใหมอีกครั้ง  

   12. การตอบสนองลูกคา (Response) เปนการใหบริการท่ีตอบสนองทันที เม่ือลูกคาตองการ

ไดรับการใชบริการหรือเม่ือเกิดปญหาก็สามารถตอบขอสงสัยไดอยางรวดเร็ว จนปญหาคลี่คลายได 

   13. ความปลอดภัย (Security) ลูกคาท่ีมาใชบริการจะไดรับความปลอดภัยในการใชบริการ       

ไมเสี่ยงหรือเกิดปญหาอ่ืน ๆ รวมถึงความผิดพลาดจากการทํางานของผูใหบริการตามมาภายหลัง 

   14. การรูจักและเขาใจลูกคา (Understanding the Customer) เปนวิธีการท่ีผู ใหบริการจะตอง

ทราบวาลูกคาตองการอะไร จากนั้นผูใหบริการตองแสวงหาสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมาบริการเพ่ือตอบสนอง
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ความตองการของลูกคา ยิ่งผูใหบริการเขาถึงความตองการของลูกคาและตอบสนองลูกคาไดมากข้ึน

เทาใดหมายถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางานเชนกัน   

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 

 

 1.  ความหมายของรูปแบบ 

 รูปแบบเปนสิ่งท่ีสรางและพัฒนาข้ึนไวเปนแนวทางในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งมี

นักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 

 บุญเชิด ชํานิศาสตร (2556) ไดกลาวอธิบายวารูปแบบหมายถึงความสัมพันธของ 2 ชุดตัว

แปรประกอบดวยกระบวนการปฏิบัติงานกับงานวิชาการท่ีมีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน 

คัมภีร สุดแท (2553) กลาววารูปแบบหมายถึงสิ่งท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึนแสดงใหเห็นถึงองคประกอบ

สําคัญๆของเรื่องใหเขาใจงายข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

 ปญญา ทองนิล (2553) ไดกลาววารูปแบบหมายถึงโครงสรางท่ีเกิดจากทฤษฎีประสบการณ

การคาดการณนําเสนอในรูปของขอความหรือแผนผัง 

 ณัฐศักดิ์ จันทรผล (2552) รูปแบบหมายถึงโครงสรางโปรแกรมแบบจําลองหรือตัวแบบท่ี

จําลองสภาพความเปนจริงท่ีสรางข้ึนจากการลดทอนเวลาและตองพิจารณาวามีสิ่งใดบางท่ีจะตองนํามา

ศึกษาเพ่ือใชทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งโดยอธิบายความสัมพันธของ

องคประกอบตาง ๆ ของรปูแบบนั้นๆ 

 มาลี สืบกระแส (2552) รูปแบบมีสองลักษณะคือรูปแบบจําลองของสิ่งท่ีเปนรูปธรรม      

เชน  ระบบการปฏิบัติงานและรูปแบบท่ีเปนแบบจําลองของสิง่ท่ีเปนนามธรรม  เชน เครื่องคอมพิวเตอร

เปนตน  รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธดวยเสนโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูปสมการ

คณิตศาสตรหรือสมการพยากรณหรือเขียนเปนขอความจํานวนหรือภาพหรือแผนภูมิหรือรูปสามมิติ 

 ทิศนา แขมมณี (2550) ไดกลาวอธิบายความหมายของรูปแบบไววารูปแบบหมายถึงเครื่องมือ

ทางความคิดท่ีบุคคลใชในการสืบสอบหาคําตอบความรูความเขาใจในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนโดยสรางมา

จากความคิดประสบการณการใชอุปมาอุปไมยหรือจากทฤษฎีหลักการตาง ๆ และแสดงออกในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง 

 ดิเรก วรรณเสถียร (2545) กลาววา รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ืออธิบาย

หรือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบสําคัญๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจไดงายข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

 พูลสุข  หิงคานนท (2540) กลาววา รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสรางทางความคิด 

องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ  ท่ีสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา 
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  Willer (1967) กลาววารูปแบบเปนการสรางมโนทัศน (Conceptualization) เก่ียวกับชุด

ของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการ (Rationale)ของระบบรูปนัย (Formal system) และมีจุดมุงหมาย

เพ่ือการทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยามความสัมพันธและประพจนท่ีเก่ียวของ 

 Procter and Paul (1978) ใ ห ค ว า ม ห ม า ย คํ า นี้ ไ ว ใ น  Longman Dictionary of 

Contemporary English โดยสรุปแลวจะมี 3 ลักษณะใหญคือ Model ท่ีหมายถึงสิ่งซ่ึงเปนแบบยอสวน

ของจริงความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยวาแบบจําลองเชนแบบจําลองของเรือดําน้ําเปนตน Model ท่ี

หมายถึงสิ่งของหรือคนท่ีนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการบางอยางเชนครูแบบอยางนักเดินแบบ

หรือแมแบบในการวาดภาพศิลปเปนตน Model ท่ีหมายถึงแบบหรือรุนของผลิตภัณฑตาง ๆ เชนเครื่อง

คอมพิวเตอรรุน 864X เปนตน 

 Tosi and Carroll (1982) กลาวไววารูปแบบเปนนามธรรมของจริงหรือภาพจําลองของ

สภาพการณอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงอาจจะมีตั้งแตรูปแบบอยางงายๆไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซอน

มาก ๆ และมีท้ังรูปแบบท้ังกายภาพ (Physicalmodel) ท่ีเปนแบบจําลองของวัตถุ เชน แบบจําลอง

หอสมุดแหงชาติแบบจําลองเครื่องบินขับไลเอฟ 16 เปนตนและรูปแบบเชิงลักษณะ (Qualitative 

Model) ท่ีใชอธิบายปรากฏการณดวยภาษาหรือสัญลักษณเชนรูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ                 

(A Sastem/Contingency Model) ของบราวนและโมเบริกส (Brown and Moberg , 1980) และ

รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธของ  บุญชม  ศรีสะอาด (2548) เปนตน  และรูปแบบการบริหาร        

ซ่ึงกําลังศึกษาและพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้จะอยูในกลุมของรูปแบบประเภทหลังคือรูปแบบเชิง

คุณลักษณะซ่ึงเปนรูปแบบในความหมายโดยท่ัวไปเม่ือกลาวถึงคํานี้ในวงวิชาการ 

 Stoner and Wankel (1986) ใหทัศนะวารูปแบบเปนการจําลองความจริงของปรากฏการณ

เพ่ือทําใหเราไดเขาใจความสัมพันธท่ีสลับซับซอนของปรากฏการณนั้น ๆ ไดงายข้ึน 

 Raj (1996) ไดใหความหมายของคําวารูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia of 

Psychology and Education ไว 2 ความหมายดังนี้ 1) รูปแบบคือรูปยอของความจริงของปรากฏการณ

ซ่ึงแสดงดวยขอความจํานวนหรือภาพโดยการลดทอนเวลาและเทศะทําใหเขาใจความจริงของ

ปรากฏการณไดดียิ่งข้ึน 2) รูปแบบคือตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมท่ีกําหนดเฉพาะโดย

สรปุแลวรูปแบบหมายถึงแบบจําลองอยางงายหรือยอสวน (Simplified Form) ของปรากฏการณตาง ๆ 

ท่ีผูเสนอรูปแบบดังกลาวไดศึกษาและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจไดงายข้ึน

หรือในบางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนอาจใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

 Good (2005) ในพจนานุกรมการศึกษาไดรวบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว  4 

ความหมายคือ 1) เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือทําซํ้า 2) เปนตัวอยาง

เพ่ือเลียนแบบเชนตัวอยางในการออกเสียงภาษาตางประเทศเพ่ือใหผูเรียนไดเลียนแบบเปนตน 3) เปน

แผนภูมิหรือรูปสามมิติซ่ึงเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด 4) เปนชุดของปจจัยตัว
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แปรท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันซ่ึงรวมตัวกันเปนตัวประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสังคม

อาจจะเขียนออกมาเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือบรรยายเปนภาษาก็ได 

 Thinkexist (2008)  ไดใหความหมายของคําวารูปแบบ (Model) ไววาเปนแบบจําลองระบบ

การปฏิบัติงานหรือแบบแปลนของการกอสรางท่ีวาดไวลวงหนาหรือสิ่งของท่ีเปนตัวแทนแสดงความคิด

ของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือสิ่งท่ีเตรียมเอาไวลวงหนา อารดิกชั่นนารี (Ardictionaary, 2008)      

ไดนิยามความหมายของ (Model) วาหมายถึงแบบจําลองท่ีเปนสัดสวนหรือเปนประเภทเดียวกันกับของ

จริงหรือสัญลักษณของการเปนตัวแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตหรือแบบแผนของสิ่งท่ี

เตรียมไว 

 การใหความหมายของรูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia of Psychology and 

Education ไว 2 ความหมายดังนี้ 

  1. รูปแบบ คือ รูปยอของความจริงของปรากฏการณซ่ึงแสดงดวยขอความจํานวนหรือ

ภาพโดยการลดทอนเวลาและเทศะทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งข้ึน 

  2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมท่ีกําหนดเฉพาะ 

  สารานุกรมสแตนฟอรดดานปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006) 

ไดใหความหมายของรูปแบบในลักษณะสอดคลองกับการใหความหมายของ Good วารูปแบบเปนระบบ

หรือโครงสรางท่ีถูกสรางข้ึนมาจากทฤษฎีท่ัวไปเพ่ือพรรณนาและอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ 

 Husen and Postlethwaite (1994) ไดใหความหมายวารูปแบบคือโครงสรางท่ีถูกนําเสนอ

เพ่ือใชวินิจฉัยความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสรางมาจากเหตุการณการหยั่งรูดวยวิธีการอุปมา    

อุปมัยหรือไดมาจากทฤษฎีรูปแบบจึงไมใชทฤษฎี 

 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึงสิ่งท่ีแสดงโครงสรางทางความคิดท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึน 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจงาย

ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

 2. ประเภทของรูปแบบ 

 รูปแบบมีหลายประเภทดวยกันซ่ึงนักวิชาการดานตาง ๆ ก็ไดจัดแบงประเภทตางกันออกไป

สําหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรนั้น (Keeves, 1988) ไดแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

  1. Analogue Model เปนรูปแบบท่ีใชการเทียบเคียงปรากฏการณซ่ึงเปนรูปธรรมเพ่ือให

เขาใจในปรากฏการณท่ีเปนนามธรรมเชนรูปแบบในการทํานายจํานวนนักเรียนท่ีจะเขาสูระบบโรงเรียน

ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ําออกจากถังนักเรียนท่ีจะเขาสูระบบเปรียบเทียบได

กับน้ําท่ีเปดออกจากถัง  ดังนั้นนักเรียนท่ีคงอยูในระบบจึงเทากับนักเรียนท่ีเขาสูระบบลบดวยนักเรียนท่ี

ออกจากระบบ  เปนตน 

  2. Semantic Model เปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่ อ ในการบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษาแผนภูมิหรือรูปภาพเพ่ือใหเห็นโครงสรางทางความคิดองคประกอบและ
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ความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น ๆ เชนรูปแบบการสอนของJoyce and Well, 

1985 

  3. Mathematical Model เปนรูปแบบท่ีใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดง

ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใชกันในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตรรวมท้ัง

การบริหารการศึกษาอีกดวย 

  4. Causal Model เปนรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกวา Path Analysis และ

หลักการสราง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรตาง ๆ มาหาความสัมพันธกันเชิงเหตุและผลท่ี

เกิดข้ึน  เชน The Standard Deprivation Model ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสภาพ

ทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมของบิดามารดา และสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีบานและระดับ

สติปญญาของเด็ก  เปนตน 

 Bardo & Hardman (1982) นักนิเวศวิทยาคนสําคัญไดแบงประเภทของรูปแบบดวยการ

อธิบายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเปนรูปแบบท่ีอธิบายโดยพ้ืนท่ีนั้นเปนจุดมุงหมายในการ

บรรยายลักษณะของเมืองวามีลักษณะเชนไร เชน Concentric Zone Model และ Social Area 

Analysis Model เปนตนสําหรับรูปแบบท่ีใชอธิบายคุณลักษณะของประชากรเมืองนั้นเปนรูปแบบท่ี

เสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกับลักษณะของประชากรเมืองตาง ๆ เชน Residential Segregation 

Model เปนตน 

 Joyce and Well (1985) ไดศึกษาและจัดแบงประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือ

ทฤษฎีซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และไดแบงกลุมรูปแบบการสอนเอาไว 4 รูปแบบคือ 

  1. Information–Processing Models เปนรูปแบบการสอนท่ียึดหลักความสามารถใน

กระบวนการประมวลขอมูลของผูเรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  2. Personal Models รูปแบบการสอนท่ีจัดไวในกลุมนี้ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคล

และการพัฒนาบุคคลเฉพาะรายโดยมุงเนนกระบวนการท่ีแตละบุคคลจัดระบบปฏิบัติตอสรรพสิ่ง 

(Reality) ท้ังหลาย 

  3. Social Interaction Models เปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง

บุคคลและบุคคลตอสังคม 

  4. Behavior Models เปนกลุมของรูปแบบการสอนท่ีใชองคความรูดานพฤติกรรมศาสตร

เปนหลักในการพัฒนารูปแบบจุดเนนท่ีสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดของผูเรียน

มากกวาการพัฒนาโครงสรางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตได 

 Steiner (1988) รูปแบบแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Prectcal 

Model or Model-of ) รูปแบบประเภทนี้เปนแบบจําลองทางกายภาพ  เชน  แบบจาลองรถยนต

เครื่องบินภาพจําลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of ) เปนแบบจําลองท่ี
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สรางข้ึนจากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเปนพ้ืนฐานตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัวชวย

ใหเกิดรูปแบบท่ีมีโครงสรางตาง ๆ ท่ีสัมพันธกัน 

 Bardo and Hartman (1982) นักนิเวศวิทยาคนสําคัญทานหนึ่งไดใหทัศนะท่ีนาสนใจไวอีก

แนวหนึ่งซ่ึงเปนแนวคิดหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบโดยแบงประเภทของรูปแบบดวยการ

อธิบายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเปนรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะพ้ืนท่ีและรูปแบบท่ีอธิบาย

โดยลักษณะของประชากรรูปแบบท่ีใชในการอธิบายโดยพ้ืนท่ีนั้นมีจุดมุงหมายในการบรรยายลักษณะ

ของเมืองวาลักษณะอยางไร  เชน Concentric Zone Model และ Social Area Analysis model    

เปนตน  สําหรับรูปแบบท่ีใชอธิบายโดยคุณลักษณะของประชากรนั้นเปนรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการ

อธิบายเก่ียวกับลักษณะของประชากรของเมืองตาง ๆ เชน Sesidential Segregation Model และ 

Group Location Model เปนตน 

 ตามความคิดของสไตเนอร (Steiner, 1988) รูปแบบแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

  1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Prectcal Model or Model-of) รูปแบบประเภทนี้เปนแบบจําลอง

ทางกายภาพเชนแบบจําลองรถยนตเครื่องบินภาพจําลอง 

  2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เปนแบบจําลองท่ีสรางข้ึน

จากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเปนพ้ืนฐานตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัวชวยใหเกิด

รูปแบบท่ีมีโครงสรางตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันรูปแบบตามความคิดเห็นของคีพ (Keeves, 1988) จําแนกออก

ไดเปน 5 รูปแบบคือ 

   2.1 รูปแบบคลาย (Analogue Models) คือ เปนรูปแบบท่ีมีความสัมพันธกับระบบ

กายภาพมักเปนรูปแบบท่ีใชในวิทยาศาสตรกายภาพเปนรูปแบบท่ีนําไปใชอุปมากับสิ่งอ่ืนได เชน        

รูปแบบจําลองระบบสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริงธนาคารจําลองกับระบบธนาคารท่ีเปนจริงแบบจําลองการผลิต

กับการผลิตจริง เปนตน 

   2.2  รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือใหความหมาย (Semantic Models) คือ เปน

รูปแบบท่ีใชภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบชนิดนี้จะใชวิธีการอุปมาในการพิจารณาดวยภาษา

มากกวาท่ีจะใชวิธีอุปมาในการพิจารณาดวยโครงสรางกายภาพ 

   2.3  รูปแบบท่ีมีลักษณะเปนแผนภูมิแบบแผนหรือโครงการ (Schematic Models)  

   2.4 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Models) คือ เปนรูปแบบท่ีกําหนด

ความสัมพันธขององคประกอบในรูปสมการหรือฟงชันทางคณิตศาสตร 

   2.5 รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือ เปนรูปแบบท่ีมีโครงสรางเปนสมการ

เชิงเสนท่ีประกอบดวยตัวแปรสัมพันธกันเปนเหตุและผลมีการทดสอบสมมุติฐานผลของรูปแบบจาก

ลักษณะการแบงประเภทของรูปแบบของนักวิชาการตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวจะเห็นไดวาการแบงประเภท

ของรูปแบบตามแนวคิดท่ีหนึ่งนั้นบอกใหทราบถึงลักษณะการเขียนรูปแบบท่ีมีก่ีลักษณะสวนการแบง
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ประเภทของรูปแบบในแบบท่ีสองและสามนั้นเปนการแบงประเภทของรูปแบบตามแนวคิดพ้ืนฐานใน

การเสนอรูปแบบในการบรรยายอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ เปนหลัก 

 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา รูปแบบมีหลายประเภทดวยกันเปนสิ่งท่ีสรางและพัฒนาข้ึนของแตละ

สาขาก็มีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไปเชนรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรไดแบงออกเปนรูปแบบ

ท่ีใชการอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณซ่ึงเปนรูปธรรมเพ่ือสรางความเขาใจในปรากฏการณท่ีเปน

นามธรรม รูปแบบ ท่ีใชภาษาสื่อในการขยายหรืออภิปรายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษาแผนภูมิ

รูปภาพรูปแบบท่ีใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ และ

รูปแบบท่ีนําเอาตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนเปนตน 

 3. การทดสอบและการตรวจสอบรูปแบบ 

 จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการสรางรูปแบบก็เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดวยขอมูล

เชิงประจักษการตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซ่ึงอาจใชการวิเคราะหจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ

(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ

อาจใชผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบสวนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใชเทคนิคทางสถิติซ่ึง

การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อยาง (อุทุมพรจามรมาน, 2541) คือ 

  1. การตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธความเก่ียวของเหตุผลระหวางตัวแปร 

  2. การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาวซ่ึงการประมาณคานี้สามารถ

ประมาณขามกาลเวลากลุมตัวอยางหรือสถานท่ีได (Across Time, Samples, Sites) หรืออางอิงจาก

กลุมตัวอยางไปหาประชากรก็ได โดยผลการตรวจสอบนําไปสูคําตอบ 2 ขอ คือการสรางรูปแบบใหม 

หรือการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 

 Eisner (1976) ไดเสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผูทรงคุณวุฒิในบางเรื่องท่ีตองการ

ความละเอียดออนมากกวาการวิจัยในเชิงปริมาณโดยเชื่อวาการรับรูท่ีเทากันนั้นเปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน

ของผูรูและไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไวดังนี้ 

  1. การประเมินโดยแนวทางนี้มิไดเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือวัตถุประสงคตาม 

รูปแบบการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal–Based Model) การตอบสนองปญหาและความตองการ

ของผูเก่ียวของตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือกระบวนการการ

วิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีนํามาพิจารณาซ่ึงไมจําเปนตองเก่ียวโยงกับวัตถุประสงค

หรือผูท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเสมอไปแตอาจจะผสมผสานปจจัยในการพิจารณาตาง ๆ เขาดวยกัน

ตามการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับคุณภาพประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม

ของสิ่งท่ีทําการประเมิน 

  2. รูปแบบการประเมินท่ีเนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องท่ีจะประเมินโดยท่ีพัฒนา

มาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลปท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึงและตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปน       

ผูตัดสินเพราะเปนการวัดคุณคา ซ่ึงไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ ไดจะตองใชความรูความสามารถ
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ของผูประเมินอยางแทจริงตอมาไดมีการหาแนวคิดนี้มาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูงในวงการ

อุดมศึกษามากข้ึนในสาขาเฉพาะท่ีตองอาศัยผูรูผูเลนในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเปนผูประเมินผลท้ังนี้เพราะ

องคความรูเฉพาะสาขานั้นผูท่ีศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซ้ึง 

  3. รูปแบบท่ีใชผูทรงคุณวุฒิ เปนเครื่องมือในการประเมินโดยใหความเชื่อ ถือวา

ผูทรงคุณวุฒินั้นมีความเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจพิจารณาท่ีดีท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ 

นั้นจะเกิดข้ึนจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิเอง 

  4. เปนรูปแบบท่ียอมใหความยืดหยุนของกระบวนการทํางานของผูทรงวุฒิตามอัธยาศัย

และความถนัดของผูทรงวุฒิแตละคนนับตั้งแตการกําหนดประเด็นพิจารณาการบงชี้ขอมูลท่ีตองการการ

เก็บรวบรวมการประมวลผลการวินิจฉัยขอมูลตลอดจนวิธีการนําเสนอท้ังนี้การเลือกผูทรงวุฒินั้นจะตอง

เนนท่ีประสบการณวิชาชีพและการเปนท่ีนาเชื่อถือ (High Credit) ของวิชาชีพนั้นเปนสําคัญ 

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาการทดสอบและตรวจสอบรูปแบบ โดยอาศัยหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจ

ใชผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบสวนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใชเทคนิคทางสถิติ 

 4. การพัฒนารูปแบบ 

 เตือนใจ รักษาพงษ (2551) ไดอธิบายถึงการพัฒนารูปแบบมี 4 ประการ 

  1. ควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบ

ธรรมดา 

  2. ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรูปแบบท่ีสามารถตรวจสอบได 

โดยการสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 

  3. ควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา 

  4. ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนและสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม 

 บุญชุม ศรีสะอาด (2543) ไดกลาวถึงข้ันตอนพัฒนารูปแบบมี 4 ข้ันตอนดังนี้ 

  1. การศึกษาองคความรูท่ีเก่ียวของ 

  2. การสรางหรือพัฒนารูปแบบ 

  3. การตรวจสอบหรือทดสอบรปูแบบ 

  4. การแกไขและพัฒนาใหสมบูรณ 

 Willer (1967) ไดกําหนดการพัฒนารูปแบบไว 2 ข้ันตอนคือ การสรางรูปแบบ และการ

พัฒนารูปแบบ ซ่ึง สมาน อัศวภูมิ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษา

ระดับจังหวัดโดยมีการพัฒนา ดังนี้ 

 1. การศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักการ และขอมูลพ้ืนฐานประกอบการสรางรูปแบบดวย

การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 2. การสรางรูปแบบข้ันตน ดวยการจัดทํารางรูปแบบจากขอมูล ท่ีไดจากการศึกษา

วิเคราะหเอกสาร งานวิจัยและขอสรุปท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิ 
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 3. ประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบ ดวยการพัฒนาความสอดคลอง 

ความเหมาะสม ของรูปแบบและความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ 

 4. การปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบท่ีสมบูรณ 

 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา การศึกษาองคความรูและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสรางหรือพัฒนา

รูปแบบ การตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ และการแกไขและพัฒนาใหสมบูรณ 
  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

ประภาพร  สิงหทองและทัตษภร  ศรีสุข.(2564) ศึกษาการศึกษาปจจัยการใหบริการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศกรณีศึกษา สํานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25-30 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

อาชีพเกษตรกร/รับจาง รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท ผลการศึกษาปจจัยการใหบริการ 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดานท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือความเชื่อม่ันตอผูรับบริการ รองลงมาคือ 

รูจักและเขาใจผูรับบริการ ซ่ึงคาเทากันกับการตอบสนองตอผูรับบริการ ความเชื่อถือไววางใจ 

และความเปนรปูธรรมของการบริการ ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยการใหบริการท้ัง 

5 ดาน มีผลตอคุณภาพการใหบริการท่ีเปนเลิศ ดานท่ีมีผลมาก ท่ีสุดคือรูจักและเขาใจผูรับบริการ 

ด าน ท่ีรองลงมา คือ ความเชื่ อ ถือไว ว าง ใจ  การตอบสนองตอผู รั บบริ การ  ซ่ึ ง มีค า เท า กับ 

การ ให ความ เชื่ อ ม่ันต อผู รั บบริ การ  และความ เป นรู ปธรรมของการบริ การ  ตามลํ าดั บ 

สรุปผลการวิจัยไดวาแนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริการสูความเปนเลิศคือผูใหบริการควรรูจักและ 

เขาใจผูรับบริการดวยจิตบริการ ไมเลือกปฏิบัติ ทําใหผูใชบริการเชื่อถือไววางใจโดยใหบริการภายใน 

เวลาท่ีกําหนดไว เมารถตอบสนองผูรับบริการโดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและสรางความเชื่อม่ัน       

ตอ  ผู รับบริการโดยผู ใหบริ การตอง มีความรู ท่ี เชื่ อ ถือได  รวมถึงการ อํานวยความสะดวก 

ดานท่ีตั้งสถานบริการท่ีใกลกับสวนราชการอ่ืน ๆ ดวย 

  เดชชาติ  โกพลรัตน. (2563) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใหบริการลูกคาของผูประกอบการ

โรงแรมราคาประหยัด ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา     

1) ความตองการจําเปนจากการใหบริการลูกคาของผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัด คาเฉลี่ยท้ัง 5 

ดาน และอยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับความตองการจําเปน ลําดับท่ี 1 ดานการเขาถึงลูกคาและการ

สรางบริการใหเปนท่ีรูจัก (PNIModified =12) ลําดับท่ี 2 ความปลอดภัย (PNIModified = 0.11) ลําดับท่ี 3 

การเขาใจและรูจักลูกคา (PNIModified = 0.10) ลําดับท่ี 4 การติดตอสื่อสาร ความสามารถของผูใหบริการ 

และความมีน้ําใจ ความสุภาพออนโยน (PNIModified =0.08) และลําดับท่ี 5 ดานความนาเชื่อถือ ความ

ไววางใจและการตอบสนองลูกคา (PNIModified = 0.07)  2) การพัฒนารูปแบบการใหบริการลูกคา
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ผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัด ความตองการเปนคนสุด 3 ลําดับแรก ไดแก (1) ดานการเขาถึง

ลูกคา (2) ดานการสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก 3 กิจกรรม (3) ดานความปลอดภัยมาพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการลูกคาของโรงแรมราคาประหยัด โดยนํามาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกับพนักงาน 

   สัมพันธ  อินปาน.(2562) ศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศของงาน

ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักงานเขตดินแดง ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตดินแดงสวนใหญ เห็นวาแนวทางการพัฒนาการบริการสูความเปน

เลิศของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร ประจําตัวประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัยสวน

บุคคลท่ีมีผลตอแนวทางการ พัฒนาการบริหารความเปนเลิศของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร

ประจําตัวประชาชน ไดแก ระดับการศึกษา สวนปจจัยเพศ อายุ อายุงาน และรายไดตอเดือนไมมีผลตอ

แนวทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน 

   นราธิป  แนวคําดี (2562) ศึกษาการบริหารแรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานในอุตสาหกรรมบริการ: กรณีศึกษา โรงแรมและรีสอรทในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

ผลการศึกษาพบวา (1) การบริหารแรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมบริการ ไดรับอิทธิพล 

รวมเชิงบวกจากปจจัยการจัดการนโยบาย (8,465) ปจจัยการจูงใจพนักงาน (6 - 461) ปจจัยเทคโนโลยี 

การบริการ (311) ในขณะท่ีปจจัยเชิงสาเหตุปจจัยการจูงใจพนักงาน มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของพนักงาน (3254) และ การจัดการนโยบาย (8 - 445) ปจจัยเทคโนโลยีการบริการ    

B-331) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน B-210) และ การจัดการนโยบาย 

(B-217) (2) การบริหารแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ

ใน พ้ืนท่ีอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ผูบริหารตองใหความสําคัญในการใชเทคโนโลยีเฉพาะท่ีเหมาะสม

กับการ ทํางานขององคการ การประชุมรวมเพ่ือวางแผนเพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมและสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมูล อีกท้ังสรางวัฒนธรรมองคการรวมกัน โดยมีแนวคิดท่ียึดลูกคาเปนสําคัญท้ังลูกคาภายนอกและ

ภายใน ใหปฏิบัติงาน 

 มงคล  ปานศรี (2562) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู โดยสารภายในประเทศไทย 

ด านคุณภาพการบริการของทาอากาศยานนานาชาติดอนเ มือง  ผลจากการ ศึกษาพบว า 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูระหวาง 20-25 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท 

สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน นักศึกษา รายไดอยูระหวาง 10,001-30,000 บาทตอเดือน 

ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศไทยดานคุณภาพการบริการของ  

ท า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ ด อ น เ มื อ ง  พ บ ว า  ใ น ภ า พ ร ว ม มี ค า เ ฉ ลี่ ย อ ยู ใ น  ร ะ ดั บ ม า ก 

เ ม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ี มีคา เฉลี่ยสู งสุดอยู ในระดับมากเปนอันดับแรก คือ 

ดานการใหบริการ  รองลงมาดานเวลา  ดานพนักงาน  ดานความปลอดภัย  และดานสถานและ               

สิ่งอำนวยความสะดวกตามลําดับ 
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  ขวัญชนก  สุวรรณพงศ (2561) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษ ผลการศึกษา

พบวา 1) นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 35-44 ป มีสัญชาติไทย มีสถานภาพสมรส มีรายได

นอยกวา 10,000 บาท มีอาชีพนักเรียนและนักศึกษา ปการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีวัตถุประสงคการ

เดินทางแบบใหรางวัลตัวเอง นิยมใชบริการบริษัทนําเท่ียว ผูรวม เดินทางคือเพ่ือน ยานพาหนะท่ีใชใน

การเดินทาง คือ รถเชา คาใชจายดานท่ีพักในแตละครั้งตอคืนคือ 2,001-3,000 บาท ชวงเวลาท่ีเดินทาง

คือเดือนตุลาคม-ธันวาคม ชองทางการรับทราบขอมูลทางการ เขาพักคือสังคมออนไลน และประเภท

ของโรงแรมท่ีเขาพัก คือโรงแรมระดับ 2 ดาว 2) คุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต ตามการรับรูของนักทองเท่ียว ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคุณภาพลําดับแรกคือ ความเปน

รูปธรรมของบริการ รองลงมาคือการตอบสนองความ ตองการไดอยางรวดเร็ว ดานการใหความม่ันใจ 

ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ตรงตามเวลาท่ีได กําหนด และดานการเขาใจความตองการของ

ผูรับบริการ ตามลําดับ 3) คุณภาพการบริการท่ีคาดหวัง ของโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคุณภาพท่ีคาดหวังลําดับ แรกคือความเปนรูปธรรมของบริการ 

รองลงมาคือ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได การตอบสนอง ความตองการไดอยางรวดเร็ว การใหความ

ม่ันใจ และการเขาใจความตองการของผูรับบริการ ตามลําดับ 4) นักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษท่ีมี

ปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการรับรูตอคุณภาพการ บริการของโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต       

ไมแตกตางกัน สวนนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษ ท่ีมีเพศตางกัน มีสัญชาติตางกัน มีสถานภาพ

ตางกัน และมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต แตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการรับรูตอคุณภาพการบริการของโรงแรม

ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความสัมพันธแบบ ไปในทางเดียวกันกับความคาดหวังของนักทองเท่ียว

กลุมความสนใจพิเศษท่ีมีตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

   วิจิตรา พลสําโรง (2561) ศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ผลวิจัยพบวา        

1) ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 381 คน เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.66 เพศชาย รอยละ 49.34 

มีอายุ 51 - 60 ป  รอยละ 26.25  อายุ 41 - 50 ป รอยละ 20.47 อายุมากกวา 60 ป รอยละ 20.47 

อายุ 31 - 40 ป รอยละ 17.06 อายุ 21 - 30 ป รอยละ 9.19 และอายุไมเกิน 20 ป รอยละ 6.56 

มีการระดับประถมศึกษา รอยละ 0.03 มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา รอยละ 21-26 

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 20.47 และอุดมศึกษา เทียบเทา รอยละ 10.24 มีอาชีพรับจาง/เกษตรกร 

และเกษตรกรรม รอยละ 63.78 คาขาย/กิจการสวนตัว รอยละ 20.73 นักเรียน นักศึกษา รอยละ 9.97 

และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.51  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

โ ร งพยาบาลส ง เสริ มสุ ขภาพตํ าบล  หนอง เ ม็ก  อํ า เภอหนองสองห อง  จั งหวั ดขอนแกน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เพ่ือพิจารณา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ     
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ในแต  ละดานพบวา 1) ดานความเสมอภาค อยู ในระดับมากท่ีสุด   2) ดานความสมํ่าเสมอ 

อยูในระดับมากท่ีสุด  3) ดานการจํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก  4) ดานการดูแลเอาใจใส 

อยูในระดับมากท่ีสุด 5) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง ดังนี้ 1) ดานความเสมอภาค 

ควรปรับปรุงเรื่องของเจาหนา ท่ีควรใชวาจาท่ีสุภาพ และเหมาะสมมากกวานี้   รอยละ 0.52                       

2) ด า น ค ว า ม ส มํ่ า เ ส ม อ  ค ว ร มี ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ม า ก ก ว า นี้  

แ ล ะ ค ว ร บ ริ ก า ร ด ว ย ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ  ร อ ย ล ะ 0 . 7 9   3) ด า น ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 

ตองการใหสรางหองน้ําเพ่ิม  ควรมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหองน้ําบริเวณทางเขา     

ดานหนาของโรงพยาบาล มีความคับแคบเ กินไปควร มี ไฟสองสว างด านหนา โรงพยาบาล 

ควรใหความสําคัญในเรื่องของความสะอาดของเครื่องมือท่ีใชในการรักษาใหมากกวานี้ เครื่องมือ 

แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ไ ม เ พี ย ง พ อ  ทํ า ใ ห ไ ม ส า ม า ร ถ รั ก ษ า ผู ป ว ย ใ น ร า ย ก ร ณี ไ ด  แ ล ะ อ ย า ก

ให เ พ่ิม เครื่ อง มือและอุปกรณ  ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมูบ าน  รอยละ 3 . 67                       

4) ดานการดูแลเอาใจใส เจาหนาท่ีควรมีความรูความสามารถ ในการใหคําแนะนําผูปวยมากกวานี้ 

รอยละ 0.25 

           สุดารัตน  บัวเนียม. (2561) ศึกษาประสิทธิผลการใหบริการของเจาหนาท่ีในสํานักทะเบียน

อําเภอตามมาตรฐานอําเภอยิ้ม ของอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิผล

การใหบริการของเจาหนาท่ีในสํานักทะเบียนอําเภอตามมาตรฐานอําเภอยิ้มของอําเภอเมืองพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (=4.38, S.D.=0.544) และ 2) ประชาชนท่ีมีเพศ

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการของเจาหนาท่ีในสํานักทะเบียนอําเภอตาม

มาตรฐานอําเภอยิ้มของอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิตท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

     ทรงกลด  บอเกิด (2561) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวงดง อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจ         

ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวงดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี       

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการใหบริการอยาง

เสมอภาค รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา ดานการใหบริการ

อยางเพียงพอ และดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยในดานการใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชน

มีความพึงพอใจในเรื่องการใหบริการตามลําดับกอนหลัง ในดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ประชาชนมี

ความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน ดานการ

ใหบริการท่ีตรงเวลาประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องมีระยะเวลาในการใหบริการท่ีเหมาะสมกับงาน 

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ีท่ีใหบริการมีความ
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เหมาะสม และดานการใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องมีการปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการอยูตลอดเวลา   
       ทรงยศ แกวมงคล และคณะ (2561) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเครือขายโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา เครือขายโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตหนองจอกมีโครงสรางในการบริหารจดัการเปนแบบแนวราบปฏิบัติงานรวมกันของเครือขายโรงเรียน

ในรูปแบบของความสมัครใจและมีความสามัคคี จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีทํารวมกันโดยจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีสนับสนุนท่ีจะสงผลใหผลการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีการใช

งบประมาณท่ีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ ทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของ

กระบวนบริหาร PDCA แลวขยายผลความสําเร็จของเครือขายหลายรูปแบบโดยใชหลักการ 4CS และ

ปญหาท่ีพบในเครือขายเปนเรื่องการขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง และงบประมาณ         

ซ่ึงเครือขายโรงเรียนสามารถแกไขโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกันจากโรงเรียนท่ีเปนสมาชิกของ

เครือขาย     

      น้ําลิน เทียมแกว (2560) ศึกษาการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการสํานัก      

วิ ทยบริ การ  มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม  ประจํ าป การ ศึกษา  2560  ผลการ ศึกษาพบว า                              

1) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม  

อยู ใ นระดับ  มาก (X=  4 .06) ด าน ท่ี ได รั บความ พึงพอใจอยู ใ นระ ดับมาก เป นลํ าดั บแรก 

คือดานบุคลากรผูใหบริการ (X = 4.21) รองลงมาไดแก ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

และด านกระบวนการ ข้ันตอนการ ใหบริ การ  (X = 4.07) ด านประชาสั ม พันธ  (X=  4 .04) 

และดานทรัพยากรสารสนเทศ (X= 3.92) 2) ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการดานทรัพยากร 

หองสมุด   พบวา  ด านทรัพยากร สารสนเทศ ควรจัด ซ้ือหนั งสือหรือจํ านวนเลม (Copy) 

ใหเพียงพอกับความตองการ ควรเพ่ิมหนังสือใหม ทันสมัยมาใหบริการ และหนังสือเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 

และควรจัดซ้ือฐานขอมูล Scopus ตานการบริการ และข้ันตอนการใหบริการ ควรแกไขระบบ VPN 

ปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือบนชั้น พัฒนาระบบการใหบริการใหมีความคลองตัว ควรเพ่ิมหอง Study 

Room มากข้ึน และตองการใหสํานักวิทยบริการ จัดอบรมการใชฐานขอมูลการใชโปรแกรมตาง ๆ 

ตลอดป ดานบุคลากรผูใหบริการ บุคลากรบางคน ยังขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ 

ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับอานหนังสือ ระบบปรับอากาศไมคอยเย็น 

แ ส ง ส ว า ง ไ ม เ พี ย ง พ อ บ า ง จุ ด บ ริ ก า ร  เ พ่ิ ม จํ า น ว น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  แ ล ะ ร ะ บ บ  W I - F I 

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการ ดานประชาสัมพันธ ควรประชาสัมพันธกิจกรรมการอบรมสําหรับ 

นิสิตใหทราบอยางท่ัวถึง   

   ดาวสวรรค  รื่นรมย (2560) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักงานทะเบียน

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ และแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการแกผูใชบริการสํานักงานทะเบียนธุรกิจนํา
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เท่ียวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือเขต 1 โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูท่ีเขารวมการประมูล 

จํานวนท้ังหมด 297 คน เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจในการใชบริการสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ เขต 1         

โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ท่ีอยูอาศัย ระดับการศึกษา และประเภทการขอรับ

บริการ ดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA ผลการศึกษา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 - 40 ป อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม          

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรับบริการตออายุบัตร ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชบริการ

สํานักงานทะเบียนธุรกิจนา เท่ียวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ เขต 1 โดยภาพรวมแลวมีความ         

พึงพอใจอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอย 3 ปจจัยมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงสามารถเรียง

ตามลําดับคาเฉลี่ย ไดแก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร       

และดานขอมูลขาวสาร สวนปจจัยดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลางตามลําดับ ผลวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการสํานักงาน

ทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ เขต 1 โดยจําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล พบวา

เพศ อายุ   ท่ีอยูอาศัย ระดับการศึกษา และประเภทการขอรับบริการท่ีแตกตางกันไมสงผลตอระดับ

ความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    เสาวลักษณ ดีม่ัน (2560) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับปจจัยท่ี

สงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ 

การใหบริการอยางเสมอภาค การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการอยางกาวหนา                 2) 

ระดับการใหบานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยภาพรวมมีคาระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ ศิลปะวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินงานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการและอนุรักษ    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกร   

ปกครองส่วนทองถ่ินในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา การใหบริการสาธารณะขององคกร 

ทองถ่ินในอําาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดรอยละ 46.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      วสันต มณีวิหค (2560) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสลุยอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการของอบต.สลุย  อ.ทาแซะ  จ.ชุมพร ภาพรวมอยูในระดับมาก สรุปไดวา ดาน

ใหบริการดวยความเอาใจใสผูมาใชบริการเปนอันดับ 1 รองลงมา ดานบริการท่ีจับตองไดเปนรูปธรรม 
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ดานบริการท่ีไวใจได ถูกตองแมนยํา ดานใหบริการดวยความรู ความชํานาญ แกผูมาใชบริการ และดาน

ความมุงม่ัน เต็มใจในการใหบริการตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และ

ระยะเวลาอยูอาศัยท่ีตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของอบต.สลุย  อ.ทาแซะ   

จ.ชุมพรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลจึงเปนไปตามสมมติฐาน สวนประชาชนท่ีมี

เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

อบต.สลุย อ.ทาแซะ  จ.ชุมพรไมแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ผลจึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

ผูวิจัยเห็นควรมีการแนะนําเจาหนาท่ีใหมีความมุงม่ันและตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีข้ึน ควรจัด

ฝกอบรม สัมมนา หรือทัศนศึกษาดูงานตาง ๆ เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

ควรไดบอกใหเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดทุกครั้งในการใหบริการตอประชาชน อธิบายข้ันตอนตาง ๆ 

อยางถวนถ่ี และเจาหนาท่ีควรยึดถือแนวปฏิบัติเปนในแนวทางเดียวกัน ไมแบงชั้นแบงยศ หรือคนท่ีรูจัก

สนิทสนมกวากัน 

    วิเนตร  สุขสวัสดิ์เสรีกุล.(2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการของ 

สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง      

31-40 ป สมรสแลว จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ            

รายไดประมาณ  20,001-25,000 บาทตอเดือนและใชบริการท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรีมาแลว       

2 ครั้ง สวนความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของท่ีดินชลบุรี พบวา ท้ังภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ยกเวนดานคุณภาพการใหบริการฯ และดานบริหารจัดการสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี 

ท่ีอยูในระดับมากและเรียงลําดับความพึงพอใจรายดานจากมากไปหานอย คือ ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก/อุปกรณ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ ดานบริหาร

จัดการสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรีและดานคุณภาพการใหบริการในภาพรวมของสํานักงานท่ีดิน

ตามลําดับ สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาอายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชน

ตอการบริหารจัดการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับ

สมมติฐาน ในขณะท่ี เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและจํานวนครั้งท่ีมาใช

บริการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการของสํานักงานท่ีดินจังหวัด

ชลบุรี ดังนั้น ผลการวิจัยนี้ สรุปไดวา หลังจากท่ีมีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการ

ดานการบริการของกรมท่ีดินแลว นําไปสูการปฏิบัติ ทําใหประชาชนท่ีมาใชบริการพึงพอใจคอนขางสูง 

และผลการศึกษาสรุปไดวา ไมวาประชาชนท่ีมาใชบริการจะมีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน และจํานวนครั้งท่ีมาใชบริการ แตกตางกันก็ไดรับการบริการท่ีไมแตกตางกัน หรือไดรับ

การบริการท่ีเทาเทียมกัน ยกเวนอายุ ท่ีอาจมีปจจัยเก่ียวกับความเขาใจขอมูลท่ีสื่อสารและการรับฟงท่ี

แตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจตางกัน 
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 ภัทรปภา จิรภาสชยัง (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใหบริการคุณภาพแกประชาชน         

ของเจาหนาท่ีสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กระบวนการดําเนินงานในการ

ใหบริการประชาชนของสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร (การใหบริการรับจดทะเบียนผูรับจางเหมางาน

กอสรางของกรุงเทพมหานคร) เนนการใหบริการตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจดทะเบียน  

ผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 โดยตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน

งานรับจดทะเบียนเปนผูรับเหมาฯ ตามคูมือประชาชนในมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เนนการใหบริการอยางเสมอภาค ซ่ึงการใหบริการดังกลาวในรูปแบบเดิมนั้น ยังมีความ

ลาชา ใชระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเปนจํานวนหลายวัน และยังไมมีการนําเทคโนโลยีเขามา

ประยุกตใชซ่ึงยังไมตอบโจทยการใหบริการคุณภาพท่ีประชาชนมุงหวังท่ีจะไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว

จากภาครัฐ ปญหาอุปสรรคในการใหบริการ พบวามีปญหา 4 ดาน คือ 1) ดานจํานวนเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงาน 2) ดานงบประมาณ 3) ดานการวางแผนการพัฒนาท่ีดี ขาดการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 

และ 4) ดานการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สวนขอเสนอแนะจากการวิจัย พบวา 1) ควรมีการปรับ

แนวคิด และทัศนคติใหพรอมรับการพัฒนาอยูเสมอ 2) สนับสนุนใหมีการรวมมือกันของเจาหนาท่ีใหมี

สวนชวยในการพัฒนาระบบการใหบริการ พรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังทักษะ ความรูและ

ประสบการณ และมีการสรางองคความรูใหทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย 3) สรางแรงจูงใจ ในการพัฒนา

ศักยภาพในการใหบริการประชาชน ใหเจาหนาท่ีทุกคนมีความพรอม และมีความตองการในการพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ เชน การชมเชย การใหรางวัลตาง ๆ การสรางแรงจูงใจ และ 4) มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของเจาหนาท่ี เพ่ือเปนการกระตุนการทํางาน และเพ่ือเปนการพัฒนารูปแบบการใหบริการ

ประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
   ปยณัฐ จันทรเกิด (2559) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครนครสวรรค  ตามการ

รับรูของประชาชน ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครนครสวรรค พบวา     

การใหบริการของเทศบาลนคร นครสวรรคตามการรับรูของประชาชนโดยรวม มีคุณภาพอยูในระดับ

มากท่ีสุด ดานการตอบสนองตอ ผูรับบริการ ดานการใหความเชื่อม่ันตอผูรับบริการ และดานความ

เชื่อถือไววางใจได มีคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ 

และดานการรูจักและเขาใจ ผูรับบริการ มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 2) คุณภาพการ

ใหบริการของเทศบาลนครนครสวรรค ไมมีความแตกตางกันตามการรับรูของ ประชาชนเม่ือจําแนกตาม

อาชีพ แตมีความแตกตางกันเม่ือจําแนกตามระดับรายไดตอเดือน โดยคุณภาพ การใหบริการของ

เทศบาลนครนครสวรรคโดยรวม ดานความเปนรูปธรรมของบริการดานการใหความ เชื่อม่ันตอผูบริการ

ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .001 ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และดานความเชื่อถือ

ไววางใจได มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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    พรเพ็ญ อารีกิจ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสรางปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับ

ผูรับบริการเพ่ือเสริมสรางการปฏิบัติท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ผลการวิจัยพบวา 1) ขอมูลพ้ืนฐานและสภาพการณระหวางพยาบาลกับผูรับบริการของ

โรงพยาบาลศูนยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพยาบาลควรมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานึงถึงผูปวยเปน

ศูนยกลาง ในการใหการพยาบาลสวนผูรับบริการควรมีความเห็นใจ และปฏิบัติตามคําแนะนําตาง ๆ 

ดวยความเคารพกฎระเบียบของโรงพยาบาล 2) ไดรูปแบบชื่อวา “PICT Model”ประกอบดวย           

(1) พยาบาลกับผูรับบริการมีสวนรวมในการสรางปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึน(P=Participation) (2) พยาบาล

กับผูรับบริการมีการบูรณาการการปฏิสัมพันธท่ีดีมาไวรวมกัน (I= Integration) (3) พยาบาลกับ

ผูรับบริการมีการประสานความรวมมือท่ีดีตอกัน (C=Coordination) และ(4)การฝกการปฏิบัติกิจกรรม

การพยาบาลตาง ๆ รวมกัน (T=Training) 3) ผลการทดลองใชรูปแบบพบวากลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์

การเรียนรูหลังอบรมสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนประโยชนท่ีไดจากการ

อบรมคือไดมิตรภาพความเปนกัลยาณมิตร และไดแนวทางการพัฒนาการสรางปฏิสัมพันธระหวาง

พยาบาลกับผูรับบริการของโรงพยาบาลศูนยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 4) ผลการประเมินและ

ถอดบทเรียนรูปแบบพบวาผูรวมกิจกรรมพึงพอใจรูปแบบทุกดานในระดับมากและถอดบทเรียนได 4 

บทเรียนคือ (1) การมีสวนรวมท่ีมีพลังมาจากสมาชิกทุกคนท่ีเขามาชวยรวมกันในการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนา สามารถทา ใหกิจกรรมเดินหนาสูความสําเร็จได (2) การพัฒนารูปแบบในชวงแรก

ควรเปนแบบคอยเปนคอยไปตามกระบวนการ โดยมุงไปสูการมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางพยาบาลกับ

ผูรับบริการท่ียั่งยืน (3) การจัดการความรูของกลุมจากการเสวนากลุมยอย การแลกเปลี่ยนเรียนรู      

การจัดประชุมนาเสนอทําใหเกิดการเปลี่ยนผานความรูท้ังตัวพยาบาลและผูรับบริการ จนเกิดผลสําเร็จ

แหงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางพยาบาลกับผูรับบริการและ (4) ผลของการดําเนินกิจกรรมท่ีได

คือมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูและการปฏิบัติตาง ๆ อยางชัดเจน สามารถใชเปนแนวทางใหแก

โรงพยาบาลศูนยอ่ืน ๆ ในลักษณะของการถายทอดความรู ขยายแนวคิดและพัฒนากิจกรรมเพ่ือการ

ปฏิบัติรวมกันตอไปได 

   เดือนเพ็ญ  นนทะวงษ.(2554) ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจในการ

บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ตาม ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ

ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง 2) ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ี การศึกษานครพนม เขต 1 

โดยรวม แตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึง พอใจมากกวาครู

สอน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา แตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ดานการนิเทศ ติดตามและ
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ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยครูสอนความพึงพอใจมากกวาผูบริหารโรงเรียน และแตกตางอยาง      

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการอํานวยการและ ดานการบริหารบุคคล โดยบริหารโรงเรียนมี

ความพึง พอใจมากกวาครูสอน สวนดานอ่ืนๆ พบวาไมแตกตางกัน 3) ความพึงพอใจในการบริการของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษานครพนม เขต 1  ตามความคิดเห็นของบริหารโรงเรียนและครูสอนใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต จําแนกประเภทของโรงเรียน โดยรวมพบวา 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระดับ 0.1 ดานการอํานวยการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการสงเสริมการจัดการศึกษา 

โดยบริหารโรงเรียนความพึงพอใจมากกวา ครูสอน สวนดานอ่ืน ๆ พบวาไมแตกตางกัน 4) การวิจัยครั้ง

นี้เสนอแนวทางยกระดับความพึงพอใจในการ บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 

ใน 3 ดาน ไดแก ดานการอํานวยการ ดานการ บริหารงานบุคคลและดานนโยบายและแผน 

    

    2.  งานวิจัยตางประเทศ 

    yler, K., & Hastings, N (2011 : 1-34) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการทรัพยากรหองสมุดเสมือน วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือตรวจสอบวาผูใชบริการมีความพึง

พอใจตอการใชบริการทรัพยากรหองสมุดเสมือนหรือไม ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษาท่ีเขามา

ใชบริการหองสมุดเสมือน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสหสัมพันธและสถิติเชิงพรรณนาผล

การศึกษา พบวา อายุ และเพศมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชแหลงขอมูลออนไลนของหองสมุด

ปจจัยหนึ่งท่ีมีประสบการณคอมพิวเตอร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด 

ออนไลนอยูในระดับมาก ดานขอเสนอแนะตองการใหปรับปรุงเก่ียวกับพ้ืนท่ีในการบริการโดยใหผูดูแล

หองสมุดสูแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการใหบริการหองสมุดเนนการปรับปรุงใน

ระบบและเพ่ิมความพึงพอใจของศึกษา 

   Bielen and Demoulin (2007: 46-49) ไดศึกษาถึงกลยุทธเพ่ือการตอบสนองตอ

ความตองการของผูใชบริการ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหสอดคลองกับชวงเวลาท่ี

ผูใชบริการมีความตองการเชนการเพ่ิมบุคลากรการกระจายปริมาณผูใชบริการไปอยูในชวงท่ีมีความ

ตองการบริการนอยโดยการนัดแตอยางไรก็ตามการนัดก็อาจจะทําใหเกิดปญหาตามมาไดเชนเดียวกัน 

ถาหากวาผูใหบริการนั้น ไมสามารถใหการบริการไดอยางรวดเร็วการใหขอมูลขาวสารแกผูใชบริการ

เพ่ือใหผูใชบริการไดรับทราบและสามารถคาดการณระยะเวลาของการรอคอยรวมท้ังการจัดสิ่งแวดลอม

เพ่ือลดความตึงเครียดขณะท่ีรอคอย จะสามารถชวยลดความตึงเครียดตาง ๆ และชวยลดความไมพึง

พอใจของผูใชบริการท่ีเกิดข้ึนมาได 

    เฮาวัท และคณะ (Howat, et al., 1995, p. D) ไดศึกษาคุณภาพการบริการในมุมมองของ

ลูกคาตอการนันทนาการ และสวนสาธารณะ ซ่ึงความพึงพอใจของลูกคานักจะแสดงใหเห็นจากการท่ี

ลูกคากลับเขามาใชบริการอีก ในทางตรงกันขามลูกคาไมพึงพอใจมักจะบอกตอสาธารณชนในทางลบ 
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การวิจัยนี้ใชเครื่องมือ CSQ ในการตรวจสอบความคาดหวังของลูกคา โดยเปรียบเทียบการรับรูบริการใน

ระดับท่ีลูกคาปรารถนา การวิจัยนี้อธิบายถึงเครื่องมือ CSQ ไปใชในการวัดคุณภาพการบริการของ

นันทนาการ และสวนสาธารณะในดานการบริการงานระบุถึงวิธีท่ีใชในการสํารวจ และแนะนําวา

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการนําเครื่องมือนี้ไปใชข้ึนอยูกับการเก็บรวบรวมขอมูล รวมท้ังคุณภาพในการ

วิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัยดวย 

    ฟทซเจอรรัลด และดูแรนด (Fitzerrald & Durant, 1980, p. 45) ไดทําการสํารวจใน

ความคิดเห็นของประชาชนในมลรัฐเทนเนสซ่ี ท่ีมีตอบริการสาธารณะท่ีไดรับ 5 ประเภท คือ บริการดาน

ตํารวจ การระงับอัคคีภัย การสาธารณะสุข การศึกษา และการคมนาคม ภายใตกรอบแนวคิดท่ีวาปจจัย

ทางดานภูมิหลังของประชาชน เชน เชื้อชาติ รายได อายุ และขนาดของเมือง กับปจจัยดานทัศนคติ เชน 

ทัศนคติท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางคาใชจายท่ีตนเสียไปกับประโยชนท่ีไดรับการบริการ โดยท้ัง

สองปจจัยเปนปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอบริการสาธารณะท่ีไดรับ และ

เปนปจจัยท่ีกําหนดความตองของประชาชนท่ีจะเขามามีอิทธิพลในระบบการสงมอบบริการดวย

สมมุติฐานท่ีท้ังไว กลาวคือในสวนของตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดวย เชื้อชาติ รายไดและอายุ เปนตัวท่ี

ทาใหเกิดท้ังคุณและโทษในสังคมอเมริกัน ท้ังนี้ คนผิวขาว คนจน และคนแก เปนคนท่ีถูกมองวาถูกกีด

กันในการไดรับสาธารณะ เม่ือเปรียบเทียบกับคนผิวขาว คนรวย และวัยรุน จึงมีความพอใจตอสาธารณะ

สุขนอย และจะตองการมีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะมากยิ่งข้ึน สวนขนาดของเมืองนั้น ถาหาก

เมืองใหญข้ึน ความหนาแนนความหลากหลายของผูคนก็จะเพ่ิมข้ึน ทาใหตองพ่ึงพาการบริการสาธารณะ

มากข้ึน ประการตอมาประชาชนท่ีมีความรูสึกวาหนวยงานทองถ่ินไมมีความรับผิดชอบตอพวกเขา ก็จะ

มีความพึงพอใจนอยและจะตองการเขามามีสวนรวมในการบริการสาธารณะเชนกัน รวมท้ังประชาชนท่ี

มีความรูสึกวาตนเองไดรับบริการไมคุมกับเงินภาษีท่ีเสียไป 

    โบวแมน และนอรแมน (Bouman & Norman, 1975, p. 9) ไดทําการศึกษาความคิดเห็น

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไวโอมิง พบวา การใหบริการสาธารณะโดยหนวยงานของรัฐมีความคลองตัว

นอยกวาการใหบริการสาธารณะโดยภาคเอกชน ประเด็นสําคัญท่ีทาใหเกิดความแตกตาง คือ คุณภาพ

ของผูปฏิบัติงานหรือผูใหบริการและลักษณะการปฏิบัติงาน กลาวคือ ผูใหบริการในภาคเอกชนจะมี

ความกระตือรือรนท่ีดีกวา มีแรงจูงใจสูงกวาสวัสดิการ ตลอดจนมีความพอใจในงานสูงกวาดวย อีกท้ัง

ดานลักษณะการปฏิบัติงานสําหรับภาคเอกชนแลวจะมีการใหขอมูลขาวสารท่ีดี มีรูปแบบท่ีเปน

มาตรฐานในการใหบริการและไมมีลักษณะของงานแบบประจําวัน 

 

การสังเคราะหองคประกอบการใหบริการ 
        

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการขางตน    

คณะผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบการใหบริการ  ดังนี้



 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการสังเคราะหองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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1 ขวัญชนก สุวรรณพงศ (2561) √ √ √                  

2 พรเพ็ญ อารีกจิ (2558)    √ √ √ √              

3 เดชชาติ โกพลรัตน (2563)        √ √ √           

4 สุดารัตน บัวเนียม (2561)           √ √ √ √       

5 สัมพันธ อินปาน (2562)               √ √ √    

6 วิเนตร สุขสวัสด์ิเสรีกุล (2549)           √ √ √     √   

7 เดือนเพ็ญ นนทะวงษ (2554)           √ √ √        

8 น้ําลิน เทียมแกว (2560)           √ √ √      √ √ 

9 ภัทรปภา จิรภาสชยัง (2559)           √  √        

10 นราธิป แนวคําดี (2562) √ √ √                  

11 ดาวสวรรค ร่ืนรมย (2560)           √ √ √       √ 

12 เสาวลักษณ ดีมั่น (2560)  √ √     √             
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ตารางท่ี  2.1  แสดงการสังเคราะหองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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วก

 

ดา
นบ

ุคล
าก

รใ
หบ

ริก
าร

 

ดา
นก

าร
ให

บร
ิกา

รเ
ชิง

รุก
 

ดา
นก

าร
รับ

รูก
อน

ใค
ร 

(S
M

AR
T)

 

ดา
นค

วา
มฉั

บไ
ว 

(A
GI

LE
) 

ดา
นค

วา
มเ

ปน
หน

ึ่งเ
ดีย

ว 
(A

LI
GN

ED
 ) 

ดา
นค

ุณ
ภา

พก
าร

ให
บร

ิกา
ร 

ดา
นก

าร
ปร

ะช
าส

ัมพั
นธ

 

ดา
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 

13 วิจิตรา พลสําโรงและคณะ (2561)        √      √       

14 มงคล ปานศรี (2562)  √        √ √ √ √        

15 ประภาพร สิงหทองและทัตษภร ศรีสุข (2564)  √ √   √               

16 วสันต มณีวิหค (2560) √ √ √                  

17 ทรงกลด บอเกิด (2561)        √   √          

18 ทรงยศ แกวมงคลและคณะ (2561)           √ √ √        

19 ปยณัฐ จันทรเกิด (2559) √ √ √                  

20 โบวแมน และนอรเมน (Bouman & Norman, 1975, p.9)        √           √  

21 เฮาวัท และคณะ (Howat, et al., 1995, p.D)                  √   

22 ฟทซเจอรรัลด  และดูแรนด (Fitzweeald & Durant, 1980, p. 45)  √  √                 

23 Bielen and Demoulin (2007)  √         √          

24 Yler, K., & Hastings, N (2011)            √ √        

รวม 4 9 6 2 1 2 1 5 1 2 10 8 9 2 1 1 1 2 2 2 
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องคประกอบหลัก ประกอบดวย  5 องคประกอบ 

1. ดานการบริหารจัดการ  (รูปธรรมของการบริการ/บริหารเชิงรุก/ผูรับบริการเรียนรู) 

2. ดานบุคลากรใหบริการ  (การประสานความรวมมือ/สรางปฏิสัมพันธ/ความเปนหนึ่ง) 

3. ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  (ดานทรัพยากรสารสนเทศ/ความ

ปลอดภัย/การรับรูกอนใคร /การประชาสัมพันธ)   

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ  (การบูรณาการปฏิสัมพันธท่ีดี/ดานความฉับไว/

คุณภาพ) 

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ  (การเขาถึงผูรับบริการ)  

จากการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

บริการขางตน คณะผูวิจัยไดสรุปองคประกอบ ได  5  องคประกอบ  คือ  

จากตารางท่ี 2.1  คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตาง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสังเคราะห

องคประกอบการบริการ มีจํานวนองคประกอบ 5 องคประกอบ ซ่ึงคณะผูวิจัยไดใชเกณฑในการพิจารณา

องคประกอบท่ีมีความสําคัญโดยใชเกณฑรอยละ 50  ดังนั้นไดองคประกอบเพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

ในครั้งนี้จํานวน 5 องคประกอบ คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากรใหบริการ 3) ดานสถานท่ี

ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และ 5) ดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  ดังตารางท่ี 2.2  

 

ตารางท่ี  2.2  แสดงการสังเคราะหสรุปองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1. ดานการบริหารจัดการ 

 

การบริหารจัดการเชิงรุก  

รูปธรรมของการบริการ  

ระบบการใหบริการ 

การมีภาวะผูนํา 

2. ดานบุคลากรใหบริการ 

 

การประสานงานความรวมมือ 

การสรางปฏิสัมพันธ  

ความเสมอภาพในการใหบริการ 

การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 
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ตารางท่ี  2.2  แสดงการสังเคราะหสรุปองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายใน 

                      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 (ตอ) 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ ความฉับไว 

ความเชื่อถือไววางใจ 

ความรูความชํานาญ 

การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ การใชเวลาอยางเหมาะสม 

การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

การเขาถึงผูรับบริการ 

การตอบสนอง 

 

จากการวิเคราะหการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 สามารถเขียนเปนภาพแสดงสิ่งท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ืออธิบายหรือแสดงใหเห็น

โครงสรางทางความคิดหรือความสัมพันธ ของรูปแบบดังภาพท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

การใชเวลาอยางเหมาะสม 

การตอบสนอง 

ดาน

ประสิทธิภาพ

การใหบริการ 

การเขาถึงผูรบับริการ 
ความเช่ือถือไววางใจ 

 

รูปแบบการใหบริการ

ของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร 

  

ดานการ

บริหารจัดการ 

ดานบุคลากร

ใหบริการ 
 การบริหารจัดการเชิงรุก 

ดานความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ   
 

รูปธรรมการใหบริการ 

การมีภาวะผูนํา 

ระบบการใหบริการ 

การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
ความฉับไว 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ความเสมอภาคในการใหบริการ 

การปฏสิัมพันธ 

ความปลอดภัย 

การประสานงานความรวมมือ 

ดานสถานท่ี

ใหบริการและ

สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

 

การเขาถึงการบริการ 

การประชาสัมพันธ 

การ ใหความมั่ น ใจแก

ผูรับบริการ 
ความรูความชํานาญ 

ภาพท่ี 2.2 รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบและตัวบงช้ี 

การรูจักและการเขาใจผูรับบริการ 



10 
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ดานการใชเวลาอยาง

เหมาะสม 

ดานการตอบสนอง 

ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

ดาน

ประสิทธิภาพ

การใหบริการ 

ดานการเขาถึงผูรับบริการ 

ดานความเช่ือถือไววางใจ 

 

รูปแบบการใหบริการ

ของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร 

  

ดานการ

บริหาร

จัดการ 
ดาน

บุคลากร

ใหบริการ 
 

ดานการบริหารจดัการเชิงรุก 

ดานความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ   
 

ดานรูปธรรมการใหบริการ ดานการมภีาวะผูนํา 

ดานระบบการใหบริการ 

ดานการมมีนุษยสมัพันธท่ีด ี

ดานความฉับไว 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

ดานความเสมอภาคในการใหบริการ 

ดานการปฏิสัมพันธ 

ดานความปลอดภยั 

ดานการประสานงานความรวมมือ 

ดานสถานท่ี

ใหบริการและ

สิ่งอํานวยความ

สะดวก 

 

ดานการเขาถึงการบริการ 

ดานการประชาสมัพันธ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ ประกอบดวย 
-  ขวัญชนก สุวรรณพงศ (2561) 

-  พรเพ็ญ อารีกิจ (2558) 

-  เดชชาติ โกพลรัตน (2563) 

-  สุดารัตน บัวเนียม (2561) 

-  สัมพันธ อินปาน (2562) 

-  วิเนตร สุขสวัสด์ิเสรีกุล (2549) 

-   เดือนเพ็ญ นนทะวงษ (2554) 

 -  นํ้าลิน เทียมแกว (2560) 

 -  ภัทรปภา จิรภาสชยัง (2559) 

 -  นราธิป แนวคําดี (2562) 

-   ดาวสวรรค รื่นรมย (2560) 

-   เสาวลักษณ ดีม่ัน (2560) 

-   วิจิตรา พลสําโรงและคณะ (2561) 

-  มงคล ปานศรี (2562) 

-  ประภาพร สิงหทองและทัตษภร ศรีสุข (2564) 

-  วสันต มณีวิหค (2560) 

-  ทรงกลด บอเกิด (2561) 

-  ทรงยศ แกวมงคลและคณะ (2561) 

-  ปยณัฐ จันทรเกิด (2559) 

- โบวแมน และนอรเมน (Bouman & Norman, 1975, p.9) 

- เฮาวัท และคณะ (Howat, et al., 1995, p.D) 

- ฟทซเจอรรัลด  และดูแรนด (Fitzweeald & Durant, 1980, p. 45) 

- Bielen and Demoulin (2007) 

- Yler, K., & Hastings, N (2011) 
 

 

 

ดานการใหความมั่นใจแก

ผูรับบริการ 

ดานความรูความชํานาญ 

การพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษา

องคประกอบของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 2) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  และ 3) เพ่ือพัฒนาการพัฒนา

รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3      

ซ่ึงเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative) 

และ เชิงปริมาณ (Quantitative) แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิก (The Exploratory Design) รูปแบบการ

พัฒนาสารบบ (Taxonomy Development Model)  (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ สรายุทธ กันหลง. 2560 ; 

Creswell,  j. w.  2009) โดยศึกษาขอมูลจากการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงคณะวิจัยได         

วางแผนการวิจัยไว ดังมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 

 ข้ันตอนวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การศึกษาองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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 ระยะท่ี 2   การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการ

พัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร      

เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน  และสภาพท่ีพึงประสงคของการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความตองการจําเปนของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 ระยะท่ี 3  การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 1 การยกรางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 2 การประชาพิจารณการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

คําอธิบายข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

 

ระยะท่ี 1  การศึกษาองคประกอบของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบ

แนวคิด เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

1.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 

1.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

1.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ      

1.4  การสังเคราะหองคประกอบของการใหบริหาร 

  2.  นําขอมูลมาทําการวิเคราะห สังเคราะหและกําหนดเปนองคประกอบการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีการดําเนินการ

ดังนี้ 

 

 1.  กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการสัมภาษณ คือ ผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบายและดูแลงานดานการ

ใหบริการในอาชีพตาง ๆ ไดกลุมเปาหมายท่ีใชในการสัมภาษณครั้งนี้ จํานวน 9 คน ซ่ึงผูวิจัยเลือก

กลุมเปาหมายโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาผูใหขอมูลในการ

สัมภาษณท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1.1 เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญทางการใหบริการ 

  1.2 เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี หรือ 

  1.3 เปนผูมีประสบการณดานการใหบริการมาแลวไมนอยกวา 10 ป 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณก่ึง

โครงสราง (Semi Structured Interview) เรื่ององคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ซ่ึงแบบออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

  ตอนท่ี 2 องคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือการวิจัยตามข้ันตอนนี้ ดังนี้ 

 3.1  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี การใหบริการ วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ       

เพ่ือวิเคราะหองคประกอบ นําองคประกอบมาเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบสรางแบบสัมภาษณ 

 3.2 กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

 3.3 นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

ใหขอเสนอแนะและปรบัปรุงแกไข ซ่ึงผูเชี่ยวชาญประกอบดวย  
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1) รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง    อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

       ผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการทางการศึกษาของรัฐ 

2) ผศ.ดร.ทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

         ผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการในหนวยงานรัฐ 

3) ดร.ศศิรดา แพงไทย    อาจารยคณะศึกษาศาสตร  วิทยาลัยพิชญบัญฑิต 

       ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการใหบริการหนวยงานเอกชน 

4) ดร.สมชาติ ธรรมโภคิน    อดีตนายกสโมสรโรตารี่สากลนครพนม 

       ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการใหบริการหนวยงานเอกชน 

5) ดร.สุเทพ แปลงทัพ    ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะแกว 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 

       ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและการประเมินผล 

 

 3.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ปรับแกถอยคํา สํานวนภาษา ตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําไปสรางแบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยท่ีสมบูรณกอนนําไปใช 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยในข้ันตอนนี้ 

ดังนี้ 

 4.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ถึงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความอนุเคราะหเขาสัมภาษณเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัย 

 4.2 ดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เพ่ือเก็บขอมูลจาก

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 คน  

 4.3 ผูวิจัยบันทึกขอมูลการสัมภาษณลงในแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ เก่ียวกับองคประกอบ

การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอแบบตารางและ

พรรณนาความเรียง 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีการดําเนินการ

ดังนี้ 

 1.  กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการประเมินการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  โดยวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมิน

รูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบายและดูแลงานดานใหบริการของไทย ซ่ึงเปนกลุมเดิมในข้ันตอนท่ี 

2 ระยะท่ี 1 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยใชแบบประเมิน ซ่ึง

แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบประเมินการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ใน 3 ดาน ประกอบดวย ดานความเหมาะสม ดานความ

เปนไปได และดานความเปนประโยชน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ใหมีความสมบูรณมากข้ึน โดย

กําหนดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้ 

  

 เกณฑการใหคะแนน 

 5 มีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน  ระดับมากท่ีสุด 

   4  มีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน  ระดับมาก 

   3  มีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน  ระดับปานกลาง 

   2  มีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน  ระดับนอย 

   1  มีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน  ระดับนอยท่ีสุด 

 

 โดยมีเกณฑการแปรผลคะแนน 

  5   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเปนไปได/ความเปนประโยชนอยูในระดับ มากท่ีสุด 

  4   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเปนไปได/ความเปนประโยชนอยูในระดับ มาก

  3   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเปนไปได/ความเปนประโยชนอยูในระดับ ปานกลาง 

  2   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเปนไปได/ความเปนประโยชนอยูในระดับ นอย 

  1   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเปนไปได/ความเปนประโยชนอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
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 3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือการวิจัยตามข้ันตอนนี้ ดังนี้ 

 3.1  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี การบริหาร วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ         

เพ่ือวิเคราะหองคประกอบ นําองคประกอบมาเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบสรางแบบประเมิน 

 3.2  กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน 

 3.3  นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมให

ขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไข ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมในข้ันตอนท่ี 2 ระยะท่ี 1 

 3.4  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผู เชี่ยวชาญ ปรับแกถอยคํา สํานวนภาษา            

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําไปสรางแบบประเมินเพ่ือการวิจัยท่ีสมบูรณกอนนําไปใช 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยในข้ันตอนนี้ 

ดังนี้ 

 4.1  ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ถึงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความอนุเคราะหในการประเมินการพัฒนารูปแบบ

การใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือการวิจัย 

 4.2  เก็บขอมูลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 คน  

 4.3  ผูวิจัยสรุปผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในข้ันตอนนี้ โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล

ดานความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน ของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 นําผลมาวิเคราะหขอมูลดวย

การคํานวณคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ระยะท่ี 2  การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการพัฒนา

รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

 ข้ันตอนท่ี 1  การศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงคของการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนการศึกษา

เชิงปริมาณ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
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 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากรของการวิจัย คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา          

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) ผูปกครองนักเรียน/

คณะกรรมการสถานศึกษา 3) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 4)บุคลากรกลุมปกครอง/องคกร

ทองถ่ิน/เทศบาล 5) บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย 6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 7) อ่ืน ๆ 

(ผูมารับบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3) จํานวน 50,000 คน   

   1.2  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) ผูปกครอง

นักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา 3) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 4) บุคลากรกลุมปกครอง/

องคกรทองถ่ิน/เทศบาล 5) บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย 6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 

7) อ่ืน ๆ (ผูมารับบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3) กําหนดการสุม

ตัวอยางโดยใชตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (1970) คณะวิจัยไดใชการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน (Multi-stage sampling) จาก 23 เครือขาย 6 อําเภอของเขตบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวนท้ังสิ้น 381 คน ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย 
 

เครือขายจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

จํานวนผูบริหาร 

ครูและบุคลากร 

1. ปราสาท 1  17 

2. ปราสาท 2 17 

3. ปราสาท 3 17 

4. ปราสาท 4 17 

5. ปราสาท 5 17 

6. ปราสาท 6   17 

7. ปราสาท 7 17 

8. ปราสาท 8 17 

9. สังขะ 1  17 

10. สังขะ 2  16 

11. สังขะ 3  16 

12. สังขะ 4  16 

13. สังขะ 5  16 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย (ตอ) 
 

เครือขายจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

จํานวนผูบริหาร 

ครูและบุคลากร 

14. สังขะ 6  16 

15. ศรีณรงค 1  17 

16. ศรีณรงค 2  16 

17. กาบเชิง 1   17 

18. กาบเชิง 2  16 

19. กาบเชิง 3  16 

20. บัวเชด 1 17 

21. บัวเชด 2 16 

22. พนมดงรัก 1 17 

23. พนมดงรัก 2 16 

23 เครือขาย ของ 6 อําเภอในเขตบริการ กลุมตัวอยาง  381  คน 

 

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม สภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงคของ

การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 ตามกรอบแนวคิดมี 5 องคประกอบ คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากรใหบริการ       

3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และ 5) ดาน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  และตัวบงชี้ จากการดําเนินการในระยะท่ี 1 แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ   

 ตอนท่ี 2 สภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงคของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดังนี้ 

 

1. ดานการบริหารจัดการ      จํานวน   4    ขอ 

2. ดานบุคลากรใหบริการ     จํานวน   5    ขอ 

3. ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก   จํานวน   6    ขอ 

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ     จํานวน   4    ขอ 

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ     จํานวน   6    ขอ 
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 โดยมีเกณฑการแปลผลคะแนน 

  5     หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับ มากท่ีสุด   

  4     หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับ มาก 

  3     หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับ ปานกลาง 

  2     หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับ นอย 

  1     หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

 ตอนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

ปลายเปด  

 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

   3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

   3.2 สรางแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ            

ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545)  

   3.3 นําแบบสอบถามไปใหผูทรง คุณวุฒิดานการใหบริการตรวจสอบและ                 

ใหขอเสนอแนะแลวปรับปรุงแกไข 

   3.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม ในข้ันตอนท่ี 1 ระยะท่ี 

1 ประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามศัพทเฉพาะ (IOC : 

Index of Item-Objective Congruence)โดยใหประเมินเปน 3 ระดับ คือ (+1) แนใจวาสอดคลอง (0) 

ไมแนใจวาสอดคลอง และ (-1) แนใจวาไมสอดคลอง แลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC ระหวาง 0.80-

1.00  จากสูตรการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) ดังนี้ 

 

     
N

R
ΙΟC ∑=  

    เม่ือ IOC  =  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

     ∑R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

     N =  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

   3.5  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง

การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ผูปกครอง
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นักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข บุคลากรกลุมปกครอง/องคกร

ทองถ่ิน/เทศบาล บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย บุคลากรหนวยงานเอกชน และผูมารับบริการ

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  

   3.6  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืน จํานวน 30 ชุด มาตรวจใหคะแนนแลวนําไปหา

ความเท่ียงตรง  โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.85 

  3.7  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   4.1  ผูวิจัยสงหนังสือถึง1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา          

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) ผูปกครองนักเรียน/

คณะกรรมการสถานศึกษา 3) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 4)บุคลากรกลุมปกครอง/องคกร

ทองถ่ิน/เทศบาล 5) บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย 6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 7) อ่ืน ๆ 

(ผูมารับบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3) จํานวน  3,358 คน   

   1.2  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) ผูปกครอง

นักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา 3) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 4)บุคลากรกลุมปกครอง/

องคกรทองถ่ิน/เทศบาล 5) บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย 6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 

7) อ่ืน ๆ (ผูมารับบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3) ท่ีเปนกลุมตัวอยาง

เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูล 

   4.2  ผูวิจัยสงแบบสอบถามจํานวน 381 ชุด ไปโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง คือ

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  แลวเก็บแบบสอบถามคืนไดท้ังหมด  381 ชุด 

   4.3  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม  

จํานวน  381 ชุด 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคารอยละ (บุญชม  ศรีสะอาด, 

2545) 

   ตอนท่ี 2  สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปน ของการให

พัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 

3 โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย

คาเฉลี่ยดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
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 คาเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง

 คาเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง  สภาพปจจุบัน/สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 ข้ันตอนท่ี 2  การศึกษาความตองการจําเปนของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีการ

ดําเนินการตอจากข้ันตอนท่ี 1 ระยะท่ี 2  และวิเคราะหขอมูลโดยจัดลําดับคาความตองการจําเปน     

โดยวิธี  Priority Needs Index แบบปรับปรุง  (PNImodified)  

 1. วิเคราะหความตองการจําเปนโดยนําคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคมีการ

คํานวณหาคาคาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนแบบปรับปรุง (Priority Needs Index;         

PNI modified) ดังนี้ 

 

คา    PNI modified =  (I - D) / D 

 

เม่ือ  I  =  สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง 

D  =  สภาพการดําเนินการปจจุบัน 

 

2.  จัดลําดับความสําคัญของคาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนแบบปรับปรุง (Priority 

Needs Index; PNI modified) และในกรณีท่ีคา PNI เทากันจะพิจารณาจากคา PNI modified ประกอบคาดัชนี

จัดเรียงลําดับความตองการจําเปน และในกรณีท่ีคา PNI เทากันจะพิจารณาจากคา PNI modified ประกอบ

คาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน และพิจารณาความตองการจําเปนจากคา PNI modified  มากกวา

หรือเทากับ 0.25 ข้ึนไป (สุวิมล วองวาณิช, 2558)  

 

ระยะท่ี 3  การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 การยกรางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
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 1. นําผลจากการวิจัยในระยะท่ี 1 จากการศึกษาองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการ

ของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 และระยะท่ี 2 จาก

การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของกลุ มงานภายในสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต 3                           

ไดองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 2. ผูวิจัยนําองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ท่ีได นํามายกรางรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 3. นําเสนอรางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เสนอผูทรงคุณวุฒิดานการใหบริการเพ่ือพิจารณาใหคําแนะนํา

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข  

 4. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิดานการใหบริการ แลวจัดทําคูมือประกอบการ

ใชการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 ไดรางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 และนํารางรูปแบบไปประเมินตอไป 

  

 ข้ันตอนท่ี 2 การประชาพิจารณ (Public Hearing) การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

 1.  กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือตรวจสอบการพัฒนารูปแบบ

การใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยผูให

ขอมูล ประกอบดวย 1) ประธานเครือขายจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3  2) ผูอํานวยการกลุมงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 และ 

3) ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวนท้ังสิ้น 40 คน ซ่ึง

ผูวิจัยเลือกกลุมเปาหมายโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาผูเขารวม

สัมมนาประชาพิจารณท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1.1 เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี หรือ 

  1.2 เปนผูมีประสบการณดานการใหบริการของรัฐหรือเอกชนมาแลวไมนอยกวา 10 ป 
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 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนนี้ คือ แบบประเมินความคิดเห็น เห็นดวย 

และไมเห็นดวย ของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ซ่ึงแบบออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

  ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสราง

เครื่องมือ ดังนี้ 

 3.1 ผูวิจัยนํารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ท่ีผานการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ มาเปนกรอบในการสรางแบบประเมิน

ความคิดเห็นของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 3.2 นําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเสนอตอผู เชี่ยวชาญกลุมเดิมในข้ันตอนท่ี 2 ระยะท่ี 1             

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข 

  3.3 ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยดําเนินการเก็บขอมูล ดังนี้ 

  4.1 ผูวิจัยนําเสนอการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในการสัมมนาประชาพิจารณ   

  4.2 ผูวิจัยแจกแบบประเมินความคิดเห็น การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ใหผูเขารวมสัมมนาประชาพิจารณแสดง

ความคิดเห็นและประเมิน 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในข้ันตอนนี้ โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล

เห็นดวยและไมเห็นดวย ของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 นําผลมาวิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณคารอยละ (%) 
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 สรุปการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ระยะ ดังแสดงตาม

ภาพประกอบตอไปนี ้

 

สรุปข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย  

 ผูวิจัยไดสรุปข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังภาพท่ี  3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพท่ี 3.1  สรุปข้ันตอนและระยะการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนที ่2  การประชาพิจารณ์การพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่มงาน

ภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ขั้นตอนที ่1 การร่างการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่มงานภายใน

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ระยะ / ขั้นตอน วธีิดาํเนินการวจิัย ผลลพัธ์ 

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาองคป์ระกอบการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่มงาน

ภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โดยศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ขั้นตอนที ่3 การประเมินองคป์ระกอบการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่ม

งานภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ทาํการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการ

ให้บริการ 

องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่ม

งานภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ร่างการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่มงานภายใน

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

ร่างการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่มงานภายใน

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

จดัสัมมนาประชาพิจารณก์ารพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่มงาน

ภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

การพฒันารูปแบบการให้บริการของกลุ่ม

งานภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

ฉบบัสมบูรณ์ 

ระยะที ่ 3 การพฒันารูปแบบ 

 

ระยะที ่1 การศึกษาองค์ประกอบ  

 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการให้บริการประเมิน

องคป์ระกอบ 

ร่างองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของ

กลุ่มงานภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3 

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาความตอ้งการจาํเป็นการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของ

กลุ่มงานภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและหาค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการพฒันารูปแบบการ

ใหบ้ริการของกลุ่มงานภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

วเิคราะห์หาค่า PNI Modified ของการให้บริการ 

 

ระยะที ่2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ประสงค์  และความต้องการจําเป็น 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงคก์ารพฒันารูปแบบการ

ใหบ้ริการของกลุ่มงานภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3 

 

ความตอ้งการจาํเป็นของการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของกลุ่ม

งานภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 2) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและความ

จําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

และ3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 โดยมีการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้  

 

สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

    X     หมายถึง คาเฉลี่ย 

    S.D.    หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    I     หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพท่ีพึงประสงค 

    D     หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพปจจุบัน 

    PNI Modified  หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล   

  ซ่ึงคณะวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

 

  ระยะท่ี 1 การศึกษาองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

   ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย  

   ข้ันตอนท่ี 2  ผลการศึกษาองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  

   ข้ันตอนท่ี 3  ผลการประเมินองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3   

  ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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    ข้ันตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค ของการใหบริการ

ของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

            ข้ันตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 ระยะท่ี 3  การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

   ข้ันตอนท่ี 1 ผลการยกรางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

         ข้ันตอนท่ี 2 ผลการประชาพิจารณ (Public  Hearing) การพัฒนารูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

ระยะท่ี 1  ศึกษาองคประกอบของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

  ข้ันตอนท่ี 1 ผลการสังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากบทท่ี 2  

คณะวิจัยไดสังเคราะห ไดองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ได  5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ดานการบริหารจัดการ  

1.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก 

1.1.2  รูปธรรมของการบริการ 

1.1.3  ระบบการใหบริการ 

1.1.4  การมีภาวะผูนํา 

   1.2 ดานบุคคลากรใหบริการ  

1.2.1  การประสานงานความรวมมือ 

1.2.2  การสรางปฏิสัมพันธ 
1.2.3  ความเสมอภาคในการใหบริการ 

1.2.4  การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 

   1.3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

1.3.1  ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.3.2  การเขาถึงการบริการ 

1.3.3  การประชาสัมพันธ 

1.3.4  ความปลอดภัย 
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   1.4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ  

1.4.1  ความฉับไว 

1.4.2  ความเชื่อถือไวใน 

1.4.3  ความรูความชํานาญ 

1.4.4  การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 

   1.5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 1.5.1  การใชเวลาอยางเหมาะสม 

1.5.2  ดานการมนุษยสัมพันธท่ีดี 

1.5.3 การเขาถึงผูรับบริการ 

1.5.4  การตอบสนองตอผูใหบริการ 
 

ข้ันตอนท่ี 2 ผลการศึกษาองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของและดําเนินการสังเคราะห

องคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบายและ

ดูแลงานดานการใหบริการในอาชีพตาง ๆ เปนผู ท่ีมีความรู ความสามารถ และเชียวชาญทางการ

ใหบริการ  มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณดานการใหบริการมาแลวไม

นอยกวา 10 ป จํานวน 9 คน มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการสัมภาษณการใหบริการในกลุมงานภายในสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ  

 

องคประกอบรูปแบบ

การใหบริการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการเปลี่ยนแปลง 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี 9 

1.1 ดานการบริหาร

จัดการ  

1.1.1 การบริหาร

จัดการเชิงรุก  

1.1.2  รูปธรรมการ

ใหบริการ 

1.1.3  ระบบการ

ใหบริการ 

1.1.4  การมีภาวะผูนํา 

 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี  

แตปรับแกคํา

ใหสั้นและ

กระชับมาก

ข้ึน 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี  

แตปรับแกคํา

ข้ึนตน

ประโยคให

เปนคํานาม 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิม 

ทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิม 

ทุกองคประกอบ        

ไมมเีพ่ิมหรือลด 

ตัวบงช้ี แตปรับแก

คําใหสั้น กระชับ 

และคําข้ึนตน

ประโยคดวยคํานาม 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการสัมภาษณการใหบริการในกลุมงานภายในสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 

 

องคประกอบรูปแบบ

การใหบริการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการเปลี่ยนแปลง 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี 9 

1.2 ดานบุคลากร

ใหบริการ  

1.2.1  การ

ประสานงานความ

รวมมือ 

1.2.2 การ 

ปฎิสัมพันธ   

1.2.3  ความเสมอ

ภาคในการใหบริการ 

1.2.4 การรูจักและ

เขาใจผูรับบริการ 

1.2.5 ความรูในงานท่ี

ใหบริการ 

 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

และควรเพ่ิม

ตัวบงช้ี 

ความรูในงาน

ท่ีใหบริการ 

คงเดิมทุก

องคประกอบ      

โดยใหเพ่ิมเติม     

ขอ  1.2.5  
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ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการสัมภาษณการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ   (ตอ) 

 

องคประกอบรูปแบบ

การใหบริการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการเปลี่ยนแปลง 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี 9 

1.3 ดานสถานท่ี

ใหบริการและสิ่ง

อํานวยความสะดวก  

1.3.1  ทรัพยากร

สารสนเทศ 

1.3.2  การเขาถึงการ

บริการ 

1.3.3  การ

ประชาสมัพันธ 

1.3.4 ความปลอดภัย 

1.3.5 อาคารสถานท่ี

ในการบริการ 

1.3.6 อุปกรณอํานวย

ความสะดวกในการ

ใหบริการ 

 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

และควรเพ่ิม

ตัวบงช้ี  

อาคาร

สถานท่ีในการ

บริการ 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

และควรเพ่ิม

ตัวบงช้ี  

ดานอุปกรณ

อํานวยความ

สะดวกใน

การใหบริการ 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ  

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก 

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ     

และเพ่ิมตัวบงช้ี  

ขอ 1.3.5          

และ 1.3.6  
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ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการสัมภาษณการใหบริการในกลุมงานภายในสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 

 

องคประกอบรูปแบบ

การใหบริการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการเปลี่ยนแปลง 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี 9 

1.4 ดานประสิทธิภาพ

การใหบริการ  

1.4.1 ความฉับไว 

1.4.2 ความเช่ือถือ

ไววางใจ   

1.4.3  ความรูความ

ชํานาญ 

1.4.4  การใหความ

มั่นใจแกผูรับบริการ 

 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ       

ไมมเีพ่ิม           

หรือลดตัวบงช้ี 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการสัมภาษณการใหบริการในกลุมงานภายในสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 

 

องคประกอบรูปแบบ

การใหบริการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการเปลี่ยนแปลง 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี 9 

1.5 ดานความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

1.5.1  การใชเวลา

อยางเหมาะสม 

1.5.2  การมีมนุษย

สัมพันธท่ีด ี

1.5.3 การเขาถึง

ผูรับบริการ 

1.5.4  การตอบสนอง

ตอการใหบริการ 

1.5.5 จํานวนผู

ใหบริการ 

1.5.6 บุคลิกภาพของ

ผูใหบริการ 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

และควรเพ่ิม

ตัวบงช้ี 

บุคลิกภาพ

ของผู

ใหบริการ 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

และควรเพ่ิม

ตัวบงช้ี 

จํานวนผู

ใหบริการ 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ 

ไมมเีพ่ิมหรือ

ลดตัวบงช้ี 

คงเดิมทุก

องคประกอบ      

และเพ่ิม ขอ 1.5.5  

และ ขอ 1.5.6 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวาองคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 5 องคประกอบหลัก 

และมีตัวบงชี้ จํานวน 25 ตัวบงชี้ ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นใหคงเดิมทุกองคประกอบ และเพ่ิมตัวบงชี้ท่ี 1.2.5 ความรูในงานท่ีใหบริการ ตัวบงชี้ท่ี 1.3.5 อาคารสถานท่ีใน

การบริการ ตัวบงชี้ท่ี 1.3.6 อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ตัวบงชี้ท่ี 1.5.5 จํานวนผูใหบริการ และตัวบงชี้ท่ี 1.5.6 บุคลิกภาพของผูใหบริการ รวมท้ังให

ปรับแกคําใหสั้น กระชับ และคําข้ึนตนประโยคดวยคํานาม 
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 ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 คน จากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ซ่ึงคณะวิจัยได

สรุปองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 ได 5 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ดานการบริหารจัดการ  

1.1.1  การบริหารจัดการเชิงรุก 

1.1.2  รูปธรรมการใหบริการ 

1.1.3  ระบบการใหบริการ 

1.1.4  การมีภาวะผูนํา 

   1.2 ดานบุคลากรใหบริการ  

1.2.1  การประสานงานความรวมมือ 

1.2.2  การปฏิสัมพันธ 
1.2.3  ความเสมอภาพในการใหบริการ 

1.2.4 การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 

1.2.5 ความรูในงานท่ีใหบริการ 

   1.3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

1.3.1  ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.3.2  การเขาถึงการบริการ 

1.3.3  การประชาสัมพันธ 

1.3.4  ความปลอดภัย 

1.3.5 อาคารสถานท่ีในการบริการ 

1.3.6 อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   1.4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ  

1.4.1  ความฉับไว   

1.4.2  ความเชื่อถือไววางใจ 

1.4.3  ความรูความชํานาญ 

1.4.4  การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 

   1.5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 1.5.1  การใชเวลาอยางเหมาะสม 

1.5.2  การมีมนุษยสัมพันธ 

1.5.3 การเขาถึงผูรับบริการ 

1.5.4  การตอบสนองตอการใหบริการ   
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1.5.5  การเขาถึงผูรับบริการ 

1.5.6  บุคลิกภาพของผูใหบริการ 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 ผลการประเมินองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ   

จากการสังเคราะหองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในข้ันตอนท่ี 2 และสรางแบบประเมินองคประกอบเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 9 คน ประเมินองคประกอบ ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมจากข้ันตอนท่ี 2 โดยมีรายละเอียด      

ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการประเมินองคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายการประเมิน ดานความ

เหมาะสม 

ดานความเปนไป

ได 

ดานความเปน

ประโยชน 

 X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

องคประกอบท่ี 1  ดานการการบริหารจัดการ 

1) การบริหารจัดการเชิงรุก 4.44 0.73 4.44 0.73 4.73 0.44 

2) รูปธรรมการใหบริการ 4.56 0.53 4.67 0.50 4.33 0.71 

3) ระบบการใหบริการ 4.56 0.53 4.33 0.71 4.67 0.50 

4) การมีภาวะผูนํา 4.44 0.73 4.33 0.71 4.67 0.50 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 4.50 0.63 4.44 0.66 4.67 0.54 

องคประกอบท่ี 2   ดานบุคลากรใหบริการ 

1) การประสานงานความรวมมือ 4.33 0.71 4.33 0.71 4.44 0.73 

2) การปฏิสัมพันธ 4.44 0.73 4.56 0.53 4.33 0.71 

3) ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.33 0.87 4.44 0.73 4.56 0.73 

4) การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 4.00 0.71 4.56 0.73 4.33 0.71 

5) ความรูในงานท่ีใหบริการ 4.33 0.87 4.56 0.53 4.56 0.53 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.29 0.77 4.49 0.64 4.44 0.68 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการประเมินองคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 

 

รายการประเมิน ดานความ

เหมาะสม 

ดานความ

เปนไปได 

ดานความเปน

ประโยชน 

 X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

องคประกอบท่ี 3 ดานสถานท่ีใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 

1) ทรัพยากรสารสนเทศ 4.44 0.73 4.44 0.53 4.56 0.53 

2) การเขาถึงการบริการ 4.67 0.50 4.56 0.73 4.44 0.73 

3) การประชาสัมพันธ 4.67 0.50 4.56 0.53 4.44 0.53 

4) ความปลอดภัย 4.44 0.88 4.56 0.73 4.11 0.60 

5) อาคารสถานท่ีในการบริการ 4.67 0.50 4.33 0.71 4.56 0.53 

6) อุปกรณอํานวยความสะดวกการใหบริการ 4.56 0.53 4.44 0.53 4.67 0.50 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 4.57 0.61 4.48 0.62 4.46 0.57 

องคประกอบท่ี 4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

1) ความฉับไว 4.56 0.53 4.22 0.83 4.44 0.73 

2) ความเชื่อถือไววางใจ 4.44 0.53 4.56 0.53 4.22 0.67 

3) ความรูความชํานาญ 4.67 0.71 4.67 0.50 4.11 0.60 

4) การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 4.22 0.44 4.44 0.73 4.67 0.50 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 4.47 0.55 4.47 0.65 4.36 0.62 

องคประกอบท่ี 5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

1) การใชเวลาอยางเหมาะสม 4.67 0.50 4.78 0.44 4.56 0.53 

2) ดานการมีมนุษยสัมพันธ 4.44 0.53 4.44 0.73 4.67 0.71 

3) การเขาถึงผูรับบริการ 4.56 0.73 4.00 0.71 4.33 0.71 

4) การตอบสนองตอผูใหบริการ 4.33 0.71 4.33 0.71 4.78 0.44 

5) จํานวนผูใหบริการ 4.78 0.44 4.22 0.67 4.44 0.73 

6) บุคลิกภาพของผูใหบริการ 4.22 0.83 4.67 0.50 4.11 0.93 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 4.50 0.62 4.41 0.62 4.48 0.67 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.67 0.64 4.46 0.64 4.47 0.62 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผลการประเมินองคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ ท้ัง 9 ทาน ในภาพรวม ดานความเหมาะสม 

อยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.67  S.D. = 0.64) ดานความเปนไปได อยูในระดับมาก ( X = 4.46   

S.D. = 0.64)   ดานความเปนประโยชน อยูในระดับมาก ( X = 4.47  S.D. = 0.62)   

 ดานความเหมาะสม เม่ือพิจารณาแตละตัวบงชี้ พบวา องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยดานสูงสุด 3 

ลําดับ ดังนี้ 1) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 4.57  S.D. = 0.61)  2) ดานการ

บริหารจัดการ ( X = 4.50  S.D. = 0.63)  และ 3) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ( X = 4.50   

S.D. = 0.62)    

 ดานความเปนไปได เม่ือพิจารณาแตละตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ดังนี้ 1) ดานบุคลากร

ใหบริการ ( X = 4.49  S.D. = 0.64)  2) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก   

 ( X = 4.48  S.D. = 0.62)  และ 3) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ ( X = 4.47  S.D. = 0.65)   

 ดานความเปนประโยชน เม่ือพิจารณาแตละตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ดังนี้  1) ดานการ

บริหารจัดการ ( X = 4.61  S.D. = 0.54)  2) ด านความพึงพอใจของผู รับบริการ ( X = 4.48          

S.D. = 0.67)  และ 3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 4.46 S.D. = 0.57)   

 

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการใหบริการ

ของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค ของการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้คณะวิจัย ไดดําเนินการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

โดยแบงออกเปนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค ของการใหบริการ

ของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Cheek List) โดยหาคาความถ่ี (Frequency)และคารอยละ (Percentage)       

ไดผลวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงความถ่ีและรอยละของขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม     

ตําแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณการรับบรกิาร  (n=381) 

 

 ขอมูลท่ัวไป                 จํานวน (ความถี่)        

รอยละ 

 

1.  ตําแหนง  

 ผูบริหารสถานศึกษา/ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 276            72.44  

 ผูปกครอง/นักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา  35            9.19 

 บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณาสุข   10   2.62 

 บุคลากรกลุมปกครอง/องคกรทองถ่ิน/เทศบาล  12   3.15 

 บุคลากรตํารวจ/ผูรักษาความปลอดภัย   9   2.36 

 บุคลากรหนวยงานเอกชน    39   10.24 

2.  ระดับการศึกษา 

 ตํากวาปริญญาตรี     28   7.35 

 ปริญญาตรี      66   17.32 

 ปริญญาโท      282   74.02 

 ปริญญาเอก      5   1.31 

3.  ประสบการณการรับบริการ 

 ตั้งแต 1-5 ครั้ง/ป     40   10.50 

 ตั้งแต 6-10 ครั้ง/ป     70   18.37 

 10 ครั้งข้ึนไป/ป      271   71.13 

  รวม      381           100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 381 คน จําแนกตามตําแหนงมีผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  เปนผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 72.44  จําแนกตามระดับการศึกษามีผูตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดระดับปริญญาโท  จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 74.02  และจําแนกตาม

ประสบการณการรับบริการมีผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด รับบริการตั้งแต 10 ครั้งข้ึนไป/ป จํานวน 

271 คน คิดเปนรอยละ 71.13 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค ของการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของ   

การใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในภาพรวม     

(n = 381) 

 

องคประกอบรูปแบบ 

การใหบริการในกลุมงานภายใน 

สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานการบริหารจัดการ 3.23 0.44 ปานกลาง 4.57 0.49 มากท่ีสุด 

2. ดานบุคลากรใหบริการ 3.23 0.44 ปานกลาง 4.53 0.49 มากท่ีสุด 

3. ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

 

3.27 

 

0.47 

 

ปานกลาง 

 

4.50 

 

0.49 

 

มาก 

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 3.35 0.52 ปานกลาง 4.48 0.50 มาก 

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.49 0.54 ปานกลาง 4.47 0.43 มาก 

ภาพรวม 3.31 0.48 ปานกลาง 4.51 0.48 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา สภาพปจจุบันของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมพบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.31 , 

S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลางทุกองคประกอบ   

ประกอบดวย   ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากรใหบริการ  ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ดานประสิทธิภาพการใหบริการ  และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ  

สวนสภาพท่ีพึงประสงคของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวม พบวา สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51 , S.D. 

= 0.48 ) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด  2  ดานคือ  ดานการบริหารจัดการ และ

ดานบริหารบุคลากรใหบริการ และระดับมาก 3 ดาน คือ ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และ ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค        

ขององคประกอบดานการบริหารจัดการและตัวบงชี ้(n = 381) 

  

ตัวบงช้ีดานการบริหารจัดการ 
สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การบริหารจัดการเชิงรุก 3.19 0.43 ปานกลาง 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

2. รูปธรรมการบริการ 3.36 0.51 ปานกลาง 4.48 0.51 มาก 

3. ระบบการใหบริการ 3.17 0.40 ปานกลาง 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

4. การมีภาวะผูนํา 3.20 0.43 ปานกลาง 4.66 0.47 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.23 0.44 ปานกลาง 4.57 0.49 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.5  พบวา สภาพปจจุบันขององคประกอบดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบวา

สภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง   เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้  พบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลางทุกตัว

บงชี้   

 สวนสภาพท่ีพึงประสงคขององคประกอบดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบวาสภาพท่ีพึง

ประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ตัวบงชี้ และระดับมาก  

1  ตัวบงชี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค        

ขององคประกอบดานบุคลากรใหบริการ และตัวบงชี้ (n = 381) 

 

ตัวบงช้ีดานบุคลากรใหบริการ 
สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การประสานความรวมมือ 3.19 0.42 ปานกลาง 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

2. การปฏิสัมพันธ 3.36 0.51 ปานกลาง 4.49 0.51 มาก 

3. ความเสมอภาพในการใหบริการ 3.21 0.45 ปานกลาง 4.46 0.50 มาก 

4. การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 3.23 0.44 ปานกลาง 4.35 0.48 มาก 

5. การมีความรูในงานท่ีใหบริการ 3.17 0.41 ปานกลาง 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.23 0.44 ปานกลาง 4.53 0.49 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.6  พบวา สภาพปจจุบันขององคประกอบดานบุคลากรใหบริการ โดยภาพรวมพบวา

สภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลางทุกตัว

บงชี้  

 สวนสภาพท่ีพึงประสงคขององคประกอบดานบุคลากรใหบริการ โดยภาพรวมพบวาสภาพท่ีพึง

ประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด  2  ตัวบงชี้ และระดับมาก  

3  ตัวบงชี้    
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค        

ขององคประกอบดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกและตัวบงชี้ (n = 381 ) 

  

ตัวบงช้ีดานสถานท่ีใหบริการ 

และส่ิงอํานวยความสะดวก 

สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 3.17 0.41 ปานกลาง 4.42 0.49 มาก 

2. การเขาถึงการบริการ 3.43 0.53 ปานกลาง 4.48 0.51 มาก 

3. การประชาสัมพันธ 3.18 0.43 ปานกลาง 4.63 0.47 มากท่ีสุด 

4. ความปลอดภัย 3.25 0.47 ปานกลาง 4.29 0.47 มาก 

5. อาคารสถานท่ีในการบริการ 3.34 0.51 ปานกลาง 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

6. อุปกรณ อํานวยความสะดวกในการ

บริการ 

 

3.25 

 

0.47 

 

ปานกลาง 

 

4.50 

 

0.50 

 

มาก 

ภาพรวม 3.27 0.47 ปานกลาง 4.50 0.49 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7  พบวา สภาพปจจุบันขององคประกอบดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก โดยภาพรวมพบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้  พบวาสภาพปจจุบัน

อยูในระดับปานกลางทุกตัวบงชี้  

 สวนสภาพท่ีพึงประสงคขององคประกอบดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก   

โดยภาพรวมพบวาสภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด  2  

ตัวบงชี้  และระดับมาก  4  ตัวบงชี้    
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค        

ขององคประกอบดานประสิทธิภาพการใหบริการและตัวบงชี้  (n = 381 ) 

 

ตัวบงช้ีดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

 

สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานความฉับไว 3.20 0.43 ปานกลาง 4.53 0.52 มากท่ีสุด 

2. ความเชื่อถือไววางใจ 3.31 0.49 ปานกลาง 4.58 0.49 มากท่ีสุด 

3. ความรูความชํานาญ 3.45 0.53 ปานกลาง 4.35 0.48 มาก 

4. การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 3.43 0.51 ปานกลาง 4.47 0.51 มาก 

ภาพรวม 3.35 0.52 ปานกลาง 4.48 0.50 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8  พบวา สภาพปจจุบันขององคประกอบดานประสิทธิภาพการใหบริการ            

โดยภาพรวมพบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับ

ปานกลางทุกตัวบงชี้  

 สวนสภาพท่ีพึงประสงคขององคประกอบดานประสิทธิภาพการใหบริการ โดยภาพรวมพบวา

สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ตัวบงชี้ และระดับ

มาก  2  ตัวบงชี้    
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค        

ขององคประกอบดานความพึงพอใจของผูรับบริการและตัวบงชี้  (n = 381 ) 

  

ตัวบงช้ีดานความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการ 

สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การใชเวลาอยางเหมาะสม 3.58 0.60 ปานกลาง 4.41 0.56 มาก 

2. การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี 3.60 0.61 มาก 4.36 0.50 มาก 

3. การเขาถึงผูรับบริการ 3.48 0.54 ปานกลาง 4.67 0.49 มากท่ีสุด 

4. การตอบสนองตอการใหบริการ 3.53 0.52 มาก 4.48 0.51 มาก 

5. จํานวนผูใหบริการ 3.45 0.51 ปานกลาง 4.56 0.52 มากท่ีสุด 

6. บุคลิกภาพของผูใหบริการ 3.29 0.47 ปานกลาง 4.33 0.47 มาก 

ภาพรวม 3.49 0.54 ปานกลาง 4.47 0.43 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.9  พบวา สภาพปจจุบันขององคประกอบดานความพึงพอใจของผูรับบริการ โดย

ภาพรวมพบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้  พบวาสภาพปจจุบันอยูในระดับ

ปานกลาง  4  ตัวบงชี้  ระดับมาก  2  ตัวบงชี้ 

 สวนสภาพท่ีพึงประสงคขององคประกอบดานความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยภาพรวมพบวา

สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ตัวบงชี้  และ

ระดับมาก  4  ตัวบงชี้    
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 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงความตองการจําเปนของการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ของในภาพรวม 

 

องคประกอบรูปแบบ 

การใหบริการในกลุมงาน 

สภาพท่ีพึง

ประสงค 

สภาพ

ปจจุบัน PNI PNI Modified ลําดับ 

I D 

1. ดานการบริหารจัดการ 4.57 3.23 1.34 0.41 1 

2. ดานบุคลากรใหบริการ 4.53 3.23 1.30 0.40 2 

3. ดานสถานท่ีใหบริการ 

    และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

4.50 

 

3.27 

 

1.23 

 

0.38 

 

3 

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 4.48 3.35 1.13 0.34 4 

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.47 3.49 0.98 0.28 5 

ภาพรวม 4.51 3.31 1.20 0.36  

 

 จากตารางท่ี 4.10  พบวา  ความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา PNI Modified  อยูระหวาง 0.28  ถึง 0.41 โดยภาพรวม

เฉลี่ย  0.36  ความตองการจําเปน ลําดับท่ี 1 คือ ดานการบริหารจัดการ ลําดับท่ี 2 คือ  ดานบุคลากรใหบริการ   

ลําดับท่ี 3  คือ  ดานสถานท่ีใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ลําดับท่ี 4  คือ ดานประสิทธิภาพการใหบริการ   

และลําดับท่ี  5  คือ ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงความตองการจําเปนของการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ขององคประกอบดานการบริหารจัดการ 

 

ดานการบริหารจัดการ 

สภาพท่ีพึง

ประสงค 

สภาพ

ปจจุบัน PNI PNI Modified ลําดับ 

I D 

1. การบริหารจัดการเชิงรุก 4.52 3.23 1.34 0.41 1 

2. ดานรูปธรรมการบริการ 4.48 3.23 1.30 0.40 2 

3. ระบบการใหบริการ 4.60 3.27 1.23 0.38 3 

4. การมีภาวะผูนํา 4.66 3.35 1.13 0.34 4 

ภาพรวม 4.57 3.23 1.34 0.41  

 

 จากตารางท่ี 4.11  พบวา ความตองการจําเปนของดานการบริหารจัดการ และตัวบงชี้            

โดยภาพรวมพบวาความตองการจําเปน PNI Modified  0.41  และตัวบงชี้ ความตองการจําเปนมากท่ีสุด คือ  ดาน

การบริหาร 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงความตองการจําเปนของการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ขององคประกอบดานบุคลากรใหบริการ 

 

ดานบุคลากรใหบริการ 

สภาพท่ีพึง

ประสงค 

สภาพ

ปจจุบัน PNI PNI Modified ลําดับ 

I D 

1. การประสานความรวมมือ 4.73 3.19 1.54 0.48 1 

2. การสรางปฏิสัมพันธ 4.49 3.36 1.13 0.34 5 

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.46 3.21 1.25 0.39 3 

4. การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 4.35 3.23 1.12 0.35 4 

5. ความรูในงานท่ีใหบริการ 4.60 3.17 1.43 0.45 2 

ภาพรวม 4.53 3.23 1.29 0.40  

 

 จากตารางท่ี 4.12  พบวา ความตองการจําเปนของดานบุคลากรใหบริการ และตัวบงชี้          

โดยภาพรวมพบวาความตองการจําเปน PNI Modified  0.40  และตัวบงชี้ ความตองการจําเปนมากท่ีสุด คือ     

การประสานความรวมมือ 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงความตองการจําเปนของการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ขององคประกอบดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

 

ดานสถานท่ีใหบริการ 

และส่ิงอํานวยความสะดวก 

สภาพท่ีพึง

ประสงค 

สภาพ

ปจจุบัน PNI PNI Modified ลําดับ 

I D 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 4.42 3.17 1.25 0.39 3 

2. การเขาถึงการบริการ 4.48 3.43 1.05 0.31 6 

3. การประชาสัมพันธ 4.63 3.18 1.45 0.46 1 

4. ความปลอดภัย 4.29 3.25 1.04 0.32 5 

5. อาคารสถานท่ีในการบริการ 4.70 3.34 1.36 0.41 2 

6. อุปกรณอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 

 

4.50 

 

3.25 

 

1.25 

 

0.38 

 

4 

ภาพรวม 4.50 3.27 1.23 0.38  

 

 จากตารางท่ี 4.13  พบวา  ความตองการจําเปนของดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก และตัวบงชี้ โดยภาพรวมพบวาความตองการจําเปน PNI Modified  0.38  และตัวบงชี้ ความตองการ

จําเปนมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงความตองการจําเปนของการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ขององคประกอบดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

 

ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

 

สภาพท่ีพึง

ประสงค 

สภาพ

ปจจุบัน PNI PNI Modified ลําดับ 

I D 

1. ความฉับไว 4.53 3.20 1.33 0.42 1 

2. ความเชื่อถือไววางใจ 4.58 3.31 1.27 0.38 2 

3. ความรูความชํานาญ 4.35 3.45 0.90 0.26 4 

4. การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ  

4.47 

 

3.35 

 

1.04 

 

0.30 

 

3 

ภาพรวม 4.48 3.35 1.14 0.34  

 

 จากตารางท่ี  4.14   พบวา  ความตองการจําเปนของดานประสิทธิภาพการใหบริการและตัวบงชี้  

โดยภาพรวมพบวาความตองการจําเปน PNI Modified  0.34  และตัวบงชี้ ความตองการจําเปนมากท่ีสุด  คือ  

ความฉับไว 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงความตองการจําเปนของการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ขององคประกอบดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

สภาพท่ีพึง

ประสงค 

สภาพ

ปจจุบัน PNI PNI Modified ลําดับ 

I D 

1. การใชเวลาอยางเหมาะสม 4.41 3.58 0.83 0.23 4 

2. การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 4.36 3.60 0.76 0.21 6 

3. การเขาถึงผูรับบริการ 4.67 3.84 0.83 0.22 5 

4. การตอบสนองตอการใหบริการ 4.48 3.53 0.95 0.27 3 

5. จํานวนผูใหบริการ 4.56 3.45 1.11 0.32 1 

6. บุคลิกภาพของผูใหบริการ 4.33 3.39 0.94 0.28 2 

ภาพรวม 4.47 3.57 0.90 0.25  

 

 จากตารางท่ี  4.15  พบวา  ความตองการจําเปนของดานประสิทธิภาพการใหบริการและตัวบงชี้  

โดยภาพรวมพบวาความตองการจําเปน  PNI Modified  0.25  และตัวบงชี้ ความตองการจําเปนมากท่ีสุด  คือ  

จํานวนผูใหบริการ 
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ระยะท่ี 3  การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 1 ผลการยกรางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.1 ดานการบริหารจัดการ  

1.1.1  การบริหารจัดการเชิงรุก 

1.1.2  รูปธรรมของการบริการ 

1.1.3  ระบบการใหบริการ 

1.1.4  การมีภาวะผูนํา 

   1.2 ดานบุคลากรใหบริการ  

1.2.1  การประสานความรวมมือ 

1.2.2  การสรางปฏิสัมพันธ 
1.2.3  ความเสมอภาคในการใหบริการ 

1.2.4  การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 

1.2.5  ความรูในงานท่ีใหบริการ 

   1.3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1.3.1  ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.3.2  การเขาถึงการบริการ 

1.3.3  การประชาสัมพันธ 

1.3.4  ความปลอดภัย 

1.3.5  อาคารสถานท่ีในการบริการ 

1.3.6  อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   1.4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ  

1.4.1  ความฉับไว 

1.4.2  ความเชื่อถือไววางใจ 

1.4.3  ความรูความชํานาญ 

1.4.4  การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 

   1.5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 1.5.1  การใชเวลาอยางเหมาะสม 

1.5.2  การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

1.5.3  การเขาถึงผูรับบริการ 
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1.5.4  การตอบสนองในการใหบริการ 

1.5.5  จํานวนผูใหบริการ 

1.5.6  บุคลิกภาพของผูใหบริการ 
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ภาพที่ 4.1  รางรูปแบบการใหบริการในกลุมงาน

ภายในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3  

1. ดานการบริหารจัดการ 

  1) การบริหารจัดการ 

  2) รูปธรรมของการบริการ 

  3) ระบบการใหบริการ 

  4) การมีภาวะผูนํา 

 

2. ดานบุคลากรใหบริการ 

1) การประสานความรวมมือ 

2) การสรางปฏสิัมพันธ 

3) ความเสมอภาคในการใหบริการ 

4) การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 

5) ความรูในงานท่ีใหบริการ 

 

3. ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) ทรัพยากรสารสนเทศ 

2) การเขาถึงการบริการ 

3) การประชาสัมพันธ 

4) ความปลอดภัย 

5)  อาคารสถานท่ีในการบริการ 

6)  อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

 

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 1) การใชเวลาอยางเหมาะสม 

 2) การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

 3) การเขาถึงผูรับบริการ 

4)  การตอบสนองตอการใหบริการ 

5)  จํานวนผูใหบริการ 

6) บุคลิกภาพของผูใหบริการ 

 

 

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

 1) ความฉับไว 

 2) ความเช่ือถือไววางใจ 

 3) ความรูความชํานาญ 

 4) การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 

 

 

รูปแบบการ

ใหบริการของ

กลุมงานภายใน

สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 
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 ข้ันตอนท่ี 2  ผลการประชาพิจารณ (Public Hearing) การพัฒนารูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 นํารูปแบบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 มาประชาพิจารณ เพ่ือ ตรวจสอบ ยืนยัน รับรอง รูปแบบการใหบริการในกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคณะวิจัยไดจัด

ประชุมสัมมนาและประชาพิจารณ (Public Hearing) ข้ึนเม่ือวันท่ี 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564     

เวลา 08.30-12.00 น. ณ.อาคารรมไทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3     

โดยมีประธานเครือขายการจัดการศึกษา ผูอํานวยการกลุม และศึกษานิเทศก จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 40 ทาน พบวา การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ท่ีคณะวิจัยไดพัฒนาข้ึนมีความ

เหมาะสมในองคประกอบหลัก และตัวบงชี้  สามารถนําไปขยายผลตอไป   

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมาประชาพิจารณ 

 ตอนท่ี 2 ผลการประชาพิจารณการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรวมสัมมนาประชาพิจารณ  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Cheek List) โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ไดผลวิเคราะหขอมูล    

ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงความถ่ีและรอยละของขอมูลสถานภาพของผูรวมสัมมนาประชาพิจารณ จําแนก

ตามตําแหนง ระดับการศึกษา  และประสบการณการทํางาน (n=40) 

 

 ขอมูลท่ัวไป          จํานวน (คน)  รอยละ 

1.  ตําแหนง 

 ประธานเครือขายการจัดการศึกษา  23   57.50 

 ผูอํานวยกลุม     10   25.00 

 ศึกษานิเทศก     7   17.50 

2.  ระดับการศึกษา 

 ปริญญาโท     38   95.00 

 ปริญญาเอก     2   5.00 

3.  ประสบการณการทํางานในตําแหนง 

 ตั้งแต 1-5  ป     15   37.50 

 ตั้งแต 6-10 ป     20   50.00 

 10 ปข้ึนไป     5   12.50 

  รวม     40   100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.16   ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายในการสัมมนาประชา

พิจารณ จํานวน 40 คน สวนใหญเปนประธานเครือขายการจัดการศึกษา จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 

57.50 ผู อํานวยการกลุม จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 25.00 และศึกษานิเทศ จํานวน 7 คน        

คิดเปนรอยละ 17.50 ตามลําดับ กลุมตัวอยางผูประเมินสวนใหญจบปริญญาโท จํานวน 38 คน คิดเปน

รอยละ 95.00 และปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ และประสบการณการ

ทํางานในตําแหนง พบวาประสบการณตั้งแต 6-10 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ

ประสบการณตั้งแต 1-5 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และ 10 ปข้ึนไป จํานวน 5 คน      

คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2 ผลการประชาพิจารณการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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ตารางท่ี  4.17 แสดงคารอยละ (%) ของความคิดเห็นจากการประชาพิจารณรูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

องคประกอบการรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

(%) (%) 

องคประกอบท่ี 1  ดานการบริหารจัดการ 95.00 5.00 

1. การบริหารจัดการเชิงรุก 100.00 0.00 

2. รูปธรรมของการบริการ 97.50 2.50 

3. ระบบการใหบริการ 92.50 7.50 

4.  การมีภาวะผูนํา 90.00 10.00 

องคประกอบท่ี 2  ดานบุคลากรใหบริการ 98.50 1.50 

1.  การประสานความรวมมือ 97.50 2.50 

2. การสรางปฏิสัมพันธ 100.00 0.00 

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ 100.00 0.00 

4. การรูจักและเขาใจผูรับ 97.50 2.50 

5. ความรูในงานท่ีบริการ  97.50 2.50 
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ตารางท่ี  4.17  แสดงคารอยละ (%) ของความคิดเห็นจากการประชาพิจารณรูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 (ตอ) 

 

องคประกอบรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

(%) (%) 

องคประกอบท่ี  3  ดานสถานท่ีใหบริการและ 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
97.08 2.92 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 92.50 7.50 

2. การเขาถึงการบริการ 100.00 0.00 

3. การประชาสัมพันธ 92.50 7.50 

4. ความปลอดภัย 100.00 0.00 

5. อาคารสถานท่ีในการบริการ 97.50 2.50 

6. อุปกรณอํานวยความสะดวกใหบริการ 100.00 0.00 

องคประกอบท่ี  4  ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 100.00 0.00 

1. ความฉับไว 100.00 0.00 

2. ความเชื่อถือไววางใจ 
 

100.00 0.00 

3. ความรูความชํานาญ 100.00 0.00 

4. การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 100.00 0.00 

องคประกอบท่ี 5  ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 97.92 2.08 

1. การใชเวลาอยางเหมาะสม 97.50 2.50 

2. การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 97.50 2.50 

3. การเขาถึงผูรับบริการ 
 

92.50 7.50 
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ตารางท่ี  4.17  แสดงคารอยละ (%) ของความคิดเห็นจากการประชาพิจารณรูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 (ตอ) 

 

องคประกอบรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

(%) (%) 

4. การตอบสนองตอผูใหบริการ 100.00 0.00 

5. จํานวนผูใหบริการ 100.00 0.00 

6. บุคลิกภาพของผูใหบริการ 100.00 0.00 

ภาพรวม 97.70 2.30 

 

 จากตารางท่ี  4.17  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย จากการประชาพิจารณการพัฒนา

รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3     

จาก 5 องคประกอบหลัก 25 ตัวบงชี้ พบวา เห็นดวย รอยละ 97.70  และไมเห็นดวย รอยละ 2.30 ซ่ึงมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุดและสามารถนําไปใชได 

 

 จากการศึกษาวิจัยท้ัง 2 ระยะ คณะวิจัยไดรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยคณะวิจัยนําเสนอในลักษณะ Specifics Model ดังมีรายละเอียด

ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.2  รูปแบบการใหบริการในกลุมงาน

ภายในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3  

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 1) การใชเวลาอยางเหมาะสม 

 2) การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

 3) การเขาถึงผูรับบริการ 

4)  การตอบสนองตอการใหบริการ 

5)  จํานวนผูใหบริการ 

6) บุคลิกภาพของผูใหบริการ 

 

 

รูปแบบการ

ใหบริการของ

กลุมงานภายใน

สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 

1. ดานการบริหารจัดการ 

  1) การบริหารจัดการ 

  2) รูปธรรมของการบริการ 

  3) ระบบการใหบริการ 

  4) การมีภาวะผูนํา 

 

2. ดานบุคลากรใหบริการ 

1) การประสานความรวมมือ 

2) การสรางปฏสิัมพันธ 

3) ความเสมอภาคในการใหบริการ 

4) การรูจักและเขาใจผูรับบริการ 

5) ความรูในงานท่ีใหบริการ 

 

3. ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) ทรัพยากรสารสนเทศ 

2) การเขาถึงการบริการ 

3) การประชาสัมพันธ 

4) ความปลอดภัย 

5)  อาคารสถานท่ีในการบริการ 

6)  อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

 

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

 1) ความฉับไว 

 2) ความเช่ือถือไววางใจ 

 3) ความรูความชํานาญ 

 4) การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 
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ตารางท่ี  4.18 แสดงรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร  

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี คําอธิบาย 

ดานการบริหารจัดการ 1.การบริหารเชิงรุก มีกระบวนการรูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสม 

และสามารถใหบริการผูรับบริการไดเปนอยางดี 

ดวยการใหบริการท่ีรวดเร็ว สะดวกสบาย  

ปลอดภัย 

 2. รูปธรรมการการ

ใหบริการ 

ผูใหบริการมีความสามารถ ดานการใหบริการกับ

ผูรับบริการอยางเหมาะสม มีความชัดเจนในการ

บริการ เร็วรวด และดําเนินการใหบริการอยาง

ถูกตองตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

 3. ระบบการใหบริการ มีรูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสม และสามารถ

ใหบริการใหกับผูรับบริการไดอยางดี สามารถ

เขาถึงการใหบริการ มีความปลอดภัยในการ

ใหบริการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การใหบริการ 

 4. การมีภาวะผูนํา ผูใหบริการแสดงออกถึงการกระทําท่ีนําไปสูการ

บริการท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงขององคกรไปในทางท่ีดีข้ึน    

การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
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ตารางท่ี  4.18 แสดงรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี คําอธิบาย 

ดานบุคลากรใหบริการ 1. การประสานความรวมมือ การสรางแบบอยางคานิยมองคกรใหเกิด

พฤติกรรมทางบวกของผูใหบริการและ

ผูรับบริการท่ีจะสงผลดีตอการสรางความรวมมือ

ระหวางบุคคล องคกร หนวยงาน และชี้ใหเห็นวา

หากสิ่งเหลานี้เกิดข้ึนกับบุคคล องคกร และ

หนวยงานท่ีใหบริการหรือรับบริการแลวจะมีผลดี

ตอการใหบริการ 

 2. การสรางปฏิสัมพันธ การพูดคุย ประสานงานในแตละหนวยงานเปน

การสรางปฏิสัมพันธเชิงบวก ซ่ึงผูใหบริการ

สามารถสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูรับบริการไดท้ังทางตรงและทางออม เชน    

การจัดกิจกรรมสัมพันธรวมกัน เปดพ้ืนท่ีให

บุคลากรทําความรูจักกัน 

 3. ความเสมอภาคในการ

ใหบริการ 

การใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน  

ไมเอ้ือผลประโยชนใหกับองคกร หนวยงาน หรือ

บุคคลใดเปนพิเศษ 

 4. การรูจักและเขาใจ

ผูรับบริการ 

เปนวิธีการท่ีผูใหบริการจะตองทราบวา

ผูรับบริการตองการอะไร จากนั้นผูใหบริการตอง

แสวงหาสิ่งตางๆ เหลานั้นมาใหบริการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

 5. ความรูในงานท่ีใหบริการ การเชื่อมโยง ระหวางความรู ความสามารถ 

รวมถึงความชํานาญในการใหบริการ จนสามารถ

สรางความม่ันใจใหกับผูท่ีมาใชบริการได 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี คําอธิบาย 

ดานสถานท่ีใหบริการ

และสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ ความพรอมของทรัพยากรดานขอมูล ขาวสาร 

เพ่ือเปนการสรางความพรอมในการใหบริการกับ

ผูรับบริการ สงผลใหผูรับบริการเกิดความเขาใจ  

เขาถึงและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

 2. การเขาถึงการบริการ มีการเขาถึงการบริการท่ีผูรับบริการไดรับจากการ

ใหบริการ  ซ่ึงเปนความรูสึกประทับใจ  หรือไม

เสียดายเวลา  เสียดายความรูสึก เนื่องจากการ

ไดรับบริการ 

 3. การประชาสัมพันธ การบอกใหผูรับบริการทราบถึงรายละเอียดและ

ข้ันตอน รูปแบบการใหบริการตาง ๆ ของแตละ

กลุมงาน โดยใชภาษาและวิธีการท่ีเขาใจงาย

เพ่ือใหผู รับบริการเกิดความเขาใจในการรับ

บริการใหมากท่ีสุด 

 4. ความปลอดภัย ผูรับบริการท่ีมาใชบริการจะไดรับความปลอดภัย

ในการใชบริการ ไมเสี่ยงหรือเกิดปญหาอ่ืน ๆ 

รวมถึงความผิดพลาดจากกทํางานของผูใหบริการ

ตามมาภายหลัง 

 5. อาคารสถานท่ีในการ

บริการ 

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บริเวณอาคารสถานท่ีใหบริการท้ังภายในและ

ภายนอก และการใชประโยชนในการใหบริการ 

 6. อุปกรณอํานวยความ

สะดวกในการใหบริการ 

เอกสารประกอบการดําเนินการ จุดใหบริการ 

โตะ เกาอ้ี ปากกา ฯลฯ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับผูรับบริการไดรับความสะดวกมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี คําอธิบาย 

ดานประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

1. ความฉับไว การใชเวลาไดอยางดีท่ีสุด รวดเร็ว ไมทํางาน

ลาชา เพ่ือใหผูรับบริการไดรับการบริการอยาง

ทันทวงที โดยผูใหบริการจะตองสรางวัฒนธรรม

การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 

Service) 

 2. ความเชื่อถือไววางใจ การสรางความนาเชื่อถือจากมาตรฐานท่ี

สมํ่าเสมอ จนทําใหผูรับบริการเกิดความเชื่อถือ

และม่ันใจในการบริการ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการ

ไดรับรางวัล หรือการบอกตอจากผูรับบริการท่ี

เคยมาใชบริการ 

 3. ความรูความชํานาญ องคความรูในงานท่ีใหบริการ รูจักศึกษาหา

ความรูในเรื่องงานท่ีใหบริการท่ีกําลังทําอยู

ตลอดเวลา ท้ังการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจาก

องคกร เรียนรูจากผูอ่ืน เรียนรูจากอินเทอรเน็ต 

โดยเรียนให “รูจริง และรูแจง” และนําความรู

นั้นมาปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 

 4. การใหความม่ันใจแก

ผูรับบริการ 

ผูใหบริการตองมีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี ละเอียด

ถ่ีถวน มีความแมนยําในงานของตนเอง ไวใจไดใน

เรื่องการใชเวลาตามกําหนด และเรื่องอ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี คําอธิบาย 

ดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

1. การใชเวลาอยาง

เหมาะสม 

การกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานตอง

อยูในลักษณะท่ีถูกตอง   เหมาะสมกับหลักการ

และทันสมัย 

 2. การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี การแสดงความสนใจและความเอาใจใสในการ

ใหบริการ ยิ้มแยม และใชวาจาไพเราะขณะ

ใหบริการ พยายามไมทําใหผูรับบริการรูสึกวาถูก

ทอดท้ิงโดยไมไดรับการเอาใจใสจากผูใหบริการ 

 3. การเขาถึงผูรับบริการ การท่ีผูใหบริการสามารถใหบริการผูรับบริการได

อยางรวดเร็ว ผูรับบริการไดรับบริการนั้นไดงาย  

คํานึงถึงความสะดวกสบายของผูรับบริการ 

 4. การตอบสนองตอการ

ใหบริการ 

การตอบสนองตอผูใหบริการทันที เม่ือ

ผูรับบริการตองการไดรับบริการหรือเม่ือเกิด

ปญหาก็สามารถตอบขอสงสัยไดอยางรวดเร็ว  

จนปญหาคลี่คลายไดทันที 

 5. จํานวนผูใหบริการ ปริมาณบุคลากรท่ีใหบริการในกลุมงาน มี

เพียงพอตองานบริการนั้น โดยไดรับบริการอยาง

ทันทีเม่ือมีผูรับบริการ 

 6. บุคลิกภาพของผู

ใหบริการ 

ลักษณะเฉพาะของผูใหบริการในดานตาง ๆ     

ท้ังภายนอกและ ภายใน บุคลิกภาพภายนอก คือ 

สว นทีมองเห็นชัดเจน เชน รูปรางหนาตา 

กิริยามารยาท การแตงตัว วิธพูีดจา การนั่ง     

การยืน บุคลิกภาพภายใน คือ สวนทีมองเห็นได

ยากอาจจะตองใชการอนุมาน เชน สติปญญา

ความถนัด และอารมณ 
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บทท่ี  5 

 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3พ้ืนฐาน 2) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน 

สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 และ 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ซ่ึงมีข้ันตอนของการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้  

 ระยะท่ี 1 การศึกษาองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย  

  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาองคประกอบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  

  ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยผูทรงคุณวุฒิ 

 ระยะท่ี 2  การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงคของการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 ระยะท่ี 3  การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 1 การยกรางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

  ข้ันตอนท่ี 2  การประชาพิจารณการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน เพ่ือใหสัมภาษณแนวคิดการ

ใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประเมิน
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องคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได  และความเปนประโยชน กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัย  

ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  2) ผูปกครองนักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา 3) 

บุคลากรโรงพบาล/สาธารณสุข 4) บุคลากรกลุมปกครอง/องคกรทองถ่ิน/เทศบาล  5)บุคลากรตํารวจ/

ผูรักษาความปลอดภัย  6) บุคลากรหนวยงานเอกชน และ 7) อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนผูมารับบริการในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 381 คน เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึง

ประสงค และความตองการจําเปนของการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  และประธานเครือขายการจัดการศึกษา ผูอํานวยการกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พรอมท้ังศึกษานิเทศก จํานวน 40 คน เพ่ือ

ประชาพิจารณรูปแบบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางการใหบริการในกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  2) แบบประเมินองคประกอบรูปแบบการ

ใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  3) แบบสอบถาม

รูปแบบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 และ 

4) แบบประเมินความคิดเห็นรูปแบบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ คือ หาคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถาม

ท้ังฉบับ หาความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและหาคาความตองการจําเปนโดยวิธี 

Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNI  Modified) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยรูปแบบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  พบวา 

 1. องคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

องคประกอบท่ี 2 ดานบุคลากรใหบริการ องคประกอบท่ี 3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก องคประกอบท่ี 4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และองคประกอบท่ี 5 ดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  
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2. สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา สภาพปจจุบันโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( X  = 3.31 , S.D. = 0.48) สภาพท่ีพึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 

4.51 , S.D. = 0.48) และความตองการจําเปน โดยรวมทุกดานมีคา PNI Modified  อยูระหวาง 0.28  ถึง  

0.41  โดยภาพรวมเฉลี่ย  0.36   

3. การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 25 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) ดานการบริหาร

จัดการ ประกอบดวย 1.1) การบริหารจัดการเชิงรุก1.2) รูปธรรมของการบริการ 1.3) ระบบการ

ใหบริการ และ 1.4) การมีภาวะผูนํา 2) ดานบุคลากรใหบริการ ประกอบดวย 2.1) การประสานความ

รวมมือ 2.2) การสรางปฏิสัมพันธ 2.3) ความเสมอภาคในการใหบริการ 2.4) การรูจักและเขาใจ

ผูรับบริการ และ 2.5) ความรูในงานท่ีใหบริการ 3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก

ประกอบดวย 3.1) ทรัพยากรสารสนเทศ 3.2) การเขาถึงการบริการ 3.3) การประชาสัมพันธ 3.4 ) 

ความปลอดภัย  3.5) อาคารสถานท่ีในการบริการ และ 3.6) อุปกรณอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ ประกอบดวย 4.1) ความฉับไว 4.2) ความเชื่อถือไววางใจ  

4.3) ความรูความชํานาญ และ 4.4) การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 5) ดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ประกอบดวย 5.1) การใชเวลาอยางเหมาะสม  5.2) การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  5.3) การ

เขาถึงผูรับบริการ 5.4) การตอบสนองในการใหบริการ 5.5) จํานวนผูใหบริการ และ 5.6) บุคลิกภาพ

ของผูใหบริการ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 คณะวิจัยอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3  ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

องคประกอบท่ี 2 ดานบุคลากรใหบริการ องคประกอบท่ี 3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก องคประกอบท่ี 4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ  และองคประกอบท่ี 5 ดานความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ซ่ึงคณะวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบ และตัวบงชี้ ของรูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จาก รายงานการวิจัยท้ังในและ

ตางประเทศ และเอกสารตําราทางวิชาการตางๆ ของขวัญชนก สุวรรณพงศ (2561) พรเพ็ญ อารีกิจ 

(2558) เดชชาติ โกพลรัตน (2563)  สุดารัตน บัวเนียม (2561) สัมพันธ อินปาน (2562) วิเนตร        
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สุขสวัสดิ์เสรีกุล (2549)   เดือนเพ็ญ นนทะวงษ (2554) น้ําลิน เทียมแกว (2560)  ภัทรปภา จิรภาสชยัง 

(2559)  นราธิป แนวคําดี (2562)   ดาวสวรรค รื่นรมย (2560)   เสาวลักษณ ดีม่ัน (2560) วิจิตรา     

พลสําโรงและคณะ (2561) มงคล ปานศรี (2562) ประภาพร สิงหทองและทัตษภร ศรีสุข (2564  วสันต 

มณีวิหค (2560) ทรงกลด บอเกิด (2561)  ทรงยศ แกวมงคลและคณะ (2561) ปยณัฐ จันทรเกิด 

(2559) Bouman & Norman (1975) Howat, et al., (1995)  Fitzerrald & Durant (1980) Bielen 

and Demoulin (2007) yler, K., & Hastings, N (2011)  อีกท้ังยังไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  

9 คน ดานองคประกอบการใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3และนํากลับไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินยืนยันองคประกอบ และตัวบงชี้ ซ่ึงมีตัวบงชี้ 5 ตัว

บงชี้ ท่ีผูทรงคุณวุฒิใหเพ่ิมเติม คือ องคประกอบดานบุคลากรใหบริการ 1 ตัวบงชี้  ไดแก ความรูในงาน

ท่ีใหบริการ องคประกอบดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 2 ตัวบงชี้ ไดแก อาคาร

สถานท่ีในการบริการ และ อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ และ องคประกอบดานความพึง

พอใจของผูรับบริการ ไดแก จํานวนผูใหบริการ และ บุคลิกภาพของผูใหบริการ สงผลใหไดองคประกอบ

และตัวบงชี้ ของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 สอดคลองกับ ชนิดา  คงสําราญ (2562) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ

ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

ไดองคประกอบดังนี้  การมุงม่ันพัฒนาคน การสรางชุมชน การเขาใจผู อ่ืนและเห็นคุณคาผู อ่ืน           

การกระตุนและใหกําลังใจผูอ่ืน การรับฟง การตระหนักรู การรับผิดชอบดูแล การมองการณไกล การ

โนมนาวใจ และการสรางมโนทัศน สอดคลองกับ เสาวลักษณ ดีม่ัน (2560) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวา ระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ การใหบริการอยางเสมอภาค การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการ

อยางกาวหนา สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชชาติ  โกพลรัตน. (2563) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการลูกคาของผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัด ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบการใหบริการลูกคาผูประกอบการโรงแรมราคา

ประหยัด ความตองการเปนคนสุด 3 ลําดับแรก ไดแก (1) ดานการเขาถึงลูกคา (2) ดานการสรางบริการ

ใหเปนท่ีรูจัก 3 กิจกรรม (3) ดานความปลอดภัยมาพัฒนารูปแบบการใหบริการลูกคาของโรงแรมราคา

ประหยัด โดยนํามาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกับพนักงาน                    

2. สภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และความตองการจําเปนของการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา สภาพปจจุบันของการใหบริการ

ของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา           

สภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.31 , S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา     
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สภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลางทุกองคประกอบ  ประกอบดวย  ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร

ใหบริการ ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และดาน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  สภาพท่ีพึงประสงคของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา สภาพท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด      

( X  = 4.51 , S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 2  ดานคือ  ดานการ

บริหารจัดการ และดานบุคลากรใหบริการ และระดับมาก 3 ดาน คือ ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก  ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และดานความพึงพอใจของผูรับบริการ และความตองการ

จําเปนของการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

พบวา  PNI Modified  อยูระหวาง 0.28 ถึง 0.41  โดยภาพรวมเฉลี่ย  0.36  ความตองการจําเปน ลําดับท่ี 1 คือ 

ดานการบริหารจัดการ  ลําดับท่ี 2  คือ ดานบุคลากรใหบริการ  ลําดับท่ี 3 คือ  ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก  ลําดับท่ี 4  คือ ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และลําดับท่ี 5  คือ ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชชาติ  โกพลรัตน. (2563) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใหบริการลูกคาของ

ผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัด ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวา     1) ความตองการจําเปนจากการใหบริการลูกคาของผูประกอบการโรงแรมราคา

ประหยัด คาเฉลี่ยท้ัง 5 ดาน และอยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับความตองการจําเปน ลําดับท่ี 1       

ดานการเขาถึงลูกคาและการสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก (PNIModified =12) ลําดับท่ี 2 ความปลอดภัย 

(PNIModified = 0.11) ลํ า ดั บ ท่ี  3 ก า ร เข า ใจ แ ล ะ รู จั ก ลู ก ค า  (PNIModified = 0.10) ลํ า ดั บ ท่ี  4                

การติดตอสื่อสาร ความสามารถของผูใหบริการ และความมีน้ําใจ ความสุภาพออนโยน (PNIModified 

=0.08) และลําดับท่ี 5 ดานความนาเชื่อถือ ความไววางใจและการตอบสนองลูกคา (PNIModified = 0.07) 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเนตร  สุขสวัสดิ์เสรีกุล.(2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ

บริหารจัดการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา ดานคุณภาพการใหบริการฯ และดาน

บริหารจัดการสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี ท่ีอยูในระดับมากและเรียงลําดับความพึงพอใจรายดานจากมาก

ไปหานอย คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก/อุปกรณ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี/

บุคลากรผูใหบริการ ดานบริหารจัดการสํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรีและดานคุณภาพการใหบริการใน

ภาพรวมของสํานักงานท่ีดินตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ  

3. รูปแบบใหบริการในกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ และ 25 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1.1)       

การบริหารจัดการเชิงรุก 1.2) รูปธรรมของการบริการ 1.3) ระบบการใหบริการ และ 1.4) การมีภาวะ

ผูนํา 2) ดานบุคลากรใหบริการ ประกอบดวย  2.1) การประสานความรวมมือ 2.2) การสรางปฏิสัมพันธ 

2.3) ความเสมอภาคในการใหบริการ 2.4) การรูจักและเขาใจผูรับบริการ และ 2.5) ความรูในงานท่ี

ใหบริการ 3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวย  3.1) ทรัพยากรสารสนเทศ  
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3.2) การเขาถึงการบริการ  3.3) การประชาสัมพันธ 3.4 ) ความปลอดภัย 3.5) อาคารสถานท่ีในการ

บริการ และ 3.6) อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

ประกอบดวย  4.1) ความฉับไว 4.2) ความเชื่อถือไววางใจ 4.3) ความรูความชํานาญ และ 4.4) การให

ความม่ันใจแกผูรับบริการ 5) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวย 5.1) การใชเวลาอยาง

เหมาะสม  5.2) การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  5.3) การเขาถึงผูรับบริการ  5.4) การตอบสนองในการใหบริการ 

5.5) จํานวนผูใหบริการ และ 5.6) บุคลิกภาพของผูใหบริการ จากการประเมินการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร เขต 3 จากผูทรงคุณวุฒิ 9 

คน พบวา ความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา องคประกอบในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.67 เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉลี่ยดานสูงสุด 3 ลําดับ ดังนี้ 1) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก  คาเฉลี่ย 4.57  2) ดานการบริหารจัดการ คาเฉลี่ย 4.50 และ 3) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ  

คาเฉลี่ย 4.50  ตามลําดับ ความเปนไปไดของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา องคประกอบในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.46 เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ดังนี้ 1) ดานบุคลากรใหบริการ คาเฉลี่ย 4.49   

2) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย  4.48  และ  3) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

คาเฉลี่ย 4.47  ตามลําดับ และความเปนประโยชนของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา  องคประกอบในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.47    

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ดังนี้ 1) ดานการบริหาร

จัดการ คาเฉลี่ย 4.61  2) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.48  และ 3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่ง

อํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.46  ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาพร  สิงหทองและทัต

ษภร       ศรีสุข.(2564) ศึกษาการศึกษาปจจัยการใหบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศกรณีศึกษา 

สํานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาปจจัยการใหบริการ ภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ดานท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือความเชื่อม่ันตอผูรับบริการ รองลงมาคือ รูจักและเขาใจ

ผูรับบริการ ซ่ึงคาเทากันกับการตอบสนองตอผูรับบริการ ความเชื่อถือไววางใจ และความเปนรูปธรรมของ

การบริการ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ  วสันต มณีวิหค (2560) ศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสลุยอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษา

พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของอบต. สลุยอ.ทาแซะ  จ.ชุมพร ภาพรวมอยู

ในระดับมาก สรุปไดวา ดานใหบริการดวยความเอาใจใสผูมาใชบริการเปนอันดับ 1 รองลงมา ดานบริการ

ท่ีจับตองไดเปนรูปธรรม ดานบริการท่ีไวใจได ถูกตองแมนยํา ดานใหบริการดวยความรู ความชํานาญ    

แกผูมาใชบริการ และดานความมุงม่ัน เต็มใจในการใหบริการตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ      

ทรงกลด  บอเกิด (2561) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลวงดง อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
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ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดวง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยู ในระดับมาก          

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค รองลงมา

คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ และ

ดานการใหบริการอยางกาวหนา และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรเพ็ญ อารีกิจ (2558) ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการสรางปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูรับบริการเพ่ือเสริมสรางการปฏิบัติ ท่ีดีในการ

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัย พบวา ไดรูปแบบชื่อวา 

“PICT Model”ประกอบดวย (1) พยาบาลกับผูรับบริการมีสวนรวมในการสรางปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึน

(P=Participation) (2) พยาบาลกับผู รับบริการมีการบูรณาการการปฏิสัมพันธ ท่ีดีมาไวรวมกัน 

(I=Integration) (3) พยาบาลกับผูรับบริการมีการประสานความรวมมือท่ีดีตอกัน (C=Coordination)   

และ(4)การฝกการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตาง ๆ รวมกัน (T=Training) 

 

ขอเสนอแนะ  

 

 จากผลการวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะ 2 ประเด็นประกอบดวย ขอเสนอแนะเพ่ือการนํา

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะเพ่ือวิจัยครั้งตอไป 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ศึกษารายละเอียดของรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ซ่ึงประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 

2) ดานบุคลากรใหบริการ 3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดานประสิทธิภาพการ

ใหบริการ และ 5) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 2. สรางความเขาใจและชี้แจงกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 เก่ียวกับการใหบริการตามองคประกอบ และตัวบงชี้ พรอมท้ังรวมกันกําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินงานและประเมินผลการใชรูปแบบตามองคประกอบและตัวบงชี้ 

 3. นํารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไปใช และดําเนินการตาม

องคประกอบ และตัวบงชี้ท่ีกําหนดไว 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ท้ังของหนวยงานเอกชนและหนวยงานรัฐ 

 2.  ควรทําการศึกษากลยุทธการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ ประเมินองคประกอบ และประเมินรูปแบบ  

 

จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

 

1. บุคลากรจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร 

2. บุคลากรจากโรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร 

3. บุคลากรจากสํานักงานท่ีวาการอําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 

4. บุคลากรจากไปรษณียอําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 

5. ผูจัดการรานกุนเชียง 5 ดาว/เตาเสร็น จังหวัดสุรินทร 

6. ผูจัดการเซเวน อีเลฟเวน สาขาอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

7. นายธรรมนูญ  บญุงอก  ผูอํานวยการโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร 

8. นายมนตรี  สายพญาศรี ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 

9. นางพรสวรรค  ศิรวิัฒน คร ู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบานโชคนาสาม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการประชาพิจารณ (Public Hearing)   

 

จํานวน 40 ทาน ประกอบดวย 

 

1) ผูอํานวยการกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  

9 กลุม 1 หนวย จํานวน 10 ทาน 

2) ประธานเครือขายจัดการศึกษา 23 เครือขาย ของโรงเรียนในสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร เขต 3 จํานวน 23 ทาน 

3) ดร.ศิริมงคล  ทนทอง  ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร เขต 3   

4) ดร.วาริสา  ดวงใจ  ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร เขต 3   

5) นางอานันทปภา  ฉลาดเอ้ือ ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร เขต 3   

6) นางปทมา  เขียวเจริญ  ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร เขต 3   

7) นายอุดม  ภาสดา  ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร เขต 3   

8) นางเบญญา  ศรีดารา  ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร เขต 3   

9) นางนิชาภัทร  ผงาตุนัตถ ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร เขต 3   
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รายนามผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

(Item Objective Congruence Index : IOC) 

 

1. รศ.ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการทางการศึกษาของรัฐ 

2. ผศ.ดร.ทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา   อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการในหนวยงานรัฐ 

3. ดร.ศศิรดา  แพงไทย อาจารยคณะศึกษาศาสตร  วิทยาลัยพิชญบัญฑิต 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการใหบริการหนวยงานเอกชน 

4. ดร.สมชาติ  ธรรมโภคิน อดีตนายกสโมสรโรตารี่สากลนครพนม 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการใหบริการหนวยงานเอกชน 

5. ดร.สุเทพ  แปลงทัพ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะแกว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและการประเมินผล 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
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   แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย เรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

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

 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสัมภาษณ 

   1.  ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายปดและปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ   

2.  แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง มีดังนี้         

 2.1  ขอมูลท่ัวไป  

    2.1.1 สภาพปจจุบันของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

   2.2.2  องคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

1. ดานการบริหารจัดการ   

2. ดานบุคลากรใหบริการ   

3. ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก   

4. ดานประสิทธิภาพการใหบริการ   

5. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ   

  2.3  นิยามศัพทเฉพาะ 

3.  คําตอบของทานทุกขอจะไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับและจะไมมีผลใด ๆ ตอการปฏิบัติงานของ

ทาน        

4.  ขอมูลท่ีไดจะนํามาสังเคราะหในภาพรวม 
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1.  ขอมูลท่ัวไป 

 

1) ชือ่ผูใหสัมภาษณ.................................................................................................................. 

ตําแหนง................................................................................................................................ 

2) สถานท่ีใหการสัมภาษณ........................................................................................................ 

3) วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ........................................................................................................ 

4) เริ่มสัมภาษณเวลา............น. เลิกสัมภาษณเวลา............น. รวมเวลา........ชั่วโมง.........นาที 

 

 

2.  รายการสัมภาษณ 
 

1) สภาพปจจุบนัของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนอยางไรบาง 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) ทานคิดวาควรมีองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 อะไรบาง 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3)  องคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  โปรดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ 

 

องคประกอบท่ี 1  ดานการบริหารจัดการ 
 

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

ดานการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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องคประกอบท่ี 2  ดานบุคลากรใหบริการ 

  

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

ดานบุคลากรใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………….…………………………………………………………………………..……………………………………….…………………… 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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องคประกอบท่ี  3  ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความ

สะดวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องคประกอบท่ี  4  ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………..……………………………………………………………….………………………………………

…………..……………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………… 
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องคประกอบท่ี  5  ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 

กราบขอบพระคณุท่ีใหขอมูลเพ่ือการวิจัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินองคประกอบจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือการวิจัย 
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       แบบประเมินเพ่ือการวิจัย  

          เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

         ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

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

 

คําช้ีแจงในการประเมินองคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

   1.  องคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

1) ดานการบริหารจัดการ   

2) ดานบุคลากรใหบริการ 

3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

5) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 2.  คําตอบของทานทุกขอจะไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับและจะไมมีผลใด ๆ ตอการ

ปฏิบัติงานของทาน        

3.  ขอมูลท่ีไดจะนํามาสังเคราะหในภาพรวม 
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 รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

เหมาะสม เหมาะสมแตตองปรับแก ไมเหมาะสม 

องคประกอบท่ี 1   

ดานการบริหารจัดการ 

 

 

  

1) การบริหารจัดการเชิงรุก    

2) รูปธรรมของการบริการ    

3) ระบบการใหบริการ    

4) การมีภาวะผูนํา    

องคประกอบท่ี 2   

ดานบุคลากรใหบริการ 

   

1) การประสานงานความรวมมือ    

2) การสรางปฏิสัมพันธ    

3) ความเสมอภาคในการใหบริการ    

4) การรูจักและเขาใจผูรับบริการ    

5) ความรูในงานท่ีใหบริการ    

องคประกอบท่ี  3   

ดานสถานท่ีใหบริการและส่ิง

อํานวยความสะดวก 

   

1) ทรัพยากรสารสนเทศ    

2) การเขาถึงการบริการ    

3) การประชาสัมพันธ    

4) ความปลอดภัย    

5) อาคารสถานท่ีในการบริการ    

6) อุปกรณอํานวยความสะดวกการ

ใหบริการ 
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 รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

เหมาะสม เหมาะสมแตตองปรับแก ไมเหมาะสม 

องคประกอบท่ี 4 

ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

 

 

  

1) ความฉับไว    

2) ความเชื่อถือไวใจ    

3) ความรูความชํานาญ    

4) การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ    

องคประกอบท่ี 5 

ดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

   

1) การใชเวลาอยางเหมาะสม    

2) การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี    

3) การเขาถึงผูรับบริการ    

4) การตอบสนองตอผูใหบริการ    

5) จํานวนผูใหบริการ    

6) บุคลิกภาพของผูใหบริการ    
 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

กราบขอบพระคณุท่ีใหขอมูลเพ่ือการวิจัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามกลุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย การพัฒนารูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงคการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและครบทุกขอ การตอบแบบสอบถามนี้จะไมมี

ผลกระทบตอทานแตอยางใด ไมนําผลการตอบของทานมาเปดเผยโดยผูวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม

เทานั้น ซ่ึงคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งท่ีจะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุค

การศึกษา 4.0 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 4. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2   สภาพการการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 ตอนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการใหบริการของ

กลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชอง (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทาน 

1. ขอมูลสวนตัว 

 1.1 ตําแหนง 

 (   ) ผูบริหารสถานศึกษา/ ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 (   ) ผูปกครองนักเรยีน/คณะกรรมการสถานศึกษา 

 (   ) บุคลากรโรงพยาบาล/สาธารณสุข 

 (   ) บุคลากรกลุมปกครอง/องคกรทองถ่ิน/เทศบาล 

 (   ) บุคลากรตํารวจ/ผูรักาความปลอดภัย 

 (   ) บุคลากรหนวยงานเอกชน 

 (   ) อ่ืน ๆ .................................................. 

 1.2 ระดับการศึกษา 

 (   ) ต่ํากวาปริญญาตรี 

 (   ) ปริญญาตรี 

 (   ) ปริญญาโท 

 (   ) ปริญญาเอก 

            1.3 ประสบการณการรับบริการ 

 (   ) ตั้งแต 1-5 ครั้ง/ป 

 (   ) ตั้งแต 6-10 ครั้ง/ ป 

 (   ) 10 ครั้ง/ป 

 (   ) อ่ืน ๆ ......................................................... 
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ตอนท่ี 2 สภาพการปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 

คําช้ีแจง     แบบสอบถามมีท้ังหมดจํานวน 25 ขอ เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประกอบดวย 5  ดาน คือ           1) 

ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากรใหบริการ 3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และ 5) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 โปรดอานขอความแตละขอแลวพิจารณาวาสถานศึกษาของทานมีสภาพปจจุบันและสภาพท่ี

พึงประสงคของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 อยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองท่ีตรงตามความคิดเห็นของ

ทานมากท่ีสุด โดยพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 

 

 5   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด  

 4 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก  

 3 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอย  

 1 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด  

 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
 

 

ขอท่ี 

องคประกอบ 

การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

สภาพปจจบัุน สภาพท่ีพึง

ประสงค 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

0 ทุกภาคสวนมสีวนรวมในการใหบริการ  ✓     ✓    
 

 

      จากตัวอยางขอ 0 ทําเครื่องหมาย ✓ ในชองสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคหมายเลข 4 

แสดงวา ทานมีความคิดเห็นวารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค อยูในระดับมาก 
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ขอท่ี 

องคประกอบ 

การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

สภาพปจจบัุน สภาพท่ีพึง

ประสงค 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องคประกอบท่ี 1  ดานการบริหารจัดการ           

1 การบริหารจัดการเชิงรุก           

2 รูปธรรมการบริการ           

3 ระบบการใหบริการ           

4 การมีภาวะผูนํา           

องคประกอบท่ี 2 ดานบุคลากรใหบริการ           

1 การสานความรวมมือ           

2 การสรางปฏิสมัพันธ           

3 ความเสมอภาคในการใหบริการ           

4 การรูจักและเขาใจผูรับบริการ           

5 ความรูในงานท่ีใหบริการ           

องคประกอบท่ี 3 ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก           

1 ทรัพยากรสารสนเทศ           

2 การเขาถึงบริการ           

3 การประชาสัมพันธ           

4 ความปลอดภัย           

5 อาคารสถานท่ีในการบริการ           

6 อุปกรณอํานวยความสะดวกการใหบริการ           

องคประกอบท่ี 4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ           

1 ความฉับไว           

2 ความเช่ือถือไวใจ           

3 ความรูความชํานาญ           

4 การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ           

องคประกอบท่ี 5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ           

1 การใชเวลาอยางเหมาะสม           

2 การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี           

3 การเขาถึงผูรบับริการ           

4 การตอบสนองตอผูใหบริการ           

5 จํานวนผูใหบริการ           

6 บุคลิกภาพของผูใหบริการ           
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ตอนท่ี 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 
 

กราบขอบพระคณุท่ีใหขอมูลเพ่ือการวิจัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินรูปแบบเพ่ือการวิจัย 
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แบบประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

คําช้ีแจง 

 1. แบบประเมินฉบับนี้ เปนแบบประเมินเพ่ือการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ

ของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนรูปแบบ

การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 

 3. โปรดตอบแบบประเมินตามความเปนจริงและครบทุกขอ การตอบแบบประเมินนี้จะไมมี

ผลกระทบตอทานแตอยางใด ไมนําผลการตอบของทานมาเปดเผยโดยผูวิจัยจะนําคําตอบของทานไป

พัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร     

เขต 3 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 4. แบบประเมินฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 ตอนท่ี  2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตอนท่ี 1  รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 
 

คําชี้แจง     แบบประเมินรูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 ประกอบองคประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากรใหบริการ 3) ดานสถานท่ี

ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และ 5) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 โปรดอานขอความแตละขอแลวพิจารณาวาดานความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน

ของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3     

โดยทําเครื่องหมาย ✓ลงในชอง ท่ีตรงตามความคิดเห็นของทาน  
 

 

 

ขอท่ี 
รูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

องคประกอบท่ี 1  ดานการบริหารจัดการ                

1 การบริหารจัดการเชิงรุก                

2 รูปธรรมของการบริการ                

3 ระบบการใหบริการ                

4 การมีภาวะผูนํา                

องคประกอบท่ี 2  ดานบุคลากรใหบริการ                

1 การประสานความรวมมือ                

2 การสรางปฏิสมัพันธ                

3 ความเสมอภาคในการใหบริการ                

4 การรูจักและเขาใจผูรับบริการ                

5 ความรูในงานท่ีใหบริการ                

องคประกอบท่ี  3  ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

               

1 ทรัพยากรสารสนเทศ                

2 การเขาถึงการบริการ                

3 การประชาสัมพันธ                

4 ความปลอดภัย                

5 อาคารสถานท่ีในการบริการ                

6 อุปกรณอํานวยความสะดวกการใหบริการ 
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ขอท่ี 
รูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

องคประกอบท่ี  4  ดานประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

               

1 ความฉับไว                

2 ความเช่ือถือไวใจ                

3 ความรูความชํานาญ                

4 การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ                

องคประกอบท่ี 5  ดานความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

               

1 การใชเวลาอยางเหมาะสม                

2 การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี                

3 การเขาถึงผูรบับริการ                

4 การตอบสนองตอผูใหบริหาร                

5 จํานวนผูใหบริการ                

6 บุคลิกภาพของผูใหบริการ                
 

 

ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทณ เขต 3 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินความคิดเห็นจากการประชาพิจารณเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 
แบบประเมินความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

คําช้ีแจง 

 1. แบบประเมินความคิดเห็นฉบับนี้ เปนแบบประเมินเพ่ือการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความคิดเห็นของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 3. โปรดตอบแบบประเมินความคิดเห็นตามความเปนจริงและครบทุกขอ การตอบแบบ

ประเมินครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอทานแตอยางใด ไมนําผลการตอบของทานมาเปดเผยโดยผูวิจัยจะ

นําเสนอในภาพรวมเทานั้น ซ่ึงคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งท่ีจะนําไปปรับปรุงรูปแบบการ

พัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 

3 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 4. แบบประเมินความคิดเห็นฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็น 

  ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็น 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชอง (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทาน 

1. ขอมูลสวนตัว 

 1.1 ตําแหนง 

 (   ) ผูบริหารการศึกษา 

 (   ) หัวหนากลุมงานในสํานักงานฯ 

 (   ) ประธานเครือขายจัดการศึกษา 

 (   ) ศึกษานิเทศก 

 (   ) อ่ืน ๆ 

 1.2 ระดับการศึกษา 

 (   ) ปริญญาตรี 

 (   ) ปริญญาโท 

 (   ) ปริญญาเอก 

 (   ) อ่ืน ๆ 

       1.3 ประสบการณการรับบริการ 

 (   ) ตั้งแต 1-5 ครั้ง/ป 

 (   ) ตั้งแต 6-10 ครั้ง/ ป 

 (   ) 10 ครั้ง/ป 

 (   ) อ่ืน ๆ ......................................................... 
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ตอนท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 

คําช้ีแจง  แบบประเมินความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ประกอบองคประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหาร

จัดการ 2) ดานบุคลากรใหบริการ 3) ดานสถานท่ีใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดาน

ประสิทธิภาพการใหบริการ และ 5) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 โปรดอานขอความแตละขอแลวพิจารณาวา เห็นดวย และไมเห็นดวย ของการพัฒนา

รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3     

โดยทําเครื่องหมาย ✓ลงในชอง ท่ีตรงตามความคิดเห็นของทาน  
 

องคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

องคประกอบท่ี 1  ดานการบริหารจัดการ   

1) การบริหารจัดการเชิงรุก   

2) รูปธรรมการใหบริการ   

3) ระบบการใหบริการ   

4) การมีภาวะผูนํา   

องคประกอบท่ี 3 ดานสถานท่ีใหบริการและส่ิงอํานวยความ

สะดวก 

  

1) การประสานงานความรวมมือ   

2) การสรางปฏิสัมพันธ   

3) ความเสมอภาคในการใหบริการ   

4) การรูจักและเขาใจผูรับบริการ   

5) ความรูในงานท่ีใหบริการ   
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องคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

องคประกอบท่ี 3 ดานสถานท่ีใหบริการและส่ิงอํานวยความ

สะดวก 

  

1) ทรัพยากรสารสนเทศ   

2) การเขาถึงการบริการ   

3) การประชาสัมพันธ   

4) ความปลอดภัย   

5) อาคารสถานท่ีในการใหบริการ   

6) อุปกรณอํานวยความสะดวกการใหบริการ   

องคประกอบท่ี 4 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ   

1) ความฉับไว   

2) ความเชื่อถือไววางใจ   

3) ความรูความชํานาญ   

4) การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ   

องคประกอบท่ี 5 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ   

1) การใชเวลาอยางเหมาะสม   

2) การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี   

3) การเขาถึงผูรับบริการ   

4) การตอบสนองตอผูใหบริการ   

5) จํานวนผูใหบริการ   

6) บุคลิกภาพของผูใหบริการ   
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบประเมินตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

        เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงาน 

                  ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

--------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการประเมินความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม

เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. ขอใหทานพิจารณาแบบสอบถามท่ีแนบมาพรอมนี้วา มีความสอดคลองกับการพัฒนา

รูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

เพียงใด แบบสอบถามมี 5 องคประกอบ และตัวบงชี้ 20 ขอ ในฐานะท่ีทานมีความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนารูปแบบการใหบริการ ทานมีความคิดเห็นตอแบบสอบถามดังกลาวอยางไร ใหลงความเห็นโดยทํา

เครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความสอดคลองตามเกณฑพิจารณา ดังนี้ 

 ให + 1  หมายถึง   แนใจวาสอดคลองกับการพัฒนารปูแบบการใหบริการ 

 ให   0 หมายถึง  ไมแนใจวาสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการใหบริการ 

 ให – 1 หมายถึง   แนใจวาไมสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการใหบริการ 

และถามีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมใหทานระบุไวในชองท่ีกําหนดในแบบประเมินความสอดคลอง 

3.  ตอนทายเปนแบบสอบถามปลายเปด เก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีตอ

ประเด็นของแบบประเมินเพ่ือการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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ผลการประเมินความสอดคลอง (IOC) ระหวางตัวบงช้ีกับองคประกอบการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 

ขอ 
คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม เฉล่ีย สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5      1 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 +1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก  ซ 

หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
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ท่ี  ศธ ๐๔๑๖๘/ว ๘๔๓              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                                                                       สุรินทร เขต ๓ ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

               อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

          ๖  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย 
 

เรียน   
 

 ดวย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ ไดศึกษาทํางานวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร

เขต ๓” ในการทําวิจัยครั้งนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต ๓ ไดพิจารณาแลว

เห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะ  

ตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการทําวิจัยตอไป หวังเปน

อยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                

 

(นางภานิชา  อินทรชาง) 

        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

 

 

     

 

 

กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

โทร  ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๓๓ 

Fax  ๐๔๔๕๕ ๒๐๕๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ และประเมินรูปแบบเพ่ือการวิจัย 
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ท่ี  ศธ ๐๔๑๖๘/ว ๘๗๓      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                                                                         สุรินทร เขต ๓ ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

                 อําเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร 
                 

๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔ 
    

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ และประเมินรูปแบบ 
 

เรียน   
 

 ดวย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  ไดศึกษาและทํางานวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 

๓”  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทณ เขต ๓ ไดพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการสัมภาษณ และประเมิน

องคประกอบการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทรเขต ๓ รวมท้ังประเมินการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทรเขต ๓  หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                
 

 

(นางภานิชา  อินทรชาง) 

        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

 

 

 

กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

โทร  ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๓๓ 

Fax  ๐๔๔๕๕ ๒๐๕๒ 
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ภาคผนวก  ญ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

ท่ี  ศธ ๐๔๑๖๘/ ว ๙๔๑              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                                                                        สุรินทร เขต ๓ ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

                อําเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร 
                 

        ๓  ม ินายน  ๒๕๖๔ 
      

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย 
 

เรียน   
 

 ดวย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  กําลังศึกษาและทํางานวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 

๓” เพ่ือใหการทํางานวิจัย สําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดอนุญาตใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต ๓ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในหนวยงานของทาน เพ่ือนํา

ขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการทํางานวิจัยในลําดับตอไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร

เขต ๓  หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                

 

(นางภานิชา  อินทรชาง) 

        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

 

 

 

 

                                      

กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

โทร  ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๓๓ 

Fax  ๐๔๔๕๕ ๒๐๕๒ 
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ภาคผนวก  ฎ 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิประชาพิจารณเพ่ือการวิจัย 
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ท่ี  ศธ ๐๔๑๖๘/ ว ๑๐๕๓     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                                                                         สุรินทร เขต ๓ ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

                 อําเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร 
                 

๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิประชาพิจารณ (Public Hearing)  
 

เรียน   
 

 ดวย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  กําลังศึกษาและทํางานวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการใหบริการของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 

๓”  ซ่ึงไดจัดใหมีการรวมประชาพิจารณ (Public Hearing) ในวันท่ี ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมภูมิโปน อาคารรมไทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ จึงเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิ   

เพ่ือรวมประชาพิจารณ (Public Hearing)  ตามวันและเวลาดังกลาว หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความ

อนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 

 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

                                                                

 

(นางภานิชา  อินทรชาง) 

        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

 

 

                                      

กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

โทร  ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๓๓ 

Fax  ๐๔๔๕๕ ๒๐๕๒  
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คณะทํางาน 
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คณะทํางาน 

 
1. ฝายอํานวยการ  ประกอบดวย 

 

 1.1  นางภานิชา  อินทรชาง  ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3       ประธานกรรมการ 

 1.2  นายพิชิต  หอมนวล  รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3            กรรมการ 

 1.3  นายเดชา  การรัมย  รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3                     กรรมการ 

 1.4  ผอ.กลุม/หนวย/ศูนย ทุกกลุม                กรรมการ 

 1.5  นายสําราญ  อยูนาน  รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3     กรรมการและเลขานุการ 

 1.6  นายวีรวัฒน  พรหมบุตร ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2.  ฝายดําเนินงาน  ประกอบดวย 

 

      2.1  นายสําราญ  อยูนาน  รอง ผอ.สพป.สุรินทร  เขต 3  ประธานกรรมการ

 2.2  นายพิศาล  ฉันททอง  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

 2.3  นางพิกุล  ธงไชย  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   กรรมการ 

 2.4  นายบุญเจริญ  บุญเชิด  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ    กรรมการ 

 2.5  นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร           ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 

 2.6  นางนงลักษณ  บึ้งชัยภูมิ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน            กรรมการ 

 2.7  นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน           กรรมการ 

 2.8  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร    ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 2.9  นางสาวสุวรรณนี  สวยรปู      ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ  กรรมการ 

 2.10  นายนคร  เจือจันทร  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี กรรมการ 

 2.11  นางอานันทปภา  ฉลาดเอ้ือ ศึกษานิเทศก              กรรมการ 

 2.12  นายศิริมงคล  ทนทอง  ศึกษานิเทศก              กรรมการ 

 2.13  นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ ศึกษานิเทศก             กรรมการ 

 2.14  นายปยะราษฎร  แกวสมุทร  ศึกษานิเทศก              กรรมการ 

 2.15  นายถวิล  บุญเจียม  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกจําเริญ          กรรมการ 

 2.16  นางอินทิรา  พอใจ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโชคนาสาม           กรรมการ 

 2.17  นายศตวุฒิ  กําจัดภัย  ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห กรรมการ 

 2.18  นางสุพิชฌาย สวายสมสีกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานถนนหัก(สุวรรณราษฎรบํารุง) กรรมการ 

 2.19  นายสราวุฒิ  แกวจรัญ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานก็วล            กรรมการ 

 2.20  นางสาววาทศิลป  บุญสูง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหวา           กรรมการ 
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 2.21  นางจรรยา  ใจเอ้ือ  รองผูอํานวยการโรงเรียนปราสาท            กรรมการ 

 2.22  นางสาวปวีณา  แสนหยุด ครูโรงเรียนบานกะดาด             กรรมการ 

 2.23  นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน ครูโรงเรียนปราสาท             กรรมการ 

 2.24  นางสาวกุลณัฐฏา  ภูกลาง ครูโรงเรียนบานลังโกม             กรรมการ 

 2.25  นายวีรวัฒน  พรหมบุตร ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ    กรรมการและเลขานุการ

 2.26  นางธนานันต  ดียิ่ง             ผูอํานวยการโรงเรียนบานกะดาด  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.27 นางอรุณี  ชัยสุวรรณ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.28  นางสุภัค  สาระสุข  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.29  นางก่ิงกาญจน นิมิตรัตนากร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.30  นางคัทลียา  ฉิมถาวร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.31  นายสิทธิชัย  บุญโต  ลูกจางชั่วคราว         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

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


	2. สร้างความเข้าใจและชี้แจงกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เกี่ยวกับการให้บริการตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและประเมินผลการใช้รูปแบบตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
	2.  ควรทำการศึกษากลยุทธ์การให้บริการของกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
	จุฬารัตน์  ธรรมประทีป  และ ชนิพรรณ  จาติเสถียร. (2560). การพัฒนาวิชาชีพครูแบบร่วมมือ เรื่อง
	STEM สำหรับครูปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 10(2), 35-53.
	รัฎฎิกา  ตั้งพุทธิพงศ์. (2559).  การวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาจาก
	ระดับชาติเข้าสู่ห้องเรียน. วิทยานิพนธ์  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย

