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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภา ในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
ทราบถึงข้อที่ควรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ
มี ป ระเด็ น ในการศึ ก ษาความคาดหวัง การรั บ รู้ จ ริ ง และความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ กษา
ต่อคุณภาพในการให้บริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด้านความ
น่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการให้ความ
มั่นใจ (Assurance) และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับบริการจากจุดบริการ
งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน
2564 จานวน 4,025 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 364 คน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับบริการ โดยใช้สูตร Taro Yamane ในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และระดับความผิดพลาดร้อยละ 5 สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) คือ t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน One Way ANOVA วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว Least-Square test (LSD) วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ มีระดับนัยสาคัญที่ .05

ข

ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการพบว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
(Tangibles) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และด้านการดูแล
เอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83
ผลการศึกษาการรับรู้ จริงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการพบว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีการรับรู้ จริงต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
(Tangibles) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 และด้านการดูแล
เอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้จริง พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ (Tangibles) มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0 หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) มีความแตกต่า งของ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.15 หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมาก
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.12 หมายความว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมาก ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
มี ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.10 หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อคุณภาพการบริการมาก และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.22 หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ มีความคาดหวัง และการรับรู้จริง ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกัน โดยมีระดับนัยสาคัญที่ .05
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จานวน 80 คน โดยอันดับหนึ่ง
เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อันดับ
สอง ด้านการบริหารจัดการ และด้านสถานที่ มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอันดับสาม ด้านบุคลากร
มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25
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บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คุ รุ ส ภาเป็ น สภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ กากับดูแ ลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิช าชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพ การกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งประสาน ส่งเสริม
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
การด าเนิ น งานของคุ รุ ส ภา มี ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโดยมี
เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารกิจการของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
ของคุรุสภา ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย และจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับ
การดาเนินงานเสนอต่อคุรุสภา สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานของคุรุสภา
มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 34 โดยมีเลขาธิการคุรุสภาที่คณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารกิจการของ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา การดาเนินงานจะเป็นไปตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานภายใต้สานัก
ในสานักงานเลขาธิการคุรุสภา พุทธศักราช 2560 โดยกาหนดให้มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 7 สานัก 1 สถาบัน
1 กลุ่ม 1 หน่วย (รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ, 2560, หน้า 99-119) ดังนี้
1. สานักมาตรฐานวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
1.2 กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
1.3 กลุ่มรับรองความรู้และความชานาญ
2. สานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1
2.2 กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2
2.3 กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. สานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติกร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
3.1 กลุ่มกากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 กลุ่มกฎหมาย
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4. สานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
4.1 กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
4.2 กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ
4.3 กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. สานักนโยบายและแผน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
5.1 กลุ่มแผนและงบประมาณ
5.2 กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
5.3 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
6. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
6.1 กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 กลุ่มสื่อสารองค์กร
6.3 กลุ่มวิทยบริการ
7. สานักอานวยการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
7.1 กลุ่มบริหารงานกลาง
7.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7.3 กลุ่มการเงินและบัญชี
7.4 กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่
7.5 กลุ่มการประชุมและประสานงาน
8. สถาบันคุรุพัฒนา
9. กลุ่มพัฒนา
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
ในปี พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เกิดความ
คุ้มค่าของผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในอนาคต และเพื่อกระจาย
ภารกิจงานของคุรุสภาไปยังส่วนภูมิภาค คณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคุรุสภาส่วนภูมิภาค
โดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับความร่วมมือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สานักงาน สกสค.) ให้ใช้พื้นที่ของสานักงาน สกสค.จังหวัด เป็นหน่วยให้บริการ
งานตามภารกิจของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค ทั้ง 75 จังหวัด เพื่อเป็นการนาร่องการให้บริการงานของคุรุสภาในส่วน
ภูมิภาคโดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดบุคลากรของคุรุสภาไปประจาในทุกจังหวัด จังหวั ดละ 1 คน สาหรับ
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จังหวัดที่มีห ลายเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดสรรจานวน 2 คน ต่อมาได้ มีการปรับการให้ บริการในส่วนภูมิภ าค
ของคุรุสภาโดยกาหนดให้ไปอยู่ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 185 เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเป็นการขยายพื้น ที่การให้บริการแก่ผู้ ประกอบวิช าชีพ ทางการศึกษาที่ประกอบวิช าชีพ
ทั่วประเทศในด้านบริการทางวิชาการและวิชาชีพของคุรุสภาได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น คณะกรรมการ
คุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 19 สิงหาคม 2553 และครั้งที่ 12/2553 วันที่ 30 กันยายน 2553
มีมติกาหนดให้มี คุรุสภาเขตพื้ นที่การศึกษา จานวน 185 เขต โดยออกระเบียบคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วย
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเป็นองค์คณะในการบริหารงานตามภารกิจ ของคุรุสภาในส่วนภู มิภาค เพื่อให้การดาเนินงานของคุ รุสภา
เขตพื้นที่การศึกษาเป็ นรูปธรรม สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึง จัดทาระเบียบและประกาศ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย
1. ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553
2. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การกาหนดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553
3. ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553
4. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึ กษา
พ.ศ.2554
เมื่ อ คณะกรรมการคุ รุ ส ภา อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง คุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวม 185 เขตแล้ ว
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานคุรุสภาในส่วนภูมิภาค โดยให้ปฏิบัติงาน ณ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ของทุกจังหวัด ให้บริการทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการของงานคุรุสภา ให้ทั่วถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคไม่ต้องเดินทางมาขอรับบริการที่ส่วนกลาง
2. เพื่อให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานบริการงานคุรุสภาในส่วนภูมิภาค
3. เพื่อบริหารจัดการภารกิจของคุรุสภาในเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ
จากนั้นคุรุสภาโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประสานความร่ว มมือไปยังรัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย นั้น) เพื่อขอความ
เห็นชอบกับนโยบายการกระจายภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะเป็นที่ตั้งของคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา จากการประสานการดาเนิ นงานร่วมกัน เมื่อได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบายแล้วจึงเกิด
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บั น ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือ (MOU) เรื่อง การกระจายภารกิจของคุรุส ภาไปยังคุรุส ภาเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างคุรุสภาโดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภากับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยเลขาธิการคุรุสภา (นายองค์กร อมรสิรินันท์) และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554
ต่อมาในปี พ.ศ.2560 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ ง การจั ด แบ่ ง หน่ ว ยงานภายในส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาคและส านัก งานศึ ก ษาธิก ารจัง หวัด ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้อ 4.2 (15) กาหนดให้ การดูแลควบคุม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม
ครั้ งที่ 5/2560 เมื่อวัน ที่ 20 เมษายน 2560 จึงกาหนดให้ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 182 เขต จานวน 170 คน
ไปปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามกรอบภารกิจงานของคุรุสภา
จุ ดบริ การงานคุรุ ส ภาในสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดภู เก็ต เป็นจุดบริการหนึ่งที่ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาสังกัดต่างๆ ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง (เฉพาะสถานศึ ก ษาศึ ก ษาในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ) ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จั งหวัดภูเก็ต ส านักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
ทั้งสิ้น 4,759 คน (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563) มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 1 คน อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบงานใน 3 ภารกิจ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2560,
หน้า 2) ประกอบด้วย
1. งานอานวยการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาหนังสือราชการระหว่างสานักงานศึกษาธิการ
จั งหวัดภูเก็ต (เฉพาะงานตามภารกิจ ของคุรุส ภา) กับหน่ว ยงานภายนอก การรับ -ส่ งหนังสื อ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (เฉพาะงานตามภารกิจของคุรุสภา)
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1.2 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ การจัดทาแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับจัดสรร
เงินอุดหนุนจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนต่อสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาเป็นรายไตรมาส การขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ (เฉพาะงานตามภารกิจของคุรุสภา) ต่อศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต
1.3 งานการประชุม วางแผนจัดการประชุม ประสานผู้เกี่ยวข้อง จัดทาเอกสารในการ
จัดการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม บัญชีลงเวลาการประชุม
1.4 งานบริ ห ารบุ ค คล การขออนุ ญ าตปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ การขออนุ ญ าต
ไปราชการการรายงานผลการปฏิบั ติต่ อส านั กงานเลขาธิ การคุรุส ภาเป็นรายไตรมาส และการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
1.5 งานการประชาสัมพันธ์ วางแผนการประชาสัมพันธ์ และดาเนินการประชาสัมพันธ์
งานของคุรุสภา ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ My Office เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค
1.6 งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของคุรุส ภา
ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ รับเรื่องจากผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดปัญหา เพื่อประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของคุรุสภา
2. งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 งานมาตรฐานวิ ช าชี พ ให้ ค าแนะน าและตอบข้ อ ซั ก ถาม ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามระเบียบหลักเกณฑ์ ที่คุรุสภากาหนด ประสานสานัก
มาตรฐานวิชาชีพ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการ
2.2 งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่น
คาขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP Self-Service และ KSP
School รวมถึงให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ
ในการขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2.3 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติตน
ตามกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และประสานสานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
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3.งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1 งานวัน ครู ดาเนินการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ การจัดงานวันครู สั ปดาห์ วันครู
ประสานหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อร่วมกันจัดงานวันครู รายงานผลการจัดงานวันครูและการจัดสัปดาห์วันครู
ต่อสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
3.2 งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ดาเนินการประชาสัมพันธ์การคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา รับผลงานจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่เสนอผลงาน ประสานผู้ ทรงคุ ณวุฒิ แ ละผู้ เ กี่ยวข้ องเพื่ อแต่ง ตั้งเป็น คณะกรรมการคัด เลื อ ก
และดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่คุรุสภากาหนด
โดยยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการที่ว่า ผู้รับบริการต้องได้รับการบริการที่ดีขึ้น
มีคุณภาพมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เกิดประโยชน์และความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ
แต่ด้วยข้อจากัด ทั้งในเรื่องจานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณในการบริหารจัดการ
สถานที่ในการรองรับผู้รับบริการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และข้อกฎหมาย
กฎ ระเบียบอันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ
ให้บริการ ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการ
ให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมได้
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงระดับ ความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้การบริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการวางแผนการพัฒนางาน และเพือ่ สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดภู เก็ต ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒ นาให้ เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ผู้ วิจั ย จึงทาการศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ จริง และความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ตขึ้น โดยทาการศึกษาระดับความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 5 ด้าน
ประกอบด้ ว ย ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangibles) ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ของการบริ ก าร
(Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) เพื่อนาข้อมูลจากการศึกษา ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้
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เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต ให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บ ริ การ
ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ จ ริ ง ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึ ก ษา ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริการ
ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเปรียบเทียบระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้จริงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภา
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
3. ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตของพื้นทีก่ ารวิจัย คือ จังหวัดภูเก็ต
2. ขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับบริการ
จากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 4,025 คน
3. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารจาก
จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 364 คน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากผู้รับบริการ โดยใช้สูตร Taro
Yamane (Yamane, Taro 1973 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ , 2553, หน้า 203) ในการคานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และระดับความผิดพลาดที่ร้อยละ 5 สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่ได้รับบริการ ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
4. ขอบเขตของเวลา การวิจัยในครั้งนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่ได้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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4. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท
คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
2. ตัวแปรตาม (dependent variable)
2.1 ความคาดหวังของผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้ บริการ
ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(Tangibles)
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการ
ให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
2.2 การรั บ รู้ จ ริ ง ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(Tangibles)
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการ
ให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
2.3 ความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของ
จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการ
ให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจัง หวัดภูเก็ต เป็นการศึกษาระดับ
ความคาดหวังต่อการบริการที่คาดว่าจะได้รับ และระดับการรับรู้จริงภายหลังจากที่ได้รับการบริการ เพื่อนาไป
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเปรียบเทียบจากความแตกต่างระหว่างระดับ
ความคาดหวังและระดับ การรั บ รู้ ซึ่งผู้ วิ จัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีข องพาราสุ ร ามาน, ไซเธมอล และแบร์ รี่
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้างถึงใน ภารดี เทพคายน, 2562, หน้า 4-5) เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย แสดงได้ดังภาพที่ 1.1 ดังนี้
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม
(dependent Variables)

ตัวแปรอิสระ
(Independent)
)Variables)
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 4 ประเภท
1. ครู
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ผู้บริหารการศึกษา
4. ศึกษานิเทศก์

ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ
(Expectation)
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ
การรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ
(Perception)
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
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6. สมมติฐำนกำรวิจัย
ผู้ ป ระกอบวิช าชีพครู ผู้ บริห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ และการรับรู้จริง แตกต่างกัน
7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบระดับความคาดหวังและความรับรู้จริงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพ
การให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
2. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
3. นาผลการวิเคราะห์ ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ของจุดบริการงานคุรุสภา
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้มีคุณภาพในการบริการยิ่งขึ้น
8. นิยำมศัพท์เฉพำะ
ความคาดหวัง หมายถึง ระดับ ความต้องการ หรือความปรารถนา ของผู้ ประกอบวิช าชี พ
ทางการศึกษา ก่อนที่จะได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
การรับรู้จริง หมายถึง ระดับการรับรู้จริง ภายหลังจากที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับ
บริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของผลที่เกิดขึ้ นจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง
และการรับรู้ ภายหลังจากที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร หมายถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ระดับ ความสามารถในการให้ บริ ก ารที่ จุ ดบริการ
งานคุ รุ ส ภาในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ส่ ง มอบถึ ง ผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของผู้รับบริการได้ตรงตามที่คาดหวังไว้
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา หมายถึ ง ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ครู หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ซึง่ ได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
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ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ ประกอบวิช าชีพ ผู้ บริห ารสถานศึก ษา ตาม พรบ.สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต
ผู้ บ ริ ห ารการศึกษา หมายถึง ผู้ ประกอบวิช าชีพ ผู้ บริห ารการศึกษา ตาม พรบ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ศึกษานิ เทศก์ หมายถึง ผู้ ประกอบวิช าชีพ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ เป็นวิชาชีพ
ควบคุมอื่น ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบกับ กฎกระทรวงการประกอบ
วิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549 ซึ่งได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ความเป็ น รู ป ธรรมของการบริการ หมายถึง จุดบริการงานคุรุส ภาในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
ครบถ้วน ทันสมัย
ความน่าเชื่อถือของการบริการ หมายถึง จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต ให้บริการในระดับที่ผู้รับบริการต้องการอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และไว้วางใจได้
การตอบสนองความต้องการ หมายถึง จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต มีความเต็มใจที่จะให้บริการทันที มีความพร้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
การให้ ความมั่น ใจ หมายถึง จุดบริการงานคุรุส ภาในส านั กงานศึก ษาธิก ารจั งหวัดภู เ ก็ ต มี
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุภาพ และมีทักษะในเรื่องที่ให้บริการ
การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ หมายถึง จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต สามารถติดต่อได้ง่าย เจ้าหน้าที่มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความเข้าใจผู้รับบริการ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึ กษาธิการจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากข้อมูลเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบ
แนวคิดและประเด็นการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
6. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุรุสภา
7. ข้อมูลทัวไปเกี่ยวกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
8. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมคำดหวัง
ความหมายของความคาดหวัง
พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อ้างถึง ใน
กฤติยา จงเรืองทรัพย์, 2553, หน้า 9) ได้กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติที่เกี่ยวกับความปรารถนา
หรือความต้องการของผู้บริโภคที่พวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการบริการนั้น ๆ ลูกค้าซื้อสิ นค้าหรือบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจง และลูกค้าจะประเมินผลของการซื้อโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังว่า
จะได้รับความต้องการ คือ สิ่งที่ถูกฝังลึกอยู่ในจิตใต้สานึกของมนุษย์เป็นผลสืบเนื่องมาจากชีวิต ความเป็นอยู่
และสถานะภาพของแต่ละบุคคล เมื่อรู้สึกว่ามีความต้องการพวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะทาให้ความต้องการได้รับ
วรวรรณ สโมสรสุข และคณะ (2556, หน้า 19) ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง
ความคิด ความต้องการของบุ คคลต่อสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งว่า ควรจะเกิดขึ้นในลักษณะใดตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้ ง นี้ จ ะถู ก ต้ อ งมากเพี ย งใด ขึ้ น อยู่ กั บ ประสบการณ์ ใ นอดีต ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง เมื่ อ ได้ รั บ การ
ตอบสนองตามที่คาดหวังเอาไว้ บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นในระดับต่อไป
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พรพิมล ริ ย าย และคณะ (2555, หน้า 5) ได้ให้ ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง หมายถึ ง
ความต้องการ ความรู้สึก การรับรู้ การคาดการณ์ ถึงสิ่งที่บุคคลปรารถนาจะเป็นหรือจะได้มาในอนาคต
ฤทัย นิธิธนวิชิต (2553, หน้า 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเชื่อ
ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล การกระทาหรือเหตุการณ์ จึงเป็น
การคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามที่ตนคิดไว้
จึงสรุปได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก หรือความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อการรับรู้ โดยใช้ประสบการณ์เป็นตัวบ่งบอก
ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังเอาไว้ บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่
สูงขึ้นในระดับต่อไป
ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
วิภ าวดี อร่ ามอรพรรณ (อ้างถึงใน ต้นตระกูล มังขุนทด, 2559, หน้า 20) กล่ าวถึงทฤษฎี
ความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวรูม (Vroom) ว่ามีองค์ประกอบของทฤษฎีที่สาคัญ คือ
Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์
Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะนาไปสู่ความพึงพอใจ
Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลที่มีความต้องการหลายสิ่ง
หลายอย่าง ดังนั้น บุคคลจึงพยายามดิ้นรน แสวงหา หรือพยายามกระทาวิธีใดวิธีห นึ่งเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการหรื อ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ไว้ เมื่ อ ได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว ความคาดหวั ง บุ ค คลจะเกิ ด ความพึ ง พอใจ
ขณะเดียวกันความคาดหวังก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ร็อบบินส์ และ จัดช์ (Robbins and Judge, 2007, อ้างถึงใน ธนาศิริ ชะระอ่า, 2554, หน้า 8)
กล่าวว่า บุคคลมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑ์ความน่าจะเป็นในการรับรู้ ซึ่งทาให้เกิดการใช้ความพยายามเพื่อนาไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตลอดจนขึ้นกับวิธีการมองถึงคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์นั้น ทฤษฎีกระบวนการนี้เสนอแนะว่าก่อนที่
บุคคลจะปฏิบัติ บุคคลนั้นจะพิจารณาว่าจะมีความสามารถ ความพยายามที่จะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่
ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กับผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ความคาดหวั ง ผลการปฏิ บั ติ ง านจากความพยายาม (Effort-Performance
Expectancy) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของทฤษฎีความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น ความคาดหวังผล
การปฏิบัติงานจากความพยายามเป็นส่วนที่แสดงถึงความพยายามในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคาดหวังจากการใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานสูง โดยจัดการ
ฝึกอบรม ให้การสนับสนุนพนักงาน ตลอดจนการกาหนดเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 ความคาดหวังผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน (Performance-Outcome Expectancy)
กล่าวคือ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงานและระบบรางวัล พนักงานจะ
พิจารณา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งเป็นความคาดหวังจากการใช้ความพยายามในการ
ทางาน เมื่อบุคคลรับรู้ความพยายามของเขาจะนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ เขาจะพยายามปฏิบัติงานไม่ให้พลาด
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ส่วนที่ 3 คุณค่าความพอใจในผลลัพธ์ (Valence of Outcomes) หมายถึง คุณค่าของความ
พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของแต่ละบุคคลจากการปฏิบัติ หรือคุณค่าของความพึงพอใจที่คาดไว้ล่วงหน้า
ว่าจะได้รับ (Anticipated Satisfaction) แต่ละองค์กรและสมาชิกขององค์กรต้องการผลลัพธ์และมีแรงดึงดูดใจ
ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะต้องการผลลัพธ์ที่มีลักษณ์เฉพาะ แต่บางคนอาจจะไม่คิดเช่นนั้น ทาให้ต้องศึกษาคุณค่า
หรือส่วนประกอบของผลลัพธ์ เมื่อผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจคุณค่าความพอใจจะเป็นบวก แต่เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นที่
น่าพึงพอใจคุณค่าความพอใจจะเป็นลบ เมื่อผลลัพธ์มีลักษณะเป็นที่น่าพึงพอใจและไม่น่าพึงพอใจคุณค่าความ
พอใจ ในผลลัพธ์เท่ากับศูนย์
คริสโตเฟอร์, แวนเดอร์เมอร์ และเลวิส (Christopher, Vandermerwe & Lewis,1996,อ้างถึง
ในอินทิรา จันทรัฐ, 2552, หน้า 31) ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ พบประเด็นที่
น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. ความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าและบริการจะมีความผันแปรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
นอกจากนั้นความคาดหวังของลูกค้าต่อผู้ให้บริการแต่ละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันยังมีความแตกต่างกัน
2. ความคาดหวังของลูกค้าจะมีความผันแปรในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้ชาย
กับกลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนหนุ่มสาวกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพนักงานที่ทางานในโรงงานกับ กลุ่ มพนักงานที่ทางาน
ในสานักงาน เป็นต้น
3. ความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการจะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์จากการรับบริการ
จากผู้ให้บริการต่างๆ ซึ่งแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือจากผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ บริการมาก่อน แต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์ต่อการ
บริ ก ารที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น มาก่ อ น ลู ก ค้ า จะเปรี ย บเที ย บจากความคาดหวั ง ก่ อ นซื้ อ ( Pre-Purchase
Expectation) ซึ่งจะเกิดจากปั จ จั ย ด้านต่างๆ เช่น การบอกปากต่อปาก การโฆษณา หรือการนาเสนอของ
พนักงานขาย
พัชรี มหาลาภ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ทองจันทร์ , 2554, หน้า 11) กล่าวว่า ปัจจัยที่กาหนดความ
คาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่
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1. ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการแสดงออก
จึงแตกต่างกัน เพราะความคิดและความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน
2. ขึ้ น อยู่ กับ ความยากง่ายของงานและประสบการณ์ ที่ผ่ า นมา หรือกล่ าวได้ว่าหากบุ ค คล
เคยประสบความสาเร็จในงานครั้งนั้นมาก่อน ก็จะกาหนดระดับความคาดหวังในการทางานครั้งต่อไปสู งขึ้น
และใกล้เคียงสภาพเป็ นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงข้ามกันจะกาหนดความคาดหวังลงมา เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริง
3. ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ ความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและการคาดการณ์ของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นอาจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม มีการประมาณค่าโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของตนเอง
เป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่งการประเมินค่าของแต่ละบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกัน อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจในการให้คุณค่าของสิ่งนั้น ๆ ของแต่ละบุคคล
สรุปได้ว่า ประสบการณ์เป็นพื้นฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่เกิด
โดยผลที่ได้รับมาจากความคาดหวังของคนในเหตุการณ์ ตามเหตุผลของการกระทานั้น ๆ หรือกล่าวได้ว่าระดับ
ความคาดหวังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ผลความคาดหวังจะสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์
และเหตุการณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฏีนี้มาเป็นกรอบในการศึกษาความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีประเภทวิชาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพ
การให้บริการที่ได้รับในแต่ด้านแตกต่างกันหรือไม่
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้
ความหมายของการรับรู้
Chaplin (อ้างถึงใน อสงไขย ทยานศิลป์, 2560, หน้า 46) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า
เป็นกระบวนการรับความรู้สึกและตีความหมาย โดยใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของบุคคล หรือใช้ความเชื่อจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคิดวิเคราะห์ร่วมกัน
ณัฐวุฒิ สง่างาม (2554, หน้า 15) ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภค
เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายจากการรับรู้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็น
ภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน
นวลศิริ เปาโรหิตย์ (อ้างถึงใน มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์ , 2553, หน้า 20) ให้ความหมายว่า การ
รับรู้ หมายถึง ขบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบกับประสาทสัมผัสต่างๆ ของเรา และการแปล
ความหมายอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่โดยตรงกับประสบการณ์ในอดีตของเรา และสภาพจิตใจในปัจจุบัน เป็นการสร้าง
ความหมายเกี่ยวกับโลกภายนอกให้กับเราเอง
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ร็ อ บบิ น ส์ และจั ด ช์ (Robbins and Judge, 2007 อ้ า งถึ ง ใน ต้ น ตระกู ล มั ง ขุ น ทด, 2559,
หน้า 21) ให้ความหมายว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและตีความรู้สึก
ประทับ ใจของตนเองเพื่ อ ให้ ความหมายเกี่ย วกั บสภาพแวดล้ อม แต่การรับรู้ข องคนๆหนึ่ง สามารถตี ค วาม
ให้แตกต่างจากความเป็นจริงได้อย่างมาก
เสรี วงษ์ ม ณฑา (อ้ า งถึ ง ใน ชญาดา ทรั พ ย์ เ กิ ด , 2558, หน้ า 13) กล่ า วว่ า การรั บ รู้ เ ป็ น
กระบวนการที่มนุษย์เลือกจะรับรู้ สรุปการรับรู้ตีความหมายการรับรู้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อสร้างภาพ
ในสมองให้เห็นเป็นภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน
สรุ ป ได้ ว่ า การรั บ รู้ เป็ น กระบวนการที่ ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ความคิ ด และประสบการณ์
ทางความคิดผ่านกระบวนการคัดเลือก การจั ดระเบียบและการตีความข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการสัมผัสด้วย
อวัยวะสัมผัสของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าออกมาในรูปของความรู้สึก และส่งความรู้สึกผ่านไปยังสมอง
เพื่อตีความหมาย โดยอาศัยปัจจัยภายในบุคคลแต่ละคน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์
และความคาดหวัง รวมถึงอิทธิพลของลักษณะของสิ่งกระตุ้นที่มีต่อการรับรู้ และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
อันจะนาไปสู่การตอบสนองต่อไป
ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
จาเนียร ช่วงโชติ (อ้างถึงใน อินทิรา จันทรัฐ, 2552, หน้า 34) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ไว้ว่า
การรับรู้จะเกิดขึ้น ต้องประกอบไปด้วย
1. การสัมผัสหรืออาการสัมผัส คนเรารับรู้สิ่งเร้าโดยทางหู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย อวัยวะ
เหล่านี้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์สาคัญในการรับสัมผัส แล้วส่งต่อไปเป็นประสบการณ์ทางสมอง เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ต่อไป
2. ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเร้าและการรับรู้ ตามปกติบุคคลมักเกิดการรับรู้ได้ โดยไม่ต้อง
สัมผัสสิ่งเร้าทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ จากการรับรู้และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมสะสม
กันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจได้ทันที แม้ว่าจะสัมผัสสิ่งเร้าเพียงบางส่ วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้การจัดระเบียบของสิ่งเร้าทาให้มองเห็นภาพส่วนรวมได้ชัดเจน
3. การแปลความหมายของการสัมผัสกับการรับรู้ มักดาเนินไปคู่กับการรับสัมผัสเสมอ ถ้าเรา
ถูกเร้าด้วยสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เรามักแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้ว
4. ประสบการณ์เดิมกับการรับรู้ในการแปลความหมาย หรือตีความหมายของความรู้สึกจาก
การสัมผัสเพื่อให้เป็นการรับรู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น บุคคลจาเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมหรือความ
ชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง
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มยุรี บุญบัง (2554) กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหว่างเรื่องความเข้าใจ
การคิด (Thinking) ความรู้สึก (Sensing) ความจา (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision
making) กระบวนการของการรับรู้เกิดขึ้นเป็นลาดับ ดังนี้
1. มีสิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะทาให้เกิดการรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบ
กาย ที่เป็นคน สัตว์ สิ่งของ
2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ที่ทาให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได้กลิ่น
ลิ้นรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว
3. ประสบการณ์หรือความรู้เดิม ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าที่เราสัมผัส
4. การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส สิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้ว ย่อมจะอยู่ในความทรงจา
ของสมอง เมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะทาหน้าที่ทบทวนกับความรู้ที่มีอยู่เดิมว่าสิ่งเร้านั้นคืออะไร เมื่อมนุษย์
เราถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิ ดความรู้สึกจากการสัมผัส (Sensation) โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู
ลิ้น จมูก ผิวหนัง กระบวนการรับรู้ก็สมบูรณ์
พั ช นี เชยจรรยา และคณะ (อ้ า งถึ ง ใน อสงไขย ทยานศิ ล ป์ , 2560, หน้ า 48) กล่ า วว่ า
กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ต้ังใจ และมักเกิดตามประสบการณ์และการสั่งสม
ทางสังคม โดยที่เราให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัวต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อได้รับสารเดียวกัน ผู้รับสารสองคนอาจให้
ความสนใจและรับรู้สารเดียวกัน หรือต่างกันก็ได้
ทั้งนี้ การรับรู้ของบุคคลนั้นอาจเป็นผลมาจากสภาพร่างกายหรือความสามารถทางกายภาพของ
บุคคล (Individual Biology or Physical Ability) การเรียนรู้ทางสังคม และวัฒนธรรม (Cultural Training)
และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล (Personal Psychology) ดังนั้น การรับรู้ของบุคคลจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะภูมิหลังของแต่ละบุคคล
ปั ทมาวดี บุ ญซ้ว น (2559) กล่ าวว่า การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการรั บ รู้
คุณภาพโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า คุณภาพที่รับรู้เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้แต่จับต้องไม่ได้ เนื่องจากเป็น
ความรู้สึกโดยรวม สาหรับการพิจารณาคุณภาพที่ถูกรับรู้ จะต้องศึกษาถึงอิทธิพลที่มีต่อการรับรู้ของผู้บริโภค
ซึ่งผู้บริโภค จะพิจารณาจากเนื้อหา (Context) ของสินค้าหรือบริการ
Leon & Leslie (อ้างถึงใน ภารดี เทพคายน, 2562, หน้า 9-10) การรับรู้คุณภาพบริการที่ดี
ของลูกค้ามีเงื่อนไข อยู่ด้วยกัน 6 ข้อ
1. ความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ รวมถึงทักษะการบริการ ซึ่งลูกค้าจะรับรู้ได้ถึงคุณภาพ
บริการที่ดีก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการนั้น มีความรู้ มีทักษะการบริการ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
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2. ทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งเกี่ยวกั บความรู้สึกต่อพนักงานของลูกค้า ในการพิจารณาเรื่องการ
เอาใจใส่ และการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3. การเข้าถึงบริการได้ง่ายและยืดหยุ่น ซึ่งลูกค้าจะดูว่าผู้ให้บริการ รวมทั้งสถานที่ พนักงาน
ชั่วโมงทางาน ระบบการทางานที่มีความยากง่ายต่อการเข้าถึงการบริการ การมีการปรับการบริการให้ตรงกับสิ่งที่
ลูกค้าต้องการได้
4. ความไว้วางใจ และความซื่อสัตว์ของผู้ให้บริการ ซึ่งหากมีการตกลงที่จะใช้บริการนั้นๆ แสดง
ว่าลูกค้าไว้ใจผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการทาตามที่ตกลงไว้ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ
5. การชดเชย หากลูกค้ารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติ หรือไม่ใช่สิ่งที่คาดหวัง จะต้องมีการแก้ไข
จากผู้ให้บริการได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังทันที
6. ความมีชื่อเสียงของผู้ให้บริการ มีอิทธิพลต่อความเชื่อของลูกค้าว่า ชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
สามารถเชื่อได้ ทาให้กล้าตัดสินใจใช้บริการนั้น
นอกจากนั้น Gavin (อ้างถึงใน ภารดี เทพคายน, 2562, หน้า 9) แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้คุณภาพการบริการออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ (Reliability) ความสามารถในการ
ให้บริการ (Serviceability) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) และสุนทรียภาพ (Aesthetics)
สรุปได้ว่า ความพยายามเป็นพื้นฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง แรงจูงใจเป็นปัจจัย
ที่เกิดโดยผลที่ได้รับมาจากความคาดหวังของคนในเหตุการณ์ ตามเหตุผลของการกระทานั้น ๆ หรือกล่าวได้ว่า
ระดับความคาดหวังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ผลความคาดหวังจะสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับความ
พยายามและการกระทา ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้นาแนวคิดและทฤษฏีนี้มาเป็นกรอบในการศึกษาความคาดหวั ง ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีประเภทวิชาชีพที่แตกต่างกัน จะมีระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพ การให้บริการที่ได้รับในแต่ด้านแตกต่างกันหรือไม่
สรุปได้ว่า การรับรู้คุณภาพ เป็นเรื่องที่สาคัญต่อการให้บริการ โดยปกติธรรมดาแล้ว ผู้รับบริการ
จะเกิดกระบวนการรับรู้คุณภาพนี้ ซึ่งเริ่มโดยความคาดหวังจาการรับบริการ มาเทียบเคียงกับการได้รับบริการ
จริง หากการได้รับบริการจริงเกินกว่าที่คาดหวังไว้ จะเกิดการรับรู้คุณภาพของผู้รับบริก ารอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็น
แบบที่กิจการทั้งหลายต่างอยากให้เกิดกับตน ในทางกลับกัน หากให้บริการได้ด้อยกว่า ที่คาดหวังไว้ ก็จะเกิด
คุณภาพที่ผู้รับบริการรับรู้ในระดับต่า ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลร้ายแก่งานที่ทา รวมถึงความเชื่อมั่นของกิจการนั้นๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาแนวคิดและทฤษฏีนี้มาเป็นกรอบในการศึกษาความรับรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อนาผลการเทียบเคียงไปใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละ
บุคคลความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction มีผู้ให้ความหมายคาว่า “ความพึง
พอใจ” พอสรุปได้ดังนี้
Roberts-Lombard และ Kotler (อ้างถึงใน สุวรรณา เพียรมานะ, 2560, หน้า 4) ได้ให้นิยาม
สาหรับความพึงพอใจของผู้บริโภคไว้ว่า เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคที่ใช้สินค้า หรือ
บริการและผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้นั้นจริง หากผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนั้นสูงกว่าความคาดหวังลูกค้านั้นจะเกิดความ
พึงพอใจ ถ้าผลลัพธ์นั้นต่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ตัวลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจหรือผิดหวัง ดังนั้นความ
พึงพอใจของผู้บริโภคจึงถูกผลักดันจากความคาดหวังที่ได้ รับของผู้บริโภค ความคาดหวั งจากการได้รับบริการ
และความคิดหวังที่ได้รับจากคุณภาพนั้น
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ
คือ สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้ รับ อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็น
ความรู้สึก ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดสิ่งนั้ นสามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึงที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ
รัชนี ทีปกากร (2556, หน้า 26) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือ ทัศนคติที่ดี
ของบุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวั ง ซึ่งจะทาให้เกิดความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้นจากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
และถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการทางาน จะมีผลทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน มีการเสียสละอุทิศกาย ใจ
และสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในที่สุด
อารี พันธ์มณี (อ้างถึงใน น้าลิน เทียมแก้ว, 2561, หน้า 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุ คคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือเป็นไป
ตามทีต่ นเองต้องการ และความรู้สึกดังกล่าวนี้จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ถ้าหากความต้องการหรือเป้าหมายนั้นไม่ได้
รับการตอบสนอง ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการบริการ
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จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction)
หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกในแง่บวก ความรู้สึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล อันเป็นผลจากการ
เปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการ ในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อ้างถึง ใน
กฤติยา จงเรืองทรัพย์, 2553, หน้า 16) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สามารถจาแนกคุณลักษณะคุณภาพการบริการได้ 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibles) คือสิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่ งานบริการ
ควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุ เป็นต้น
2. ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) คือ การให้บริการต้องตรงตามการสื่อ สารที่นาเสนอ
แก่ผู้ รั บ บริ การ งานบริ การที่ ม อบหมายให้ แก่ ผู้ รับ บริ ก ารทุก ครั้ง ต้ องมี ความถู กต้ อ งเหมาะสม และมีค วาม
สม่าเสมอ ที่สามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในงานบริการจากผู้รับบริการ
3. การตอบสนองลู ก ค้ า (Responsive) คื อ ในการบริ ก ารผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือให้บริการผู้รับบริการได้ทันที และผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
4. การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) คือ การบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะในการทางาน ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทา
ให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี
5. การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (Empathy) คือ ผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการแต่ละ
รายด้วยความเอาใจใส่ ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ในแต่ละรายว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกัน
อย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการผู้รับบริการแต่ละราย ในการสร้างความพึงพอใจ
พิมล เมฆสวัสดิ์ (อ้างถึงใน น้าลิน เทียมแก้ว, 2561, หน้า 9-10) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนาเสนอบริการนั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพและระดับ
การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับริการหรือผู้ใช้
มองเห็ น ถึงความต้ องการของผู้ รั บ บริ การถึง ความเอาใจใส่ และความจริงใจต่อการสร้างเสริม คุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์บริการที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการหรือผู้ใช้
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2. ราคาค่าบริ การ ความพึงพอใจของผู้ รับริการหรือผู้ ใช้เกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบการบริการเทียบกับราคาค่ าบริการที่ต้องจ่ายออกไป โดยผู้ดาเนินการจะต้องกาหนดราคาค่าบริการที่
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้รับบริการหรือผู้ใช้
3. สถานที่ บ ริ ก าร ผู้ ด าเนิ น การจะต้ อ งมองหาสถานที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารที่ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และต้องคานึงถึงการอานวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ในทุกด้าน
4. การส่งเสริมแนะนาบริการ ผู้ดาเนินการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการ
หรื อผู้ ใช้ทั้งในด้านคุณภาพการบริ การ และภาพลั กษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่ อให้ ผู้ รับบริการ
หรือผู้ใช้ได้นาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อบริการต่อไป
5. ผู้ให้บริการ ผู้ดาเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนสาคัญในการสร้างให้เกิดความ
พึงพอใจในการบริการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยในการกาหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการ
จะต้องคานึงถึงผู้รับบริการหรือผู้ใช้เป็นสาคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรม การให้บริการ และนาเสนอบริการที่ลู กค้า
ต้องการความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสานึกของการบริการ
6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ดาเนินการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคาร
สถานที่ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมลงตัวก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการบริการ
และสื่อภาพลักษณ์นี้ออกไปสู่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้อีกด้วย
7. กระบวนการบริการ ผู้ดาเนินการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบ
การบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัว และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
มีคุณภาพ โดยการนาบุคลากรเทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่จะ
เกิดขึ้น ต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557, หน้า 13-14) กล่าวว่า การดาเนินงานบริการจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์
การตลาดสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นที่ตัวลูกค้า และความพยายามที่จะทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริก ารที่ได้รับ
ให้มากที่สุด โดยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งมี
ลักษณะทั่วไป ดังนี้
1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
บุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ด้วยการโต้ตอบ
กับบุคคลอื่นและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้ สิ่งที่จะได้รับการตอบ
แทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่
ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ
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หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยสามารถทาให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ เช่น ลูกค้าเข้าไปในร้านอาหารและสั่งอาหารชนิดหนึ่ง พนักงานเสิร์ฟ
อาหารนาอาหารมาเสิร์ฟอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้า ย่อมเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการ
บริการที่ได้รับ แต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานเสิร์ฟนาอาหารมาเสิร์ฟไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
เหตุใดลูกค้าย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวัง กับสิ่งที่ได้รับจริง
ในสถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์การบริการ ก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการ
บริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อ การบริการ ประสบการณ์
ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การบอกเล่ าของผู้อื่น การรับทราบข้อมูลการรับประกัน การบริการจากโฆษณา การให้
คามั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ ได้รับในวงจรของ
การให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่ อนที่จะมารับบริการหรือ
ความคาดหวังในสิ่งที่คิดว่าควรจะได้รับ (Expectations) นี้มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการ
พบปะระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริง
ในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น (Performance) กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวัง
ถือว่าเป็ น การยื น ยั น ที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยู่ ผู้ รับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจ
ต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจจะสูงกว่าหรือ ต่ากว่านับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อน
(Un confirmation) จากความคาดหวังดังกล่าว ทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นถึง
ระดับของความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึง
พอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ เช่น ลูกค้าไปทาผมที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งและคาดหวังว่าจะใช้
เวลาสระและแต่งทรงประมาณ 1 ชั่วโมง ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าอื่นและมีช่างทาผมว่างอยู่หลายคน จึงช่วยกัน
ตกแต่งทรงผมอย่างประณีต ตามที่ลูกค้าต้องการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกว่าที่ลูกค้าคาดไว้ หากประเมินความ
พึงพอใจที่เกิดขึ้น สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการบริการสูงกว่าความคาดหวังที่มีอยู่ (ข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก)
แสดงว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจ (สูง) ในสถานการณ์ตรงข้าม ถ้าลูกค้าต้องเสียเวลารอนานกว่าที่คาดไว้ ลูกค้า
ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได้ (ข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางลบ)
3. ความพึงพอใจเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจ จัยแวดล้ อ มและสถานการณ์ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามา เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ
บุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่ง เพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ใน
อีกช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้
อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงข้ามกันก็ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ส ามารถ
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แสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่
ลู กค้าจะใช้เวลาเป็ น มาตรฐานในการเปรีย บเที ยบความคาดหวังจากบริ การต่ าง ๆ เช่น ลู กค้าไปซื้อ สิ น ค้ า
ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และเลือกซื้อที่ มีตราผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ปรากฏว่าสินค้าชารุดใช้งานไม่ได้ ทาให้
ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ เมื่อนาสินค้าไปขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ พนักงานขายให้การดูแลอย่างดี กล่าวคาขอโทษและ
เปลี่ ย นสิ น ค้าชิ้น ใหม่มาให้ พร้ อมช่วยเหลื อทดสอบการทางาน ทาให้ ลู กค้าเปลี่ ยนความรู้สึ กไม่พึ งพอใจเป็น
พึงพอใจ และยิ่งรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นที่พนักงานยอมรับข้อบกพร่อง และเอาใจใส่ช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยที่ดี
จิรวรรณ ภักดีบุตร (อ้างถึงใน น้าลิน เทียมแก้ว , 2561, หน้า 15) กล่าวว่าวิธีวัดความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสามารถทาได้หลายวิธี ต่อไปนี้
1. การศึ ก ษาค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ จ ากเอกสาร หนั ง สื อ บทความ รายงานการวิ จั ย และ
วิทยานิพนธ์ที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ไว้แล้ว ผู้ที่ศึกษาต้องนาเอาข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาพิจารณาว่า มีปัจจัยใดบ้าง
ที่เหมือนและแตกต่างกัน ถ้าต้องทาการศึกษาใหม่จะใช้วิธีการศึกษาใดที่เหมาะสม และได้ผลการศึกษาที่เป็นจริง
และน่าเชื่อถือได้
2. ศึกษาจากสถิติการใช้บริการสารสนเทศ โดยนาสถิติผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบ
ความพึงพอใจหรือความต้องการ เพื่อจะได้จัดหาและวางแผนให้บริการสารสนเทศตามที่ผู้ใช้ต้องการ
3. การสังเกตผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการอาจสังเกตอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ วิธีการนี้
อาจให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนและผู้ใช้อาจรู้สึกราคาญที่ถูกสังเกตอยู่ตลอดเวลา
4. การสัมภาษณ์ผู้ใช้โดยตรง อาจแบ่งประเภทเป็นทางการและไม่เป็ นทางการ ประเภทที่เป็น
ทางการคือการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทาง ซึ่งอาจสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มก็ได้
ประเภทที่ไม่เป็น ทางการคือการที่ผู้ ให้บริการสนทนาพูดคุยซักถามกับผู้ ใช้ เพื่อถามถึงความต้องการ ความ
พึงพอใจ ปัญหาที่ประสบ และความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุง
5. การสารวจและวิจัยตามหลักวิชาการ โดยใช้ แบบสอบถามเป็นแนวทางหรืออาจผสมผสาน
กับรูปแบบและวิธีการข้างต้น ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการนั้น ควรมีการวางแผนการสารวจ การ
ออกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถวิเคราะห์นาเอาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้
เดย์ (Day, 1997, อ้างถึงใน สั จจา โสภา, 2556, หน้า 15-16) เสนอแนวคิดการประเมิ น
ความพึงพอใจไว้ 2 แบบ ดังนี้
1. การประเมินผลทางจิตวิทยา (Psychological Interpretation of Satisfaction) แนวทางนี้
มองความพึ ง พอใจ (Satisfaction) ว่ า เป็ น การยื น ยั น (Confirmation) ความคาดหวั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น (Prior
Expectation) ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่พอใจขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับ หรือแนวทางของ
Disconfirmation Process
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2. การประเมิ น ผลตามทฤษฎี อ รรถประโยชน์ (Utility Theory Interpretation of
Satisfaction) เป็นการอ้างทฤษฎีในด้านเศรษฐศาสตร์ มีสมมติฐานว่าผู้บริโภคที่มีเหตุผล (Rational Consumer)
ต้องการทาให้ตนบรรลุความพอใจสูงสุดเมื่อเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ทาให้เกิด Ideal Point ซึ่งจะเป็นระดับใด
ก็โดยการนามาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (Expectation) และการรับรู้ (Perception)
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการให้ บ ริ ก าร ผู้ รั บ บริ ก ารจะแสดงออกถึ ง
ความรู้สึกในแง่บวกหรือเกิดความรู้สึกที่ดี เมื่อได้รับการบริการที่ดี ในระดับที่ตรงกับการรับรู้ ในสิ่งที่คาดหวัง
เกี่ยวกับการบริการนั้น ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจจากการได้รับบริการ วิธีการวัดความพึงพอใจของผู้รับ บริการ
อาจทาได้หลายวิธี ดังนี้ การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถิติการใช้บริการ การสอบถาม สัมภาษณ์
และการสังเกต อาจใช้กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลความพึงพอใจที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
นาแนวคิดและทฤษฏีนี้มาศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการจัดทาเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อนาผลจากการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร
ความหมายของคุณภาพการให้บริการ
สุพรรณี อินทร์แก้ว (อ้างถึงใน ผุสดี แสนเสนาะ, 2556, หน้า 14) ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ
บริการ (Service Quality) หมายถึง การให้บริการที่สามารถสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการหรือ
เกินความคาดหวังของลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความพอใจ คุณภาพบริการแตกต่างกันไป ตามลักษณะของผู้ใช้
และมาตรฐานของผู้ใช้แต่ละคน คุณภาพบริการเป็นนามธรรมอธิบายได้ยาก ต้องใช้บริการก่อนจึงจะอธิบายได้
พิมล เมฆสวัส ดิ์ (อ้างถึงใน น้าลิ น เทียมแก้ว , 2561, หน้า 16) กล่ าวไว้ว่า คุณภาพบริการ
(Service Quality) หมายถึง การส่งมอบบริการที่ดี เหมาะสมทั้งเวลา สถานที่ รูปแบบ ลักษณะทางจิตวิทยาโดย
ใช้แรงงานมนุษย์เพื่อสนองตอบความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจสูงสุดจากการใช้บริการ มีความประทับใจด้านบวก และอยากกลับมาใช้บริการอีก รวมทั้งอยากบอกต่อไป
ถึงผู้อื่นในทางที่ดี ซึ่งส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาพลักษณ์ของบริการที่ดีด้วย
ไพรัตน์ ธัมมารักขิตานนท์ (อ้างถึงใน ภูริตา ล้อมลิ้ม. 2555, หน้า 13) กล่าวว่า คุณภาพบริการ
(Service Quality) เป็นนามธรรมอธิบายได้ยากแตกต่างกันไปตามผู้ที่ใช้บริการ และต้องใช้บริการแล้วจึงจะ
สามารถบอกคุณภาพได้เป็นการบริการที่ดีเลิศ (Excellent Service) คาว่าดีเลิศตรงกับความต้องการ หมายถึง
สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง สิ่งที่
ลู กค้าต้องการหรื อ คาดหวั งไว้ ไ ด้รั บ การตอบสนองอย่ างเต็ มที่ จนรู้สึ กว่าบริการนั้ นเป็ นบริ ก ารที่วิเ ศษมาก
ประทับใจ คุ้มค่าแก่การตัดสินใจ รวมทั้งคุ้มค่าเงิน
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ไสว ชัยบุญเรือง (2555, หน้า 32) ได้สรุปคุณภาพการบริการว่า หมายถึง ระดับความสามารถ
ของผลิตผลหรือบริการในการบาบัดความต้องการของลูกค้าที่มีคุณลักษณะได้มาตรฐานปราศจากข้อบกพร่อง
และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าถึงขั้นเป็นที่พึงพอใจ
พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้างถึง ใน
ภารดี เทพคายน, 2562, หน้า 11) กล่าวว่า คุณภาพเป็นสิ่งที่เกิดจากความคาดหมายของลูกค้า หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อบริการนั้น คุณภาพก็คือผลิตภัณฑ์บริการที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมี ความเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการ หากผู้รับบริการ
ได้รับบริการเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ กล่าวได้ว่า การบริการมีคุณภาพ คุณภาพจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวังของลูกค้าในผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ กับการรับรู้ที่แท้จริง โดยหากผู้รับบริการหรือลูกค้าเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและตรงตามที่คาดหวัง ก็ถือได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมี
คุณภาพนั่นเอง นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการให้บริการเป็นการให้บริการที่มากกว่า หรือตรงกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมิน หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการ
บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้เห็นว่า การ
ประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภค เป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการ
บริการที่คาดหวัง และการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ
การให้บริการที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวัง ของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค
อย่างสม่าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทาให้เป็นไปตามความ
คาดหวังหรือการไม่เป็ น ไปตามความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผู้รับบริการหรือ
ผู้บริโภค นั่นเอง
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Service Quality) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการที่ตรงตามความคาดหวัง หรือเกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถวิเคราะห์และรู้สึกถึงความแตกต่างได้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ บอกต่อ และกลับมา
ใช้บริการอีก
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ไสว ชัยบุญเรือง (2555, หน้า 22) กล่าวถึง องค์ประกอบหลักที่กาหนดความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งเป็นหัวใจของคุณภาพบริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ รวม 4 เป็นปัจจัย คือ
ส่วนแรก เป็นส่วนของผู้ให้บริการซึ่ งสะท้อนถึงลักษณะการให้บริการมี 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านระบบการให้บริการ
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ส่วนที่สองเป็นส่วนของผู้รับบริการซึ่งเกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ด้านภูมิหลังของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ

26

ความต้องการจาเป็นของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมปราศจากข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อม
ที่น่ าพึงพอใจ ดังนั้ น กลยุ ทธ์ในการบริ ห ารคุ ณภาพบริก ารของผู้ บริ ห ารคื อการถ่ายทอดองค์ป ระกอบหลั ก
ของคุณภาพบริการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ให้บริการเกิดความเข้าใจ และสามารถเห็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได้ โดยเริ่มด้วยการกาหนดประเด็นหรือจุดเน้น เพื่อให้ผู้ให้บริการตระหนักและเข้าใจว่า การให้บริการที่มี
คุณภาพจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเทคนิควิธี การ มีความรวดเร็ว ตรงตามเวลา เป็นมิตรและเป็นกันเอง
กับผู้รับบริการ เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าตัวผู้ให้บริการ
เป็นผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้เป็นที่ประทับใจของผู้มารับบริการ พัฒนา
มาตรฐานและทักษะในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของ
ผู้รับบริการภายหลังจากการรับบริการ กาหนดหรือให้ทางเลือกต่างๆ แก่ผู้มารับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการเป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะรับบริการหรือไม่และถ้าต้องการรับ บริการจะรับบริการชนิดใด ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการจะต้องมีการเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด ต้องดูถึงความสอดคล้องกับการกิจ ความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
โจเซฟ และแบลนตัน (Joseph & Blanton, 2000 อ้างถึงใน ภวัต วรรณพิณ, 2554, หน้า 10)
กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานในการประเมิน คุณภาพการให้บริการผู้ บริโภคแต่ล ะคนมีความคาดหวังในตัว สิ น ค้า
หรือบริการอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงผู้ให้บริการอาจผลิตสินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างกับ
ความคาดหวัง ซึ่งเป็นได้ทั้งในกรณีพอดีหรือสูงกว่าความคาดหวังทาให้ลูกค้าประเมินว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
มีคุณภาพสูง และกรณีบริการที่ได้รับต่ากว่าที่ลูกค้าคาดหวังทาให้ลู กค้าประเมินว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ มี
คุณภาพต่าไปด้วย
เบอร์ลี่ (Berry, 1988 อ้างถึงใน น้าลิน เทียมแก้ว , 2561, หน้า 18-19) ได้ทาการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการเพื่อค้นคว้าว่าปัจจัยอะไรที่จัดว่าเป็นตัวตัดสินระดับคุณภาพของบริการในสายตา
ของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า โดยสรุปแล้วมีปัจจัยที่ลูกค้ามักอ้างอิงถึงอยู่ 10 ปัจจัย คือ
1. Reliability ความเชื่อถือได้ในคุณลักษณะ หรือมาตรฐานการให้บริการ
2. Responsiveness การตอบสนองต่อความต้องการหรือความรู้สึกของลูกค้า
3. Competence ความสามารถหรื อ สมรรถนะในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งรอบรู้ เหมาะสม
เชี่ยวชาญและรู้จริง
4. Access การเข้าถึงง่ายใช้บริการได้อย่างไม่ยุ่งยาก
5. Courtesy ความสุภาพ ความอ่อนน้อม ให้เกียรติ และมีมารยาทที่ดีของผู้ให้บริการ
6. Communication ความสามารถในการสื่อสาร และสัมพันธ์กับลูกค้าทาให้ลูกค้าทราบเข้าใจ
และได้รับคาตอบในข้อสงสัยหรือความไม่เข้าใจต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างชัด
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7. Creditability ความเชื่อถือได้ ความมีเครดิตของผู้ให้บริการ
8. Security ความมั่นคงปลอดภัย อบอุ่นสบายใจของลูกค้าในขณะใช้บริการ
9. Customer Understanding ความเข้าอกเข้าใจในลูกค้า เอาใจลูกค้ามาใส่ใจตน
10. Tangibles ส่วนที่สัมผัสได้และรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการ
จะเห็นได้ว่า เป็นการมองคุณภาพที่ค รอบคลุมทั้งตัวผู้ให้บริการที่ต้องมีความรู้ความสามารถที่ดี
เพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลักษณะของบริการจะต้องเป็นการให้บริการที่สะดวกและเป็น
ที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
พาราสุ ร ามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985 อ้ างถึงใน
ผุสดี แสนเสนาะ, 2556,หน้า 16-17) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ พบว่าเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพการบริการในมุมมองของลูกค้าที่เรียกว่า“SERVQUAL”(Service quality) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
10 ประการ คือ
1. ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการบริ ก าร (Reliability) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความถู ก ต้ อ งในกระบวนการ
ให้บริการ ได้แก่ ความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก และสามารถให้บริการแก่ลูกค้า
ได้ตามที่สัญญาไว้อย่างครบถ้วน
2. การตอบสนองความต้ อ งการ (Responsiveness) คื อ ความตั้ ง ใจและความพร้ อ มที่ จ ะ
ให้บริการของพนักงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการด้วย เช่น พนักงานจะต้องให้บริการและ
แก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า
3. ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) หมายถึงคุณสมบัติในการมีทักษะและความรู้
ความสามารถในการให้บริการ นั่นคือ พนักงานที่ให้บริการลูกค้าต้องมีความรู้ความชานาญและความสามารถใน
งานที่ให้บริการ
4. การเข้าถึงการบริการ (Access) หมายถึงความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เช่น สามารถ
โทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลา การบริการที่มอบแก่ลูกค้าต้องอานวยความสะดวกในด้านเวลาและสถานที่ ไม่ให้
ลูกค้าต้องคอยนาน ทาเลต้องมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการเดินทาง
5. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) พนักงานที่ให้บริการลูกค้าต้องมีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมไปถึงการแต่งกายที่สุภาพและเหมาะสมของพนักงานด้วย
6. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการอธิบายลูกค้าให้เข้าใจอย่าง
ถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการและส่วนลด
7. ความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ ใ จได้ (Credibility) ได้ แ ก่ ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร ลั ก ษณะที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
ของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า ความซื่อสัตย์ น่าไว้วางใจ ความเชื่อถือได้และการนาเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
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8. ความปลอดภัย (Security) การบริการที่ส่งมอบแก่ลูกค้าไม่มีอันตราย ความเสี่ยง และปัญหา
ต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความปลอดภัยของร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็นส่วนตัว
9. การเข้าใจและการรู้จักลูกค้า (Understanding/ Knowing the customer) การเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าและเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการส่วนตัว ให้ความสนใจลูกค้าเฉพาะบุคคลและสามารถจาชื่อ
ลูกค้าได้
10. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพขององค์ กร
ลักษณะภายนอกของพนักงาน รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ
หลังจากนั้น Parasuraman et al. (1988) ได้มีการพัฒนาปัจจัยกาหนดคุณภาพบริการจาก
10 ด้าน ให้เหลือ 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการบริ การ
สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ความทันสมัยของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ให้บริการ การแต่งกายของ
พนักงาน ความสะดวกสบายของสถานที่ให้บริการ
2. ความน่าเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ (Reliability) ความสามารถในการมอบบริการ เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าตามที่ได้สัญญาหรือที่ควรจะเป็นได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริการ
ภายในเวลาที่เหมาะสม เช่น การรักษาเวลาในการให้บริการ การรักษาสัญญาในการให้บริการ การรักษาข้อมูล
ของลูกค้า
3. การตอบสนองความต้ อ งการ (Responsiveness) ความตั้ ง ใจที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า โดย
ให้ บ ริ ก ารอย่ า งรวดเร็ ว ความรวดเร็ ว จะต้ อ งมาจากพนั ก งานและกระบวนการในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น ความรวดเร็วในการได้รับบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความพร้อมในการให้บริการ
4. การให้ความมั่นใจ (Assurance) การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า จะได้รับการบริ การ
ที่เป็ น ไปตามมาตรฐาน เช่น ความรู้ สึ กเชื่อมั่นไว้ใจในชื่อเสี ยงและความมั่นคงของบริการ ความสุ ภ าพของ
พนักงาน ความพร้อมในการให้บริการของพนักงาน
5. การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ (Empathy) การดูแลและเอาใจใส่ให้บริการ
ลูกค้าด้วยความตั้งใจ เนื่องจากเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่ต้องได้ รับการตอบสนอง เน้นการ
บริการและการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นรายๆ ไป เช่น ความเพียงพอของประเภทของสินค้าและบริการ ความเอาใจ
ใส่ในการให้บริการ การรู้ความต้องการของลูกค้า
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จากแนวความคิดของ Parasuraman et al.(1988) เห็นได้ว่าปัจจัย 5 ด้านของ “SERVQUAL”
นี้ ปัจจัยที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ และการ
ตอบสนองความต้องการ เป็ น ปั จ จั ย เดิมซึ่งได้จากการทาการสั มภาษณ์กลุ่ ม (Focus group interview) ใน
งานวิจัยเมื่อปี 1985 ส่วนข้อที่ 4 และ 5 ซึ่งได้แก่ การให้ความมั่นใจและการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการเป็นปัจจัยใหม่แต่ก็ยังประกอบไปด้วยรายการต่างๆ ที่สื่อไปถึงปัจจัยเดิมอีก 7 ด้านที่เหลือ ดังนั้นแม้
“SERVQUAL” จะประกอบด้วยปัจจัยในการวัดคุณภาพบริการเพียง 5 ด้าน แต่ก็ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของ
ปัจจัยเดิมทั้ง 10 ด้าน และเป็นแนวคิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินคุณภาพบริการ ในมุมมองของ
ผู้รับบริการ
พาราสุ ร ามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อ้างถึง ใน
ภวัต วรรณพิณ, 2554, หน้า 8-10) ได้ทาการศึกษาคุณภาพและการจัดการคุณภาพการบริการมาตั้งแต่ปี 1983
ในขณะที่พาราสุรามานเริ่มทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการ
มากนัก พบแต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า จากนั้น พาราสุรามานและคณะจึงเริ่มทาการวิจัย โดย
ร่วมกันทาการวิจัยเชิงสารวจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลาทาการศึกษานานถึง 7 ปี (1983-1990) โดย
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้นนาหลายแห่ง
และน าผลที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบคุ ณ ภาพการบริ ก าร ต่ อ มาเป็ น วิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยมุ่ ง ศึ ก ษาที่
ผู้รับบริการโดยเฉพาะ โดยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการที่เรียกว่า “SERVQUAL” (Service
Quality) และปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพการบริการตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ ผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพการบริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ผู้ใช้บริการ
รับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับบริการแล้ว
กาหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว้ 5 ด้าน ที่เรียกว่า RATER และเครื่องมือใน
การวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึ่งกระจายมาจากคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ความน่ าเชื่อถือ (R : Reliability) หมายถึง ผู้ ให้ บริการต้องแสดงให้ เห็ นถึงความน่าเชื่อถื อ
ให้บริการตามที่สัญญาไว้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ไม่มีความผิดพลาด มีเครื่ องมือในการวัดคุณภาพ
การให้บริการ ประกอบด้วย
1. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้
2. การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และการนาข้อมูลมาใช้ในการให้บริการ
3. การทางานไม่ผิดพลาด
4. การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. การมีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ

30

การสร้ า งความมั่ น ใจ (A : Assurance) หมายถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ
ผู้รับบริการเมื่อผู้รับบริการมาติดต่อสุภาพอ่อนน้อม และมีความรู้ในงานบริการเป็นอย่างดี มีเครื่องมือในการวัด
คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการ
2. การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใช้บริการ
3. ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
4. พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
รู ป ลั ก ษณ์ ท างกายภาพ (T : Tangibles) หมายถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
ดูสวยงาม ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1. ความทันสมัยของอุปกรณ์
2. สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
3. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
4. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
การดูแลเอาใจใส่ (E : Empathy) หมายถึง การให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการของ
ผู้ รั บ บริ การอย่ างเอาใจใส่ และถือผลประโยชน์ของผู้ รับบริการเป็นส าคัญ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วย
1. การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที่
2. เวลาในการเปิดให้บริการขององค์กร
3. โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร
4.ความสนใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
5. ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน
การตอบสนอง (R : Responsiveness) หมายถึ ง ความตั้ ง ใจที่ แ สดงถึ ง ความพร้ อ ม ยิ น ดี
ให้บริการเสมอ และรวดเร็วเมื่อผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1. มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
2. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
3. ความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่
4. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีที่ต้องการ
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พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้างถึงใน
ภวัต วรรณพิณ, 2554, หน้า 10-11) ได้ทาการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพบริการ โดยให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าตอบ
แบบสอบถาม 2 ครั้ง ๆ ละ 21 ข้อ ด้วยการใช้มาตรวัด 7 Scales ด้วยกัน คือการให้คะแนน 1 ถึง 7 จากคะแนน
1 หมายถึง การไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนไปถึงคะแนน 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง คาถามชุดที่หนึ่งเป็นการวัด
ความคาดหวังของลูกค้า (Expected Service Quality) ส่วนคาถามชุดที่ 2 เป็นการวัดการรับรู้ผลการบริการจริง
(Perceived Service Performance) และนาคะแนนทีไ่ ด้มาคานวณเป็นคุณภาพบริการ (Service Quality) ดังนี้
คุณภาพบริการ = คะแนนการรับรู้ผลการบริการ - คะแนนความคาดหวัง
(Service Quality) = P - E
ในกรณี ที่ ค ะแนนการรั บ รู้ ผ ลการบริ ก ารมากกว่ า คะแนนความคาดหวั ง (P > E) แสดงว่ า
คุณภาพบริการเป็นเลิศ กรณีที่คะแนนการรับรู้ผลการบริการน้อยกว่าคะแนนความคาดหวัง (P < E) แสดงว่า
คุณภาพบริการแย่มาก และกรณีที่คะแนนการรับรู้ผลการบริการเท่ากับคะแนนความคาดหวัง (P = E) เป็น
คุณภาพบริการที่เพียงพอแล้ว
Word of mouth

Service Quality Dimensions
Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy
Tangibles

Personal needs

Expected
service
Perceived
service

Past experience

Service Quality Assessment
1. Expactations exceeded
ES<PS (Quality surprise)
2. Expactations met
ES=PS (Satisfactory quality)
3. Expactations not met
ES>PS (Unacceptable quality)

ภำพที่ 2.1 การรับรู้คุณภาพการบริการ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)
ที่มำ : การประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย
(ภวัต วรรณพิณ, 2554 , หน้า 11)
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จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้กาหนดตัว แปรของคุณภาพการบริ การเป็น 5 ด้าน ตามแนวคิดทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988)
ในการศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพ
การให้ บ ริ การของจุ ดบริ การงานคุรุ ส ภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ว ย ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความ
ต้ อ งการ (Responsiveness) ด้ า นการให้ ค วามมั่ น ใจ (Assurance) และด้ า นการดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ รั บ บริ ก าร
(Empathy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangibles) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ส ามารถสั ม ผั ส ได้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการบริการ สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และบุคลิกภาพของบุคลากร
มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1.1 สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์
1.3 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
1.4 เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการมอบบริการ
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าตามที่ได้สัญญา หรือที่ควรจะเป็นได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์
ของการบริการภายในเวลาที่เหมาะสม ผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ให้บริการตามที่สัญญาไว้
ตรงตามความต้องการ และไม่มีความผิดพลาด มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
2.1 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้
2.2 การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และการนาข้อมูลมาใช้ในการให้บริการ
2.3 การทางานไม่ผิดพลาด
2.4 การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ
ผู้รับบริการ ความพร้อมในการให้บริการ ความยินดีให้บริการเสมอ การบริการอย่างรวดเร็ว และการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
3.1 มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
3.2 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
3.3 ความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่
3.4 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทันทีที่ต้องการ
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4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ รับบริการว่า
จะได้รับการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความสุภาพอ่อนน้อม และมีความรู้ใน
งานบริการเป็นอย่างดี มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
4.1 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการ
4.2 การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ
4.3 ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
4.4 มาตรฐานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง การให้ความสนใจและเข้าใจในความ
ต้องการของผู้ รั บ บริ การอย่ างเอาใจใส่ และถือผลประโยชน์ข องผู้ รับบริก ารเป็ นส าคัญ ดูแลและเอาใจใส่
ให้บริการด้วยความตั้งใจ เข้าใจปัญหาหรือความต้องการของผู้ รับบริการ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วย
5.1 การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้รับบริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที่
5.2 โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
5.3 ความสนใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
5.4 ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการอย่างชัดเจน
โดยจุ ดบริ การงานคุรุ ส ภาในส านั กงานศึก ษาธิ การจั งหวัดภูเ ก็ต ได้ทาการเก็บข้ อมูล จากผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่รับบริการทั้งจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเดินทางมาติดต่อรับบริการ ณ จุด
บริการงาน คุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ ต เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ และนามาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ
ความหมายของการบริการสาธารณะ
สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อ้างถึงใน ผุสดี แสนเสนาะ, 2556, หน้า 22) กล่าวว่า บริการสาธารณะ
หมายถึง กิจ การที่ อยู่ ในความอานวยการ หรือในความควบคุมของฝ่ ายปกครองที่จัด ทาขึ้นเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน ทั้งนี้ โดยลักษณะเป็นการให้บริการ หรือการดาเนินการอื่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งไม่มีลักษณะในการจากัดอานาจของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกิจกรรมที่
จัดทาขึ้นโดยไม่ได้มุ่งหวังผลกาไร แต่มุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการสาธารณะ
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บรรจบ กาญจนดุล (อ้างถึงใน สัญญา เคณาภูมิ และคณะ, 2563, หน้า 25) ให้ความหมาย
การบริการสาธารณะ (Public Service Delivery) ไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดทาขึ้นเพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการได้รับ ความ
ปลอดภัยอย่างหนึ่งและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิตอีกอยางหนึ่ง
ปริมพร อัมพันธ์ (อ้างถึงใน สัญญา เคณาภูมิ และคณะ, 2563, หน้า 26) กล่าวว่า การให้บริการ
สาธารณะ เป็ น การบริ การในฐานะที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณาการให้บริการว่า ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ
(Providers) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพื่อให้่ายหลั
ฝ่
งเกิด
ความพึงพอใจ
ปรัชญา เวสารัชช์ (อ้างถึงใน ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์เดชขจร, 2557, หน้า 21) ให้ความหมายว่า
การบริ การสาธารณะโดยหน่ ว ยงานของรัฐ หมายถึง การอานวยความสะดวกที่ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป หน่วยงานอาจกาหนดให้ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ไป
ให้บริการในจุด ที่สะดวกสาหรับประชาชนก็ได้
เทพศักดิ์ บุ ญรั ตนพัน ธ์ (อ้างถึงใน ผุ ส ดี แสนเสนาะ, 2556, หน้า 22) ได้ให้ ความหมายว่า
การบริการสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหนวยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให
บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนมีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม การให้บริการสาธารณะมีลักษณะที่เป็น
“ระบบ” มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ส่วน คือ
1. สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ
2. ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากร
3. กระบวนการและกิจกรรม
4. ผลผลิตหรือตัวบริการ
5. ช่องทางการให้บริการ
6. ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ
สัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2563, หน้า 27) ให้ความหมายว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง
กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดทาขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เป็นผู้ดาเนินการ สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็ น จริ ง และความต้ อ งการของประชาชนผู้ ใ ช้บ ริ ก ารในแต่ ล ะเรื่ อ งเพื่ อ สนองตอบความต้อ งการของ
ประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เคลือนไหวเป็นพลวัตรและเปลี่ยนแปลงเสมอ การให้บริการนั้นจะต้องมีการ
เคลื่อนย้ายตัวบริการผ่านช่องทางและต้องตรงตามเวลาที่กาหนด
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ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์เดชขจร (2557, หน้า 21) กล่าวว่า การพิจารณานิยามและความหมายของ
คาว่า ”บริการสาธารณะ” จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอานวยการหรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง
ลักษณะที่สาคัญที่สุดของบริการสาธารณะ คือต้องเป็นกิจกรรมที่รัฐจัดทาขึ้นเพื่อสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชน ซึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอานวยการของรัฐ แต่เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของรัฐมากขึ้น
กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดทาสูง ใช้เ งินลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึงต้องมอบให้บุคคล
อื่น ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการจัดทาแล้ว บทบาทของรัฐในฐานะผู้จัดทาหรือผู้อานวยการก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุม โดย
รัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งควบคุมค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเดือดร้อนน้อยที่สุด
2. บริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความต้องการที่จะ
อยู่อย่างปลอดภัย ดังนั้น บริการสาธารณะที่รัฐจัดทา จึงต้องมีลักษณะที่สนองความต้องการของประชาชนทั้งสอง
ประเภทดั ง กล่ า ว กิ จ การใดที่ รั ฐ เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การอยู่ อ ย่ า งปลอดภั ย หรื อ การอยู่ อ ย่ า งสุ ข สบาย
ของประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจัดทากิจการนั้นและนอกจากนี้ ในการจัดทาบริการสาธารณะของรัฐ ไม่สามารถ
จัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ รัฐจะต้องจัดทาบริการ
สาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
จึงสรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มี
อานาจหน้าที่ หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความ
ปลอดภัย รวมทั้งควบคุมค่าบริการ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออานวยความสะดวก และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเดือดร้อนน้อยที่สุด
ทฤษฎีการบริการสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2550, หน้า 4-5) กล่าวไว้ว่า การ
บริการสาธารณะ ถือเป็นหน้าที่สาคัญในการจัดและดาเนินการในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการโดยตรง เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการวัดและประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 เพื่อให้การบริหารจัดการทั้งระบบมีความ
เหมาะสมตามบริบทของหน่วยงานราชการไทย ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วย
ตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทางาน
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ภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริการ คือ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารในปั จ จุ บั น และอนาคต คื อ การเข้ า ใจความต้ อ งการ
ของผู้รับบริการในปัจจุบัน และคาดการณ์ความต้องการของผู้รับบริการที่จะพึงมีในอนาคต
2. การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถดาเนินการได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
เข้าถึงบริการ คุณภาพของการให้บริการ การลดข้อผิดพลาดในการให้บริการ การลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผู้รับบริการ ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ
ทั้งนี้ องค์การจะสร้างความพึงพอใจให้ กับผู้ รับบริการได้นั้น จาเป็นต้องรับฟังความคิ ดเห็ น
ของผู้รับบริการ และสามารถคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
รวมทั้งตอบสนองอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ
ศิริ ว รรณ วุ่น จิ น า (2554, หน้า 22 - 23) กล่ าวว่า การบริ การสาธารณะที่ดี คือ การรับใช้
ช่วยเหลือเกื้อกูลและอานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการเพื่อให้ เกิดพึง ความพอใจ รักใคร่และศรัทธาต่ อ การ
ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความร่วมมือพัฒนาการบริการให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคง โดยหา
วิธีการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน และเป็นไปด้วยความเสมอภาค
และได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีไว้ว่ า ต้องยึดหลักการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบถ้วน รวดเร็วและเสมอ
ภาค ทั้งนี้จะต้องลดขั้นตอน ลดเวลา ลดโต๊ะเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ซึ่งอาจใช้หลักการให้บริการใน
2 ลักษณะ คือ
1. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คือ การให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน
ทั้งหมดทุกหน่วยงานที่ให้บริการที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และต้องให้บริการแล้วเสร็จเพียงครั้งเดียว โดยผู้มา
ติดต่อใช้เวลาน้อยและเกิดความพึงพอใจ
2. การให้ บ ริ ก ารแบบอั ต โนมั ติ (Automatic Service) เป็ น การให้ บ ริ ก ารโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ที่ทันสมัยมีอุปกรณ์เพียงพอจนทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคน โดยจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน ถึงขั้นตอนระยะเวลาดาเนินการต่าง ๆ สาหรับลักษณะของ
การบริการที่ดีจะทาให้ประชาชนประทับใจ นอกจากตัวเจ้าหน้าที่จะมีคุณสมบัติที่ดีแล้ว บริการที่ให้กับประชาชน
จะต้องเป็นบริการที่ดีด้วยซึ่งคุณลักษณะที่ดี มีดังนี้
2.1 สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง งานมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยดี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการให้ความเป็นกันเอง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

37

2.3 ใช้กฎหมาย ระเบียบที่ง่ายไม่ซับซ้อน มีแบบพิมพ์ที่กรอกง่าย ลดขั้นตอนในการ
ติดต่อขอรับบริการ มีการปรับปรุงขั้นตอนอยู่เสมอ
2.4 มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
2.5 ทางานตรงเวลา
2.6 สถานที่สะดวกสบาย มีอุปกรณ์พร้อม สามารถติดต่อกับงานที่เกี่ยวข้องไม่ไกลนั ก
หรือควรรวมการให้บริการไว้ในจุดเดียว
2.7 บริ การด้ว ยความเสมอภาค เพื่อสร้างความพอใจให้ กับประชาชน ตอบสนอง
ตามที่ประชาชนต้องการให้เป็นที่ประทับใจ
2.8 ไม่เรียกร้องสิ่งใดๆ จากประชาชน
2.9 มีเจ้ าหน้ าที่เพียงพอได้รับการฝึกฝนมาด้วยความชานาญ เจ้าหน้าที่ระดับล่าง
สามารถตัดสินใจได้ในบางเรื่อง
2.10 ให้บริการก่อนและหลงัเวลาราชการ หรือให้บริการในวันหยุด
2.11 สามารถตรวจสอบการให้บริการได้ว่ามีปัญหาที่ใด
2.12 เมื่อมีปัญหา สามารถค้นหากฎหมายและระเบียบได้ทันที
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล (อ้างถึงใน ผุสดี แสนเสนาะ, 2556, หน้า 23) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณโดยภาครัฐไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริหารรัฐกิจทั้งหมด คือ การปฏิบัติงานด้วย
การให้บริการทีก่ ่อให้เกิด ความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะสาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) โดยยึดหลักว่า คนเราทุกคนเกิดมา
เท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันนั้น หมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งทางกฎหมายและทางการ
เมืองและการให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งเชื้อชาติ ผิวหรือความยากจนตลอดจน สถานะทางสังคม
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) จะไม่มีงานทางสาธารณะใด ๆ ที่เป็น
ผลงานที่มีประสิทธิภาพหากไม่ตรงต่อเวลาหรือทันเหตุการณ์ เช่น รถดับเพลิ งมาถึงหลังจากไฟไหม้หมดแล้วการ
บริการนั้นก็ถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและน่าพอใจ
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและ
รวดเร็วแล้วต้องคานึงถึงจานวนคนที่เหมาะสม จานวนความต้องการในสถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมด้วย
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือการให้บริการตลอดเวลา ต้องพร้อม
และเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการศึกษาอบรมเป็นประจา เช่น การทางานของ
ตารวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง
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5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่มีความเจริญก้าวหน้า
ไปทั้งทางด้านผลงานและคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (อ้างถึงใน ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์เดชขจร, 2557, หน้า 15-19) ได้เสนอหลักการ
ให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร หรื อ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารในเชิ ง รุ ก ว่ า จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก การที่ เ รี ย กว่ า
หลัก package service ดังนี้
1. ยึดการตอบสนองความต้องการความจาเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมายการบริการของรัฐ
ในเชิงรับจะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ดังนี้ คือ
1.1 ข้าราชการมีทัศนคติว่าการให้บริการจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ
มากกว่าที่จะมองว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการให้แก่ราษฎรตามสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ
1.2 การกาหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลพินิจของข้าราชการมักเป็นไปเพื่อสงวน
อานาจในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงาน หรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มีลักษณะที่เน้นการควบคุมมากกว่า
การส่งเสริมการติดต่อราชการจึงต้องใช้ เอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นจานวนมากและต้องผ่านการตั ดสินใจหลาย
ขั้นตอน ซึ่งบางครั้งเกินกว่าความจาเป็น
1.3 จากการที่ ข้ า ราชการมองว่ า ตนมี อ านาจในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ และมี ก ฎระเบี ย บ
เป็นเครื่องมือที่จะปกป้องการใช้ดุลพินิจของตน ทาให้ข้าราชการจานวนไม่น้อยมีทัศนคติใ นลักษณะของขุนมูล
นายฐานะที่ตนมีอานาจที่จะบันดาลผลได้ผลเสียแก่ประชาชน การดาเนินความสัมพันธ์จึงเป็นไปในลักษณะที่ไม่
เท่าเทียมกันและนาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความไม่เต็มใจที่จะให้บริการ รู้สึกไม่พอใจเมื่อราษฎรแสดงความเห็น
โต้แย้งเป็นต้น
2. การมุ่งประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการ ทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและผู้อยู่ในข่า ยที่
ควรจะได้รับบริการเป็นสาคัญ ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ
2.1 ข้ า ราชการจะต้ อ งถื อ ว่ า การให้ บ ริ ก ารเป็ น ภาระหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การ
อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการทุกคน
2.2 การกาหนดระเบียบ วีธีปฏิบัติ และการใช้ดุลยพินิจที่ต้องคานึงถึงสิทธิประโยชน์
ของผู้รับบริการเป็นหลักโดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวกรวดเร็ว
2.3 ข้าราชการจะต้องมองผู้มารับบริการว่ามีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตนมีสิทธิ
ที่จะรับรู้ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มที่
3. ความรวดเร็ ว ในการให้ บริการ สั งคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่าง
รวดเร็วและมีการแข่งขันกับสังคมอี่น ๆ อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ปัญหาพื้นฐานของระบบราชการคือความล่าช้า
ระบบราชการจาเป็นต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการบริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ดังนี้
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3.1 พัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติมีความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความชานาญงาน
มีความกระตือรือร้น กล้าตัดสินใจในเรื่องที่ตนมีอานาจรับผิดชอบอยู่
3.2 กระจายอานาจหรือมอบอานาจให้มากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวิธีการทางานให้มี
ขั้นตอนและการใช้เวลาในการให้บริการให้น้อยที่สุด
3.3 พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้สามารถบริการได้เร็วขึ้น
4. การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์เป็นการบริการเชิงรุกแบบครบวงจร คือการเสร็จสมบูรณ์
ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะต้องได้รับ โดยที่ผู้รับบริการไม่จาเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้ง
5. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เป็นเป้าหมายที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนา
การให้บริการในเชิงรุกทั้งนี้เนื่องจากประชาชนยังมีความรู้สึกว่าการติดต่ อขอรับบริการจากทางราชการเป็นที่
ยุ่งยากและเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้บริการ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพยามยามให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้น ก็จะทาให้ผู้มารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี
6. การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ การบริการจะต้องมีค วามถูกต้องและ
ชอบธรรม ทั้งในแง่ของระเบียบแบบแผนของทางราชการ และความถูกต้องในเชิงศ๊ลธรรม ที่สาคัญที่สุด คือการ
ตรวจสอบจากประชาชน
7. ความสุภาพอ่อนน้อม เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติต่อประชาชน ผู้มารับบริการด้วยความ
สุภาพอ่อนน้อม และถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีความสาคัญและเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
8. ความเสมอภาคข้าราชการมีหน้าที่ที่จะให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเสมอภาคกัน ดังนี้
8.1 การให้บริการจะต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนเดียวกัน
8.2 การให้บริการจะต้องคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริการ
จากการพิจารณาแนวคิดการบริการสาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
เป้าหมายของการให้บริการสาธารณะ คือ การสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้นการที่จะ
วัดว่าการให้บริการสาธารณะบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ วิธีหนึ่งคือการวัดความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการให้บริการ เพราะการวัดความ
พึงพอใจนี้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาแนวความคิดนี้ มาใช้
ในการศึกษาความคาดหวัง การรั บ รู้ จ ริ ง และความพึงพอใจของผู้ รับบริการ เพื่อเป็นข้อมูล ในการนาเสนอ
ต่อผู้บริหาร ในการพัฒนาการบริการให้เกิดสูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป
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6. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุรุสภำ
คุ รุ ส ภาเป็ น สภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีวิวัฒนาการมายาวนานกว่าศตวรรษ แบ่งออกเป็น 3 ยุค (รศ.ดร.ทวีศักดิ์
จินดานุรักษ์ และคณะ, 2560)
1. ยุคก่อนคุรุสภา (พ.ศ. 2438 - 2488) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2438 มีการเปิดอบรมครูขึ้นเป็นครั้ง
แรกที่ “วิทยาทานสถาน” 5 ปีต่อมา คือ ปี พ.ศ. 2443 ได้มีการอนุญาตให้ตั้งสภาสาหรับอบรมและประชุมครูขึ้น
มีชื่อเรียกว่า“สภาไทยาจารย์”โดยเปิดทาการสอนครูทุกวันพระซึ่งเป็นวันหยุดราชการและอีก 2 ปีต่อมา คือ พ.ศ.
2445 กรมศึกษาธิการได้จัดตั้งสถานที่ประชุมอบรม และสอนครูขึ้นมาอย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่า “สามัคยาจารย์
สโมสรสถาน” ก่อนปรับเป็นรูปสมาคมชื่อว่า “สามัคยาจารย์สมาคม” ในปี พ.ศ. 2447 สามัคยาจารย์สมาคมได้
ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์เป็นเวลากว่า 40 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2488 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติครู พ.ศ.
2488 เพื่อจัดตั้งคุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพครูและได้ มีการตกลงให้รวมกิจการของสามัคยาจารย์สมาคมเข้ากับ
กิจการคุรุสภา และจัดตั้งสโมสรสามัคยาจารย์ขึ้นใหม่ให้เป็นแผนกหนึ่งในคุรุสภา
2. คุ รุ ส ภายุ ค เดิ ม (พ.ศ. 2488 – 2546) ในปี พ.ศ. 2488 รั ฐ บาลที่ มี นายทวี บุ ณ ยเกตุ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับเงินเดือนและมีโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพน้อยกว่าข้าราชการพลเรือนอื่น ทาให้คนดี คนเก่งไม่อยากเข้ามาเป็นครู ในขณะเดียวกันคนที่เป็นครูอยู่
แล้วก็พยายามละทิ้งอาชีพครูไปประกอบอาชีพอื่น จึงได้แก้ปัญหาวิกฤตครูโดยการตราพระราชบัญญัติครู พ.ศ.
2488 เพื่อจัดตั้ง “คุรุสภา” ไว้ทาหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติ การช่วยเหลือ
ฐานะครู รวมทั้งทาหน้าที่บริหารงานบุคคลครู แทนหน่วยงานของรัฐ ภายใต้หลักการ “ครูปกครองครู” ซึ่งคุรุ
สภาในยุคนี้ได้พยายามดาเนินการหลายรูปแบบเพื่อปรับปรุงคุรุสภาให้เป็นองค์กรวิชาชีพที่สมบูรณ์แบบ มีอานาจ
หน้าที่ในการควบคุมและพัฒนาครูให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
จนกระทั่งมาถึง ปี พ.ศ 2542 รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การมหาชนเฉพาะกิจขึ้น เรียกว่า “สานักปฏิรูปการศึกษา”
เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งสานักปฏิรูป การศึกษาได้ดาเนินการปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 53
และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการปรับปรุงคุรุสภาเดิมให้เป็นองค์ กร
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาซึ่งนาไปสู่การตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อจัดตั้งคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คุรุสภาปัจจุบัน (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน) ซึ่งในปี พ.ศ.2546 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ สภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการของชาติ จึงต้อง
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เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจาเป็นต้องตรา
กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550)
3.1 พัฒนาวิชาชีพตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
3.2 เพื่อปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 เป็นองค์กรวิชาชีพ
ครูตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 73 โดยกาหนดให้มี
3.2.1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “คุรุสภา” มีอานาจหน้าที่กาหนด
มาตรฐานวิ ช าชี พ ออกและเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ
3.2.2 ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมสวั ส ดิ การและสวัส ดิภ าพครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษามีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ความมั่นคงของของผู้ประกอบวิชาชีพและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2.3 เพื่อสืบทอดประวัติศ าสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็ นสภา
วิชาชีพครูต่อไป
ดังนั้น คุรุสภาจึงเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีบทบาทในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ได้กาหนดให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ที่เรียกว่าคณะกรรมการคุรุสภา ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ต่งตั้งจากผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย
2. กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
อาชีว ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ อานวยการส านักบริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
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3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน
4. กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจานวนสามคน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จานวนหนึ่งคน
5. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาและมาจากสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนจานวน
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของคุรุสภา
การด าเนิ น งานของคุ รุ ส ภา มี ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโดยมี
เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารกิจการของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
ของคุรุสภา ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย และจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับ
การดาเนินงานเสนอต่อคุรุสภา สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานของคุรุสภา
มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 34 โดยมีเลขาธิการคุรุสภาที่คณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารกิจการของ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยการดาเนินงานจะเป็นไปตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานภายใต้
สานักในสานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 7 สานัก 1 สถาบัน
1 กลุ่ม ดังนี้
1. สานักมาตรฐานวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการ
ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา เสนอแผนงานและแนวทางในการกาหนดและพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การรับ รอง
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา การกาหนดหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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1.1 กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.1.1 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.1.2 เสนอแผนแนวทางในการกาหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
1.1.3 กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และดาเนินการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
1.1.4 กาหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.1.5 กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพของผู้ ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
1.1.6 กาหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.2.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เสนอแผนงานและแนวทางการรับ รองปริ ญญาและ
ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.2.2 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร กระบวนการผลิตและคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
1.2.3 จัดทาข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการประเมิน การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร
เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.4 เสนอคณะกรรมการคุรุสภาให้ การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเพื่ อ การ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.5 ตรวจสอบและจัดทาทะเบียนข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาตามปริญญาที่คุ รุส ภา
รับรอง
1.2.6 จัดทาทะเบียนข้อมูลสถาบันการผลิตที่ได้รับการรับรองปริญญาจากคุ รุส ภา
แยกตามหลักสูตรจานวนปีที่รับรองและจานวนนักศึกษา
1.2.7 ติดตามการดาเนินงานของสถาบันการผลิตให้ดาเนินการตามกระบวนการผลิต
ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
1.2.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 กลุ่มรับรองความรู้และความชานาญ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.3.1 เสนอแผนงานการรับรองความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษา
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1.3.2 รับรองคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.3.3 รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
1.3.4 ออกวุฒิบัตรผู้ผ่านการรับรองความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.3.5 รับรองหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ของสถาบันการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
1.3.6 ประเมินระดับคุณภาพเพื่อรับรองความชานาญในการประกอบวิชาชีพตามระดับ
คุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
1.3.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. สานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
เสนอแผนงานและแนวทางในการจัดระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การออกใบอนุญาต
ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา การต่อใบอนุญาตประกอบวิช าชีพทางการศึกษา การจัดทาและดูแลรักษา
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา และการดาเนินการอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในกรณีอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบรับรองข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา งานบริหารทั่วไปทางการทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
2.1.1 เสนอแผนและจัดทาระบบการให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2.1.2 รับแบบคาขอเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการขอประกอบวิชาชีพ
2.1.4 บันทึกข้อมูลแบบคาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระบบสารสนเทศ
2.1.5 จัดทาข้อมูลเพื่อนาเสนอพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.1.6 ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.1.7 ให้คาปรึกษา แนะนา และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพ
2.1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
2.2.1 เสนอแผนและจัดระบบการให้บริการผู้ขอประกอบวิชาชีพครู ชาวต่างประเทศ
และการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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2.2.2 รับแบบคาขอเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของชาวต่างประเทศ
และรับแบบคาขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
2.2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการขออนุญาตประกอบวิช าชีพของครู ช าว
ต่างประเทศ
2.2.4 บันทึกข้อมูลผู้ยื่นแบบคาขอใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพของครู ชาวต่างประเทศ
ในระบบสารสนเทศ
2.2.5 ออกเอกสารการยกเว้นให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
2.2.6 จัดทาข้อมูลเพื่อนาเสนอพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของชาว
ต่างประเทศ
2.2.7 ให้คาปรึกษาและการบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพ
2.2.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
2.3.1 เสนอแผนและจัดระบบการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจาตัว
สมาชิกคุรุสภา
2.3.2 จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจาตัวสมาชิกคุรุสภา
2.3.3 จัดทา ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา
2.3.4 ตรวจสอบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.3.5 ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.3.6 จัดทาสถิติข้อมูลและสารสนเทศผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.3.7 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
2.3.8 วางแผนและบริหารจัดการงานสารบรรณของสานัก
2.3.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส านั กจรรยาบรรณวิชาชี พและนิติกร มีห น้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ การรวบรวมข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
ดาเนินงานกระบวนการสืบสวน สอบสวน และการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการ
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ดาเนินการแจ้งคาวินิจฉัยกรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามกฎหมายกาหนด การพักใช้ใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุ ญาต การอุทธรณ์กรณีไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพและไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การอุทธรณ์คาวินิจฉัยกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ การดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สานักงาน การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของส่วนงานภายในสานักงานเกี่ยวกับการดาเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองและ
ดาเนินการรวบรวมตรวจสอบและพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของคุรุส ภา รวมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการทาสั ญญาหรื อข้ อ ตกลงระหว่ างคุรุส ภากับ หน่ว ยงานภายนอก และงานอื่นตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
3.1 กลุ่มกากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
3.1.1 วิเคราะห์ สั งเคราะห์ การวางแผน ส านวนคดีกล่ าวหาหรื อกล่ าวโทษ การ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.1.2 กากับดูแล และพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1.3 ให้ความรู้ และคาปรึกษาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1.4 ตรวจสอบติ ด ตามข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.1.5 เสนอแต่งตั้งคณอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะอนุกรรมการสอบสวน
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.1.6 ดาเนินการสืบสวนและสอบสวนตามกระบวการของกฎหมาย
3.1.7 สรุปรายงานการสืบสวนเสนอต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนเสนอผู้มีอานาจ
3.1.8 นาเสนอรายงานการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ต่อผู้มี
อานาจในการพิจารณาวินิจฉัยโทษ
3.1.9 จัดทาคาวินิจฉัย แจ้งผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ และหน่วยงานต้นสังกัด
3.1.10 เก็บ รั กษาใบอนุ ญ าตกรณี ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญาต และส่ ง คื น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อครบกาหนดการพักใช้ใบอนุญาต
3.1.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 กลุ่มกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานดังต่อไปนี้
3.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานดาเนินงานทางด้านกฎหมาย
3.2.2 ตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบรวมทั้งการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะคาปรึกษา
เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการดาเนินงานของสานักงาน
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3.2.3 ให้ ข้อเสนอแนะและคาปรึ กษา เกี่ยวกับนิติกรรมสั ญญาของส านั กงานหรื อ
ข้อตกลงระหว่างคุรุสภากับหน่วยงานภายนอกในการดานินงานของสานักงาน
3.2.4 ดาเนินการเกี่ยวกับคดี งานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองของสานักงาน
3.2.5 ดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.2.6 ดาเนินการทางวินัยและละเมิดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าห้นาที่สานักงาน
3.2.7งานอุทธรณ์คาสั่งการไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.2.8 อุทธรณ์คาวิ นิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
3.2.9 งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงาน
3.2.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. สานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การยกย่องและการผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ การเสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสนับสนุน การยกย่อง
และการผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ รับรองวุฒิบัตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย
เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและกองทุนของคุรุสภา มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
4.1 กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
4.1.1 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
4.1.2 เสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพทางการศึกษา
4.1.3 วางแผน กาหนดหลักเกณฑ์ และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพ
4.1.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.1.5 รับรองวุฒิบัตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4.1.6 ประสาน เสริมสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
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4.1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
4.2.1 ศึกษาและวิจัยการยกย่อง การผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4.2.2 วางแผนกาหนดหลักเกณฑ์ และการดาเนินการเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และการผดุงเกียรติวิชาชีพ
4.2.3 เสนอแผนและแนวทางการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ยกย่ อ งและการผดุ งเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพให้มีการประพฤติปฏิบัติตามมารตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4.2.5 ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4.2.6 วางแผน ประสาน และด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มู ล นิ ธิแ ละกองทุน
ของคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
4.2.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
4.3.1 ศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.3.2 เสนอแผนงาน แนวทางการส่เงสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.3.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีภาคีเครือข่ายทั้ งระดับบุคคลและหน่วยงานดาเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.3.5 ส่งเสริม ประสาน และเผยแพร่ความรู้เ กี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
4.3.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ส านั ก นโยบายและแผน มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การก าหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการของคุรุสภา การจัดทาข้อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาหรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศต่างๆ การจัดตั้ง จัดสรรและบริหารงบประมาณ
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วิจัย ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน การจัดทารายงานประจาปีเสนอ
คณะกรรมการคุรุสภาเพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรี การประสานสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิช าชีพ
ขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ การระดมทรัพยากร ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพันธกิจของคุรุสภาและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
5.1 กลุ่มแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อการกาหนดนโยบายแผนพัฒนาวิชาชีพ และแผน
ยุทธศาสตร์ ของคุรุสภา
5.1.2 จัดทาแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา แผนการดาเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีประสานและกาหนดแผนหรือแนวทางการระดมทรัพยากร และการจัดหารายได้ของสานักงาน
5.1.3 จัดทาประมาณการรายรับ รายจ่ายประจาปีของสานักงานและดาเนินการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
5.1.4 ดาเนินการเร่งรัด ควบคุม บริหารการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผน
บริหารงบประมาณและระเบียบวิธีการงบประมาณ
5.1.5 สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน และ
งบประมาณ
5.1.6 จั ด ท าข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ นโยบายหรื อ ปั ญ หาการพั ฒ นาวิ ช าชี พ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีและความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.1.7 ประสานความร่ว มมื อและจัด ท าข้ อ มูล เอกสาร ด้านนโยบาย การวางแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
5.2.1 ประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
5.2.2 ก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ นงานของส านัก งาน
เลขาธิการคุรุสภา
5.2.3 ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของส่วนงานในสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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5.2.4 พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
5.2.5 จัดทารายงานประจาปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภาและคณะรัฐมนตรี
5.2.6 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเกี่ ย วกั บ การติ ด ตาม ก ากั บ และประเมิ น ผลแผนงาน
โครงการแก่ส่วนงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2.7 จัดทารายงานการควบคุมภายในของสานักงานเสนอต่อส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
5.2.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
5.3.1 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงานด้านความร่ว มมือ ความสัมพันธ์ กับ
องค์กรระหว่างประเทศ
5.3.2 ให้คาปรึกษา แนะนาและดาเนินงานด้านการต่างประเทศของคุรุสภา
5.3.3 ประสานสั มพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่ อการพัฒ นาวิชาชีพขององค์กรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
5.3.4 ระดมทรัพยากร ความร่วมมือ จัดทาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการ
ต่างประเทศ
5.3.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอ
นโยบาย วางแผน กากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามการใช้และการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบคลังข้อมูลและสถิติ
การบริหารจัดการฐานข้ อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารจัดการเว็บไซต์ของคุรุสภา การจัดทาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของคุรุสภา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) การสื่อสารองค์กรหรือการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การจัดทาวารสาร
วิทยาจารย์และวารสารอื่นๆ ของคุรุสภา การบริการงานวิทยบริการ การดาเนินงานหอสมุดคุรุสภา หอจดหมาย
เหตุวิช าชีพทางการศึกษาและคลังปั ญญาวิชาชีพทางการศึกษาและงานอื่นตามที่ไ ด้รับมอบหมาย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
6.1 กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของคุรุสภา
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6.1.2 การจัดทานโยบาย แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.1.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบคลังข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
6.1.4 ควบคุม กากับ ดูแล จัดหา จัดสรร บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และจัดระบบความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.1.5 บริ ห ารจัดการใช้ประโยชน์ข้อมูล สารสนเทศและบูรณาการเชื่อมโยงข้ อ มู ล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.6 บริ ห ารจัดการเว็บไซต์ของคุรุ สภา ระบบข่าวสารภายใน และระบบตอบรับ
อัตโนมัติ (Call Center) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
6.1.7 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ประสานการใช้ ป ระโยชน์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
6.1.8 จัดทาหลักสูตรอบรม และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับบุคลากรคุรุสภาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6.1.9 ให้บริการอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต โฮมเพจ เว็บไซต์คุรุสภา และระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
6.1.10 จัดทาข้อมูลสถิติและสารสนเทษของคุรุสภา
6.1.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2 กลุ่มสื่อสารองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
6.2.1 วางแนวทางและจั ด ท าแผนการสื่ อ สารองค์ ก รเพื่ อ การด าเนิ น งานสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพทางการศึกษา
6.2.2 ประมวลข้อมูลข่าวสาร กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการสื่อสารองค์กรเชิงรุก
6.2.3 ศึกษาและดาเนินการจัดทาสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานของคุรุสภา
6.2.4 ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่ผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง กรณีมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคุรุสภา
6.2.5 ประสาน สร้าง ส่ งเสริมและสนับสนุ นให้ เ กิด ความเข้า ใจและความร่ ว มมื อ
กับเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
6.2.6 บริหารจัดการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
6.2.7 บริ ห ารจัดการวารสารวิทยาจารย์ วารสารของส านักงานเลขาธิการคุรุส ภา
และวารสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.2.8 ประสาน ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร
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6.2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3 กลุ่มวิทยบริการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานดังต่อไปนี้
6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานหอสมุดคุรุสภา
6.3.2 กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมการปฏิบัติงานของหอสมุดคุรุสภา
6.3.3 ประสาน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของหอสมุ ด วิ ช าชี พ
และหอสมุดอื่นๆ
6.3.4 จัดทาหนังสือสารนุกรมเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาโอกาสสาคัญต่างๆ
6.3.5 จัดทาหอจดหมายเหตุวิชาชีพคุรุสภา
6.3.6 จัดทาคู่มือการใช้หอสมุดคุรุสภา
6.3.7 จัดการระบบคลังปัญญาวิชาชีพทางการศึกษา และเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
6.3.8 วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการในหอสมุดคุรุสภา
6.3.9 ให้บริการสืบค้นข้อมูล ชี้แหล่งข้อมูล และบริการอื่นๆ
6.3.10 สารวจและจาหน่ายหนังสือออกจากหอสมุดคุรุสภา
6.3.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ส านั ก อ านวยการ มี ห น้ า ที แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การช่ ว ยอ านวยการและงาน
เลขานุการของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา งานเลขานุการของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ การพัฒนาระบบงานและการดาเนินการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินการบัญชี การบริหาร
พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ สวัสดิการและการบริหารทั่วไปของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา งานกองทุน
บาเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่ การเสนอแผนงานแนวทางพัฒนา กากับดูแลและประสานงานตามภารกิจของคุรุสภา
ในส่วนภูมิภาค การดาเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ งานการกุศลและงานอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน
งานใดของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
7.1 กลุ่มบริหารงานกลาง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
7.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบงานธุรการและสารบรรณ
7.1.2 วางแผนและดาเนิงานธุรการและงานสารบรรณกลาง
7.1.3 ช่วยอานวยการผู้บริหาร และงานเลขานุการสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
7.1.4 ประชุมผู้บริหารสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
7.1.5 จัดกิจกรรม งานการกุศลของคุรสภาที่นอกเหนือภารกิจของส่วนงานอื่น
7.1.6 ควบคุม ดูแล บารุงรักษา และให้บริการยานพาหนะ
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7.1.7 ปฏิ บั ติ ง านอื่ นใดที่ มิไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ นหน้ า ที่ข องส่ ว นงานใด ของส านั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา
7.1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
7.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7.2.2 วางแผนบริหารอัตรากาลัง กาหนดและจัดสรรอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายโอน เลื่อนตาแหน่ง ควบคุมการลา และการออกจากงาน
7.2.3 วางแผนและดาเนิการพัฒนาบุคลากร
7.2.4 วางแผนจัดสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล เงินตอบแทน และการเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจ
7.2.5 ปฏิบัติงานสรรหาการให้ได้มาและประเมินผลการปฏิบัติ งานเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา ที่ปรึกษาและผู้ทรคุณวุฒิ
7.2.6 การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.2.7 จัดทาทะเบียนประวัติ บัตรประจาตัว หนังสือรับรอง
7.2.8 บริหารงานกองทุนบาเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
7.2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.3 กลุ่มการเงินและบัญชีมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
7.3.1 ศึกษา วิเคราะห์พัฒนา วางระบบบริหารงานการเงินและการบัญชี
7.3.2 วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับรับ -จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุม
และติดตามลูกหนี้และใบสาคัญจ่าย การหักและนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
7.3.3 วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน การวาง
ฎีกาเบิกจ่าย การขอกันวงเงิน และการกันเหลื่อมปี
7.3.4 จัดทาบัญชีและงบการเงินของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิ และกองทุน
ของคุรุสภาตามที่ได้รับมอบหมาย
7.3.5 วิเคราะห์และรายงานฐานะการเงินส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิ และ
กองทุนของคุรุสภาตามที่ได้รับมอบหมาย
7.3.6 จัดทาบัญชีเบิกจ่ายเงินได้รายเดือน การหักเงิน ณ ที่จ่ายรายเดือน ภาษีเงิน ได้
บุคคลธรรมดา การตรวจสอบและรับรองเงินได้คงเหลือรายเดือนของบุคลากรของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
7.3.7 ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี
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7.3.8 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่าย
7.3.9 ประสานและอานวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
7.3.10 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
7.4 กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
7.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบบริหารพัสดุและอาคารสถานที่
7.4.2 วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้ างเกี่ยวกับการพัสดุและ
การจัดทาข้อผูกพันสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
7.4.3 ตรวจรับพัสดุ
7.4.4 ควบคุมคลังวัสดุกลางของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
7.4.5 ควบคุม และจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้ง
การดูแล ซ่อมบารุง เก็บรักษา และจาหน่าย
7.4.6 ตรวจสอบพัสดุประจาปี
7.4.7 ควบคุมดูแลความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารสถานที่ และบริเวณ
พื้นที่โดยรอบของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
7.4.8 ควบคุมดูแลและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
7.4.9 ให้บริการห้องประชุมและการจัดเลื้ยงรับรองในการประชุม
7.4.10 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานทางพัสดุ
7.4.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.5 กลุ่มการประชุมและประสานงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
7.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา วางระบบการบริหารงานประชุมและงานคุรุสภา
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
7.5.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
7.5.3 งานเลขานุการและประชุมคณะกรรมการคุรุส ภา คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.5.4 ดาเนิ น การให้ ได้ มาซึ่งผู้ แ ทนคุ รุส ภาใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. กาหนดในส่ ว น
ราชการหรือผู้แทนคุรุสภาในหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.5.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุ น การดาเนินงานตามภารกิจคุรุสภาในสานั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
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7.5.6 ควบคุ ม ติ ด ตาม และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามภารกิจที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด
7.5.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย
8. สถาบันคุรุพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา รับรองหลักสูตร
การอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตร การอบรม
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การอบรม พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ดาเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและดาเนินการอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายจากคุรุสภา พัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพั ฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่นๆ ในวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
9. กลุ่มพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเสนอแนะ ให้คาปรึกษาวางแผน
และดาเนินการพัฒนาระบบงานของสานักงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ประสานการปรับบทบาท
ภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการวางแผนอัตรากาลัง การปรับกลไกวิธีการบริหาร การปรับขั้นตอน
และวิธีการปฏิบั ติงาน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การกาหนดกรอบและดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี การกากับดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบงานและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายทิศทาง
ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ กาหนดกฎบั ตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลั กษณ์อักษร ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานคู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี รายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ ประสานกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกและงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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ภำพที่ 2.2 แผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่มำ : สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (online) เข้าถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 จาก www.ksp.or.th/ksp2018/org_chart/
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7. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดภูเก็ต
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ มีลักษณะ
เป็นเกาะตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเกาะบริวาร 39 เกาะ ส่วนกว้าง
ที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด
570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,271.25 ไร่ เฉพาะเกาะภูเก็ ตมีพื้นที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร
ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ ทั้งหมด 27 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 และเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโ ลเมตร หรือระยะทางทางอากาศ
688 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
: ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรี
และสะพานศรีสุนทร (ส่วนสะพานสารสิน ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว)
ทิศตะวันออก : ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา
ทิศใต้
: ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก : ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
จังหวัดภูเก็ตประกอบไปด้วย 3 อาเภอ 17 ตาบล คือ
1. อาเภอเมืองภูเก็ต มี 8 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลตลาดใหญ่ ตาบลตลาดเหนือ ตาบลวิชิต
ตาบลรัษฎา ตาบลเกาะแก้ว ตาบลฉลอง ตาบลราไวย์ และตาบลกะรน
2. อาเภอกะทู้ มี 3 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลกะทู้ ตาบลป่าตอง และตาบลกมลา
3. อาเภอถลาง มี 6 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร ตาบลป่าคลอก
ตาบลเชิงทะเล ตาบลสาคู และตาบลไม้ขาว
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ภำพที่ 2.3 แผนที่จังหวัดภูเก็ต
ที่มำ : จังหวัดภูเก็ต (online) เข้าถึง 28 มกราคม 2565
จาก www.phuket.go.th/webpk/images/introduce/mapPhuket.gif
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ภำพที่ 2.4 ที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตเทียบกับกรุงเทพมหานคร
ที่มำ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (online) เข้าถึง 25 มกราคม 2565
จาก www.phuketpeo.moe.go.th/phuket-edu-info2563.pdf
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ตำรำงที่ 2.1 จานวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ที่

หน่วยงำนที่สังกัด

1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1.3 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1 แห่ง
1.3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง
1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 แห่ง
2 สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ
2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป) 21 แห่ง
2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัด) 1 แห่ง
2.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ 12 แห่ง
2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 3 แห่ง
2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 100 แห่ง
2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรี และกีฬา 15 แห่ง
2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา 36 แห่ง
2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา 1 แห่ง
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3.2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
3.3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง
3.4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้
3.5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลรัษฎา
3.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลกะรน
3.7 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลเชิงทะเล
3.8 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
3.9 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลป่าคลอก

จำนวน
(แห่ง)
59
49
7
3

189
34

155

60
5
7
3
2
1
1
1
1
1

หมำย
เหตุ
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ตำรำงที่ 2.1 จานวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด (ต่อ)
ที่

หน่วยงำนที่สังกัด

3.10 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลศรีสุนทร
3.11 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
3.12 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกมลา
3.13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รวมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(นับเฉพาะ กศน.อาเภอ)
5 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
6 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6.1 สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง
6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 แห่ง
รวม

จำนวน
(แห่ง)
1
1
1
35
3

หมำย
เหตุ

5
4

320

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 4-5)
ตำรำงที่ 2.2 จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จาแนกรายสังกัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ
สพป.ภูเก็ต
สพม.14
การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนเอกชนสามัญ
โรงเรียนเอกชนนานาชาติ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กศน.จังหวัดภูเก็ต
สถาบันอาชีวศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
รวม

ผู้บริหำร
51
15
7
47
12
35
4
23
3
197

ครู/อำจำรย์
860
835
123
1,031
510
849
51
38
268
547
5,112

บุคลำกร
87
8
32
418
196
5
6
103
539
1,394

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 8)

รวม
998
858
162
1,496
522
1,080
60
44
394
1,089
6,703
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ตำรำงที่ 2.3 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ที่

สถำนศึกษำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โรงเรียนบ้านบางคู
โรงเรียนบ้านสะปา “มงคลวิทยา”
โรงเรียนเกาะมะพร้าว
โรงเรียนบ้านกู้กู
โรงเรียนเกาะสิเหร่
โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนวิชิตสงคราม
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
โรงเรียนแหลมพันวา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้าบ่อ
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนเกาะโหลน
โรงเรียนบ้านฉลอง
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
1
8
2
2
1
30
2
3
1
3
1
1
1
16
1
2
1
35
2
1
1
22
1
2
3
83
2
3
1
42
2
3
3
1
34
1
2
1
7
1
1
1
17
2
1
8
1
2
1
7
2
1
38
2
3
1
2
2
1
21
1
1
4
1
12
1
1

รวมครู
10
32
4
17
37
23
85
47
35
8
17
9
7
40
2
23
13

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
13
37
6
20
39
26
91
51
38
10
20
12
10
44
5
28
15
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ตำรำงที่ 2.3 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (ต่อ)
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

สถำนศึกษำ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
โรงเรียนบ้านบางทอง
โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โรงเรียนบ้านกะหลิม
โรงเรียนบ้านไม้ขาว
โรงเรียนหงษ์หยกบารุง
โรงเรียนบ้านหมากปรก
โรงเรียนบ้านคอเอน
โรงเรียนท่าฉัตรไชย
โรงเรียนวัดมงคลวราราม
โรงเรียนบ้านสาคู
โรงเรียนวัดเมืองใหม่
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
โรงเรียนบ้านพรุจาปา

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
1
18
1
2
1
10
1
1
1
10
1
1
1
1
25
1
2
1
8
2
3
1
8
2
1
1
27
2
1
11
3
2
1
8
2
2
1
9
1
2
1
10
2
1
1
6
1
1
2
1
7
1
1
2
47
3
4
1
22
2
1
1
8
2
1
9
2

รวมครู
19
11
12
26
10
10
27
14
10
10
12
8
8
50
24
8
9

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
22
13
14
29
14
12
30
17
13
13
14
11
10
56
26
11
12

64

ตำรำงที่ 2.3 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (ต่อ)
ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
โรงเรียนบ้านแหลมทราย
โรงเรียนบ้านบางเทา
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่ 15)
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านลิพอน
โรงเรียนบ้านม่านิก
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบารุง
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
โรงเรียนบ้านพารา
โรงเรียนบ้านบางโรง
โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
โรงเรียนบ้านในทอน
รวม

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
1
10
1
1
2
1
5
2
2
1
39
1
3
9
1
1
22
1
1
1
1
12
1
1
1
10
1
1
13
1
1
9
2
1
1
1
1
11
1
1
10
1
1
1
7
1
1
1
2
1
1
1
2
1
51
797
11
52
87

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 22-25)

รวมครู
12
7
40
9
24
13
10
13
9
10
11
11
8
3
3
860

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
15
10
44
10
26
15
12
15
12
12
13
13
10
5
4
998
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ตำรำงที่ 2.4 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 *
ที่

สถำนศึกษำ

1
2
3

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ภูเก็ตฯ
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
รวม

4
5
6
7

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
3
145
5
67
3
4
137
1
111
1
2
114
4
37
1
4
1
15

57
90
25
17
585

2
1
13

7
9
2
4
237

1
1
2
8

217
249
155

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
223
254
157

64
101
28
21
835

65
106
29
24
858

รวมครู

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 26)
(* สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปลี่ยนเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)
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ตำรำงที่ 2.5 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษ
ที่

สถำนศึกษำ

1
2

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดภูเก็ต
รวม

3

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
4
33
13
1
32
9
14
18
2
7

12
77

9
31

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 27)

1
15

5
23

รวม
พี่เลี้ยง
รวมครู บุคลำกร
เด็กพิกำร
ทั้งหมด
46
50
55
74
9
9

22
123

38
162
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ตำรำงที่ 2.6 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สถำนศึกษำ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล
โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต
โรงเรียนถลางวิทยา
โรงเรียนบารุงผกาภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซี่ยนวิทยา
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
โรงเรียนเทพอานวยวิทยา
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
โรงเรียนวิทยาสาธิต
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบุษบง

ผู้บริหำร
(ผอ.และรองผอ.)
2
3
1
1
2
4
2
7
1
2
2
1
2
5
2
1
1

ครูผู้สอน

บุคลำกรสำยสนับสนุน

รวมบุคลำกรทั้งหมด

101
33
11
18
13
30
18
129
147
15
88
16
82
34
9
20
4

45
3
5
1
4
12
7
26
85
17
8
17
23
11
8
5

148
39
17
20
19
46
27
162
233
17
107
25
101
62
22
29
10
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ตำรำงที่ 2.6 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ต่อ)
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
ที่
18
19
20
21
22

สถำนศึกษำ
โรงเรียนกาละพัฒน์
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ
โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต
รวม

ผู้บริหำร
(ผอ.และรองผอ.)
1
2
2
1
2
47

ครูผู้สอน

บุคลำกรสำยสนับสนุน

รวมบุคลำกรทั้งหมด

20
96
122
12
13
1031

4
70
50
16
1
418

25
168
174
29
16
1,496

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 28-29)
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ตำรำงที่ 2.7 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สถำนศึกษำ
โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติบัดส์ ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติปาล์มเฮ้าส
โรงเรียนนานาชาติ อิแมจิเนชั่น แพสชั่น ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติมอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติโอ๊คมีโดว์
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเรนโบว์เทร้า
รวม

ครูไทย
4
3
3
3
5
25
7
9
3
4
12
78

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 30)

ครูต่ำงชำติ
9
54
6
3
25
55
52
114
5
13
94
2
432

รวมครูทั้งหมด
13
57
9
6
30
80
59
123
8
17
106
3
510
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ตำรำงที่ 2.8 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
1

สถำนศึกษำ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บ้านนาบอน
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บ้านไม้เรียบ
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สาธิตร่วมพัฒนา
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
8 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
9 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
11 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
1
16
18
10

34

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
45

รวมครู

1

15

15

-

6

30

37

1
1

68
6

-

24
10

9
5

92
16

102
22

1

46

-

19

10

65

76

4
3

61
4

8

3
-

14
-

64
17

82
48

3
3
4
2
2

119
28
64
25
17

-

3
3
4
1

18
8
14
8
5

122
28
67
29
18

143
39
85
39
25
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ตำรำงที่ 2.8 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สถำนศึกษำ

โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
โรงเรียนเทศบาลตาบลรัษฎา
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้าเย็น)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2
โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้
โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู้
โรงเรียนอนุบาลกมลา
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล
23 โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี
24 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลป่าคลอก
25 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
รวม

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
8
4
6
1
6
4
1
1
14
23
11
1
14
1
11
4
4
2
1
9
10
6
2
10
6
14
5
5
4
2
1
41
14
11
5
7
7
1
1
35

6
3
638

21

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 31-33)

13
7
190

2
4
4
196

12
10
37
15
8
19
30
9
55
12

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
18
12
49
27
10
26
37
11
67
19

6
13
10
849

9
17
15
1,080

รวมครู
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ตำรำงที่ 2.9 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่
1
2
3

สถำนศึกษำ
กศน.อาเภอเมืองภูเก็ต
กศน.อาเภอถลาง
กศน.อาเภอกะทู้
รวม

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
2
13
4
4
1
9
2
2
2
4
1
5
26
7
6

รวมครู
19
12
7
38

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
23
14
7
44

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 34)
ตำรำงที่ 2.10 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ที่
1

สถำนศึกษำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
4
2
49
5

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 34)

รวมครู
51

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
60
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ตำรำงที่ 2.11 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

สถำนศึกษำ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
รวม

ครู
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
(พนักงาน
สำย
(ผอ.และรองผอ.) (ข้าราชการ)
(อัตราจ้าง)
ราชการ)
สนับสนุน
3
6
13
7
7
5
64
4
19
36
3
8
5
9
18
5
56
9
44
35
7
24
7
23
158
31
79
103

ที่มำ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2563 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, 2563, หน้า 35)

รวมครู
26
87
22
109
24
268

รวม
บุคลำกร
ทั้งหมด
36
128
43
149
38
394
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8. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
ส านั กงานศึก ษาธิก ารจัง หวัด เป็นหน่ว ยงานในสั ง กัด ส านัก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
โครงสร้ำงหน่วยงำน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกลุ่มงานภายใน 8 กลุ่ม และมีศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าส่วนราชการ แบ่งกลุ่ม
งานภายในเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนา
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน หน่วยตรวจสอบภายใน (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต , 2562)
อำนำจหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
ตามคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 มีดังนี้
ข้อ 12 ได้กาหนดให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ
การด าเนิ น งานของส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด รวมทั้ ง ให้ มี อ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ก ฎหมายว่า ด้ ว ยระเบียบ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษากาหนดให้ เป็น อานาจหน้า ที่ข องผู้ อานวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด
ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดารงตาแหน่งเทียบ
กับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอานวยการระดับสูง

75

ข้อ13 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติร ะเบี ยบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
อำนำจหน้ำที่สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
ตามความในคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ได้กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบส่งเสริมประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด าเนิ น การเกี่ ยวกั บงานด้ า นวิ ช าการ การนิ เ ทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรบูรณาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีคุณธรรม
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา น้อมนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
6. บูรณาการความร่วมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วน
ยุทธศำสตร์
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัด การการศึก ษาของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป้ าประสงค์ เพื่ อให้ การบริห ารจัด การของหน่ว ยงานมีประสิ ทธิภ าพ เป็นไปตามระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่กาหนด
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การน าจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ การปฏิบัติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์ เพื่อให้ ห น่ว ยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตสามารถนา
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้กรอบจุดเน้น นโยบาย แนวทาง หลักการดาเนินงาน
และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่จังหวัด
เป้ าประสงค์ เพื่อให้ ห น่ว ยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทุ กประเภท
ทุกระดับสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่ว นของภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วม
สนับสนุนและจัดการศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป้ าประสงค์ เพื่อให้ ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสั งคมและเกิดการบูรณาการในการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงาน โดยใช้กลไกของ กศจ.,อกศจ. และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ
ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต
เป้าประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการด้า นต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
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โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 6
สานักงานศึกษาธิการภาค 6
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มนโยบาย
และแผน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

ภำพที่ 2.5 แผนผังโครงสร้างการบริหารสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ที่มำ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (online) เข้าถึง 27 มกราคม 2565 จาก http://phuket-moe.xyz/about/structure/

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
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9. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจุดบริกำรงำนคุรุสภำในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ประกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2560 ข้อ 4.2 (15) กาหนดให้การดูแลควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุส ภากาหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิช าชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ มบริหารงานบุคคล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2560 จึงกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ จุดบริการ
งานคุรุสภาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 182 เขต จานวน 170 คน ไปปฏิบัติงานในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 76 จังหวัด โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาไว้ ดังนี้
กำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของคุรุสภำในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สานักงานเลขาธิการคุรุสภามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตในแต่ละจังหวัด ไปปฏิบัติงาน
ตามกรอบภารกิจงานของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อให้บริการตามกรอบภารกิจงานของคุรุสภา ดังนี้
งานอานวยการทั่วไป

งานควบคุม
การประกอบวิชาชีพ

งานพัฒนาและยกย่อง
เชิดชูเกียรติวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานธุรการและงานสารบรรณ
2.งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
3.งานการประชุม
4.งานบริหารบุคคล
5.งานการประชาสัมพันธ์
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานมาตรฐานวิชาชีพ
2.งานใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
3.งานจัดทาทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพในระดับจังหวัด
4.งานจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
2.งานวันครู
3.งานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
4.งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
5.งานสถาบันคุรุพัฒนา
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภำพที่ 2.6 แผนผังงานตามภารกิจของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ที่มำ : แนวทางการดาเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2560 , หน้า 2)
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1.งำนอำนวยกำรทั่วไป
1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ การติดต่อระหว่างสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกับ
สานักงานเลขาธิการคุรุส ภาและหน่วยงานอื่นๆ ให้ถือปฏิ บัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 งานการเงิน บัญชีและพัสดุ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดสรรเงินงบประมาณ
สนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
คุรุสภาโดยกาหนดให้เป็นเงินนอกงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (เงินรับฝาก) และให้อยู่ในอานาจ
อนุมัติของศึกษาธิการจังหวัดตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.3 งานการประชุม ดาเนินการประชุมในคณะกรรมการหรือคณะทางานซึ่งสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตั้งขึ้นมาเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาเป็นการเฉพาะกิจ เช่น การจัดงานวันครู
1.4 งานบริหารบุคคล สานักงานเลขาธิการคุรุสภามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
คุรุสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (เดิม) หรือ
ตามที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเห็นควรแต่งตั้งไปปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานหลักในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และร่วมกันรับผิดชอบงานตามภารกิจของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยอยู่ในกากับของ
ศึกษาธิการจังหวัด
1.5 งานประชาสัมพันธ์ ติดต่ อ ประสานงาน ให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารงานตามกรอบภารกิจของคุรุสภา แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและหน่ว ยงาน
ทางการศึกษาในระดับจังหวัด
1.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพ
(2) ระบบสารสนเทศครูอาวุโส
(3) ระบบสารสนเทศการสื่อสารภายในสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(4) ระบบสารสนเทศการสารวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพในจังหวัด
1.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ
2.1 งานมาตรฐานวิชาชีพ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
2.2 งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(1) งานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(2) งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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(3) งานขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(4) งานแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.3 สารวจข้อมูล จัดทาทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัด
2.4 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนพัฒนำและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชำชีพ
3.1 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
3.2 งานวันครู
(1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันครู
(2) จัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค
(3) การจัดทารายงานผลการจัดงานวันครู
(4) ประสานและติดตามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานวันครู
3.3 งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(1) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
(2) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น
(3) งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
(4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
(5) งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี
(6) งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
(7) งานจัดทาหนังสือประวัติวันครู
3.4 งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
3.5 งานสถาบันคุรุพัฒนา
(1) เก็บข้อมูลการดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูของหน่วยพัฒนาที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันคุรุพัฒนากาหนด
(2) รายงานผลข้อมูลตามข้อ 1 ผ่านระบบออนไลน์มายังสถาบันคุรุพัฒนา
3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1. สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
1.1 จั ดพนั กงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุส ภา ไปปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 76 จังหวัด
1.2 จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ
จาเป็นแก่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(1) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์
(3) เครื่องโทรสารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(4) เครื่องสารองไฟ
(5) เครื่องสแกนเนอร์
(6) ตู้เก็บเอกสาร
(7) ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1 ระบบ
1.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามภารกิจคุรุสภา ดังนี้
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านบริหารทั่วไปตาม
ภารกิจ ของคุรุ ส ภาจั งหวัด ได้แก่ ค่าวัส ดุ ค่าซ่อมบารุงครุ ภัณฑ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (งบดาเนินงาน) ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาจังหวัด โดยจัดส่งให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นรายไตรมาส ตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามภารกิจ คุรุสภา
เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีๆไป เช่น การจัดงานวันครู เป็นต้น โดยจัดส่งให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในช่วงเวลาต่างๆ ตามภารกิจงานที่ต้องดาเนินการ
1.4 ระบบการเงิ น และการบั ญ ชี ใช้ ร ะบบการเงิ น และการบั ญ ชี ข องส านั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด โดยส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาจั ด ส่ ง เงิ น อุ ด หนุ น การปฏิ บั ติ ง านคุ รุ ส ภาในส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประเภทเงินนอกงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (เงินรับฝาก) โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบและอานาจพิจารณาอนุมัติของศึกษาธิการจังหวัด
1.5 ส านั กงานเลขาธิ การคุรุส ภา จัดส่ งโดยโอนเงิ นเข้ าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย จากัด ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
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1.6 การติดตาม รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้จัดทารายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายรับรองการรายงาน เพื่อ
รายงานต่อเลขาธิการคุรุสภาตามแบบรายงานและระยะเวลาที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด
1.7 งานบริการตามภารกิจของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีการรับเงิน
ออกใบเสร็จรับเงินของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.8 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการตามภารกิจของคุรุสภา
1.10 จัดประชุมเพื่อแนะนาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
1.11 ออกเยี่ยม นิเทศ ให้คาแนะนา ติดตาม และประเมินผลการให้บริการงานตาม
ภารกิจของคุรุสภา
2. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2.1 ดาเนินการเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จากัด ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแส
รายวัน ชื่อบัญชี งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) และแจ้งสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสร้างรหัสบัญชีย่อยในระบบ GFMIS
2.2 ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รั บ เงิ น และออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดตามจานวนที่ได้รับ และนาส่งใบเสร็จรับเงินให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2.3 บันทึกบัญชีรับรู้เป็นบัญชีหนี้สิน ชื่อบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปในระบบ GFMIS 2111020199 และเมื่อมีการใช้จ่ายเงินให้บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ลดยอดบัญชีเงิน
รับฝากอื่นเท่านั้น (ห้ามบันทึกบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย)
2.4 การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นอานาจอนุมัติและดุลยพินิจของศึกษาธิการจังหวัดในการ
บริหารเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามข้อ 2.1.3 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
และวิธีการตามแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม
2.5 เงินอุดหนุนทั่วไปเหลือจ่ายในแต่ละไตรมาสและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย
แต่ละครั้งที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาโอนไปพร้อมกับโครงการเฉพาะกิจนั้นๆ ไม่ต้องส่งคืนสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาให้สมทบไว้ในบัญชีงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อใช้จ่ายตามภารกิจของคุรุสภาต่อไป
2.6 กากับดูแลการให้บริการของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.7 กาหนดพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา และการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาติดต่องานตาม
ภารกิจของคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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2.8 กากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้
(1) การลงเวลามาและกลับในการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาหนด (ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด)
(2) เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติการลาของพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามระเบียบปฏิบัติที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด
(3) เป็นผู้มีอานาจอนุญาตการเดิ นทางออกนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้ าที่
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อไปปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภา
ภายในประเทศตามเหตุผลและความจาเป็น
(4) รับรองรายงานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(5) ประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของคุรุสภา
2.9 ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย รับรองการรายงานผลการดาเนินงาน
แผนงาน และเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานของคุรุสภาในสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอ
คณะกรรมการคุรุสภาต่อไป
3. ผู้ประสำนงำนทั้งสองหน่วยงำน
เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างสานักงานเลขาธิการคุรุสภาและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้มีผู้ประสานงานระหว่างสองหน่วยงาน ดังนี้
3.1 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ผู้อานวยการสานักอานวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้ประสานงาน
3.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงาน
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10. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
น้าลิน เทียมแก้ว (2561) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2560 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการ และศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ที่มีตอ่ คุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ของสานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จานวน 450 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 การวิเคราะห์ข้อมู ลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจั ย พบว่า ความพึ งพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจเรียงลาดับจากสูงไปหาต่า คือ ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์
และด้านทรัพยากรสารสนเทศ สาหรับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการด้านทรัพยากรห้องสมุด พบว่า
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัด ซื้อหนังสือหรือจานวนเล่ม (Copy) ให้เพียงพอกับความต้องการ ควรเพิ่ม
หนังสือใหม่ที่ ทันสมัยมาให้บริการ และหนังสือเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และควรจัด ซื้อฐานข้อมูล Scopus ด้านการ
บริการและขั้น ตอนการให้บริการ ควรแก้ไขระบบ VPN ปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือบนชั้น พัฒนาระบบการ
ให้บริการให้มีความคล่องตัว ควรเพิ่มห้อง Study Room มากขึ้น และต้องการให้สานักวิทยบริการ จัดอบรมการ
ใช้ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมต่างๆ ตลอดปี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ บุคลากรบางคนยังขาดความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ควรเพิ่มพื้น ที่สาหรับอ่านหนังสือ ระบบปรับอากาศไม่
ค่อยเย็น แสงสว่างไม่เพียงพอบางจุดบริการ เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi ให้ครอบคลุมพื้นที่การ
ให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมสาหรับนิสิตให้ทราบอย่างทั่วถึง
วรัญญา เขยตุ้ย ชัญญานุช ทิวะสิงห์ และวลัยพร ราชคมน์ (2561) ได้ศึกษาความคาดหวังและ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บ ริ การของผู้ มารับบริก ารโรงพยาบาลทัน ตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเที่ยง
ของความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเท่ากับ 0.90 ทั้งสองส่วน และวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ทาให้
ความคาดหวังและความพึงพอใจต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent-Samples t-test และ One-way ANOVA
และทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ LSD เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้วยค่าสถิติที ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของผู้มารับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ในด้านกระบวนการให้บริการรักษา ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร ด้านความ
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เหมาะสมของค่ารักษา และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้มารับบริการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 1) อายุและสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยมีแตกต่าง
กัน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน 2) จานวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน 3) ความ
คาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการโดยรวม ด้านกระบวนการให้บริการรักษาและด้านความ
เหมาะสมของค่ารักษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และโดยภาพรวมพบว่าระดับความ
คาดหวังสูงกว่าระดับความพึงพอใจ
มุกดาฉาย แสนเมือง และชลธิศ ดาราวงษ์ (2560) ได้ศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ และความ
พึงพอใจของนั กศึกษาที่มีต่อคุณภาพการบริการในหลั กสู ตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลั ยไทย จากมุมมองของ
นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่
ประกอบไปด้ ว ย 35 ตั ว แปรของคุ ณ ภาพบริ ก าร โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ จาก
มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 500 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการทดสอบทีเพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้โดยใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลจาก
การวิจัย พบว่า นั กศึกษามีระดับความคาดหวังต่อคุณ ภาพการบริการทางการศึกษาด้านต่างๆ ของหลักสูตร
นานาชาติอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แต่ระดับการรับรู้ในการบริการที่นักศึกษาได้รับนั้นต่ากว่าที่ระดับนักศึกษา
คาดหวังไว้ คืออยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทุกด้าน สิ่งที่
น่าสนใจคือนักศึกษาไม่พึงพอใจต่อระดับคุณภาพการบริการของหลักสูตรนานาชาติ โดยที่นักศึกษาไม่พึงพอใจ
คุณภาพบริการด้านความมีน้าใจไมตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ความผูกพัน และด้านความเป็นมืออาชีพ
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บ ริการของ
ศูนย์บริการลูกค้าจีเนทโมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าจีเนทโมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 245 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และ
ใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD
(Least significant difference test) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บ ริการของศูนย์บริการลู กค้า
จีเนทโมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลูกค้าพึงพอใจอันดับแรก
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คือด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับมาก ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ อยู่ในระดับมาก ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับสุดท้าย ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ลูกค้าที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จุฑาทิพย์ โพธิลังกา. (2557). ได้ศึกษาความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ :
กรณี ศึ ก ษา ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จานวน 373 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้สถิติ
พรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย
Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Paired Samples t-test, การทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Least
Significant Difference (LSD) และสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ของเพียร์สั น ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผล
การศึกษาพบว่า ความคาดหวังต่อการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
บริการ ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านอาคารสถานที่ และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านผลการศึกษาและคณะที่ศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการให้บริการที่แตกต่างกัน ความ
คาดหวังด้านบุคลากรและการบริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ความพึงพอใจใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่า ความคาดหวังกับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการด้านอาคารสถานที่ และด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีแตกต่างกัน
สัจจา โสภา (2556) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจนักเรียนต่อการบริการที่ศูนย์
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะกายภาพ และกระบวนการบริการ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 จานวน 282 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่น 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังทุกด้านในระดับมาก โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจด้านบุคลากร (อาจารย์) มาก
ที่สุด ผลเปรียบเทียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ พบว่า ประชากรมีระดับความคาดหวังมากกว่าระดับ
ความพึงพอใจในทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีระดับ
ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (อาจารย์) อยู่ในระดับมาก
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภา ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร (Poppulation)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับบริการจากจุดบริการ
งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
จานวน 4,025 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Size of Poppulation)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับบริการจากจุดบริการ
งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
คานวณหาขนาดกลุ่ มตัว อย่ างจากผู้ รับ บริการ โดยใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, Taro 1973 อ้างถึงใน
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2553, หน้า 203) ในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ
95 และระดับความผิดพลาดร้อยละ 5
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N

n = 1+Nⅇ2

จำกสูตร

n = ชนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
4,025

n = 1+4,025(0.05)2

วิธีคำนวณ

n = 364 คน
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 364 คน โดยวิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่รับ
บริการ ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ตำรำงที่ 3.1 จานวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ที่
1
2
3
4

ประเภท
ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
รวม

จำนวนที่รับบริกำร (คน)
3,954
56
3
12
4,025

จำนวนแบ่งตำมสัดส่วน (คน)
357
5
1
1
364

หมำยเหตุ

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึก ษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
เพื่อศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการ
ให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ รับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทวิชาชีพทาง
การศึกษา วิทยฐานะ และหน่วยงานที่สังกัด มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) เป็น
คาถามปลายปิด (Close ended Questions) จานวน 5 ข้อ
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ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการวัดระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้จริง ต่อคุณภาพ
การให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเรื่องคุณภาพ
การบริการด้วยเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริการแบบ“SERVQUAL” (Service Quality) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งคาถามจะครอบคลุมมิติทั้ง 5 ด้าน ที่ใช้กาหนดคุณภาพการบริการ คือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ
(Empathy) ของ พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้างถึงใน
ภารดี เทพคายน, 2562, หน้า 23) ซึ่งจะเป็นคาตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ
ลิเคอร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีคาถามทั้งหมด 20 ข้อ ประกอบด้วย
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
จานวน 4 ข้อ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
จานวน 4 ข้อ
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
จานวน 4 ข้อ
4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
จานวน 4 ข้อ
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
จานวน 4 ข้อ
โดยกาหนดการให้น้าหนักคะแนนตามสเกล ดังนี้
5 หมายถึง มีความคาดหวัง/การรับรู้จริง ต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความคาดหวัง/การรับรู้จริง ต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความคาดหวัง/การรับรู้จริง ต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความคาดหวัง/การรับรู้จริง ต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความคาดหวัง/การรับรู้จริง ต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมิน ใช้วิธี แบ่งช่วงการแปรผลตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class
Interval) แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม คะแนนต่าที่สุดคือ 1 คะแนน
และคะแนนสูงที่สุดคือ 5 คะแนน หาค่ากึ่งกลางพิสัย โดยใช้สูตรคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น ดังต่อไปนี้
ควำมกว้ำงของข้อมูลแต่ละชั้น =
ข้อมูลที่มีค่ำสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่ำต่ำสุด
จำนวนชั้น
=
5–1
5
=
0.08
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ดังนั้น จึงสามารถกาหนดเกณฑ์เฉลี่ยระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้จริง ต่อคุณภาพ
การให้บริการ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคาดหวัง/การรับรู้จริง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคาดหวัง/การรับรู้จริง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคาดหวัง/การรับรู้จริง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคาดหวัง/การรับรู้จริง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคาดหวัง/การรับรู้จริง น้อยที่สุด
กาหนดเกณฑ์การวัดคุณภาพการบริการตามแนวคิดและทฤษฎีของพาราสุรามาน, ไซเธมอล
และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้างถึงใน มยุรี บุญบัง, 2554, หน้า 39) ดังนี้
1. กรณี ค ะแนนความคาดหวั ง มี ค่ า มากกว่ า คะแนนการรั บ รู้ จ ริ ง (E > P) หมายความว่ า
ผู้ประกอบวิชาชีพไม่พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ
2. กรณีคะแนนความคาดหวัง มีค่าเท่ากับคะแนนการรับรู้จริง (E = P) หมายความว่า
ผู้
ประกอบวิชาชีพพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ
3. กรณีคะแนนความคาดหวัง มีค่าน้อยกว่าคะแนนการรับรู้จริง (E < P) หมายความว่า
ผู้
ประกอบวิชาชีพพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับมาก หรือเป็นการบริการที่มีคุณภาพเหนือความคาดหวัง
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของจุดบริการงานคุรุสภา ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง การรับรู้ และ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ จากเว็บไซต์ เอกสาร ตารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ให้มีความสอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหัวข้อของงานวิจัย
2. ศึกษาแบบสอบถามต่างๆ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
ให้มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา ตลอดจนทาการเปรียบเทียบและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
และให้มีความทันสมัยมากขึ้น
3. น าแบบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content validity) โดยวิธีห าค่าดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างข้ อค าถามกั บวัต ถุประสงค์ (Index of Itemobjective congruence: IOC) (เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์, 2558, หน้า 72-73) โดยใช้สูตรดังนี้
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IOC

=

เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
∑R
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน
N
หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การให้คะแนน
+1 หมายถึง แน่ใจว่าคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
0
-1

หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
หมายถึง แน่ใจว่าคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสาวสมเพีย ร เทียนทอง ผู้ อานวยการกลุ่ มนิ เทศ ติดตาม และประเมิน ผล ส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
2. นายรัชพร นิลพังงา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
3. นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) ของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยวิ ธี ห าค่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item-objective
congruence : IOC) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถาม
นั้นมีความสอดคล้องสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือตามเนื้อหานั้น
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ตำรำงที่ 3.2 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item-objective congruence: IOC)
แบบสอบถำม ควำมคำดหวัง กำรรับรู้จริง และควำมพึงพอใจ
ของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ของจุดบริกำรงำนคุรุสภำในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
1.1 สภาพแวดล้อมของสถานทีใ่ ห้บริการ
1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์
1.3 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
1.4 เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนที่กาหนด
2.2 มีการเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ
2.3 การให้บริการไม่มีความผิดพลาด
2.4 อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
3.1 มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
3.2 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
3.3 ความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่
3.4 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
4.1 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
4.2 การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ
4.3 ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
4.4 มาตรฐานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
5.1 การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้รบั บริการ
5.2 การรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
5.3 ความสนใจผู้รับบริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
5.4 การเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการ

คะแนนควำมคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชำญ (คนที่) ผลรวม
1
2
3

IOC

แปลผล

+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

3
3
2
3

1.0
1.0
0.67
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0

3
3
3
2

1.0
1.0
1
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0

3
3
3
2

1.0
1.0
1.0
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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4. นาความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ มีความ
เหมาะสมก่อนนาไปทดลอง (Try Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดย
วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ แล้ว (Index of Item-objective congruence:
IOC) ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยงหรือความ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ Cronbach’s alpha ของครอนบาช (Cronbach) โดยจะมีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α - Coefficient) ระหว่าง o ≤ α ≥ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีระดับความเชื่อมั่น
สูง โดยใช้สูตรในการคานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา อ้างถึงใน ปัทมาวดี บุญซ้วน, 2559, หน้า 52) ดังนี้
Cronbach’s Alpha

=

เมื่อ

แทน

จานวนคาถาม

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
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ตำรำงที่ 3.3 ผลการทดสอบหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Cronbach’s alpha)
คุณภำพกำรบริกำร 5 ด้ำน
ควำมคำดหวังต่อคุณภำพกำรบริกำรที่จะได้รับ
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
กำรรับรู้จริงต่อคุณภำพกำรบริกำรที่ได้รับ
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)

Cronbach’s alpha
(n = 30)
0.902
0.867
0.912
0.908
0.934
0.887
0.906
0.843
0.920
0.916
0.912
0.940

6. ผลการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( α - Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามแต่ละด้าน
รวมอยู่ระหว่างค่า 0.84-0.98 เมื่อผ่านการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงหรือความ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถามแล้ว จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่ได้สามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยได้
7. จัดทาแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาจานวน 364 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ประเภท คือ ครู ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 - 30 กันยายน 2564 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยแปลงแบบสอบถามที่
ออกแบบแล้ว ลงในกูเกิลฟอร์ม (Google Form) และส่งลิงค์ (Link) ผ่านอีเมลล์ (E-mail) หรือแอพพริเคชั่นไลน์
(Line) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
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2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร ต ารา หนั ง สื อ
รายงานประจ าปี วารสาร แผนแม่บท แผนกลยุทธ์ บทความ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเว็บไซต์
(Website) เพื่อนามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอ้างอิง และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการทาการศึกษาวิจัย
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ทางสถิ ติ ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา
วิทยฐานะ และหน่วยงานที่สังกัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
คื อ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและการรั บรู้จริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อคุณภาพการ
ให้บริการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
: S.D.)
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อประเมินคุณภาพการบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึง่ จะ
วิเคราะห์โดยนาระดับคะแนนความคาดหวังและระดับคะแนนการรับรู้จริงมาเปรียบเทียบ แล้วจึงนาไปคานวณ
หาค่าระดับคะแนนเครื่องมือ “SERVQUAL”
โดยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการตามหลักการของพาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อ้ า งถึ ง ใน ภารดี เทพคายน, 2562, หน้ า 26) ก าหนดค่ า ระดั บ
คะแนนเครื่องมือ “SERVQUAL” ดังนี้
ระดับ คะแนนการรั บรู้ จริง – ระดับคะแนนความคาดหวัง ผลลั พธ์เป็น + (บวก) หมายถึง
การบริการมีคุณภาพสูง เป็นที่พึงพอใจในคุณภาพของการบริการมาก
ระดั บ คะแนนการรั บรู้ จริง – ระดับคะแนนความคาดหวัง ผลลั พธ์เป็น 0 (ศูนย์) หมายถึง
การบริการมีคุณภาพปานกลาง เป็นที่พึงพอใจในคุณภาพของการบริการ
ระดั บ คะแนนการรั บ รู้ จ ริ ง – ระดั บ คะแนนความคาดหวั ง ผลลั พ ธ์ เ ป็ น - (ลบ) หมายถึง
การบริการมีคุณภาพต่า ไม่เป็นที่พงึ พอใจในคุณภาพของการบริการ
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4. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้
จริงและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่ละประเภท สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ น สถิติ เชิง อนุ มาน (Inferential Statistics) คือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance : One Way ANOVA) หรือ F-test การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี (Least-Square
test : LSD)
6. สถิติที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกสถิติโดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์และ
ความหมายของข้อมูล ทาการวิเคราะห์โดยการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหา
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
สถิติพื้นฐำน ได้แก่
1. ค่ำร้อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บัญชา อ้างถึงใน มยุรี บุญบัง, 2559, หน้า 43)
ใช้สูตร ดังนี้
P
=
f x 100
n
เมื่อ P
แทน ค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
F

แทน ความถี่ที่สารวจได้

N

แทน จานวนความถีท่ ั้งหมด หรือจานวนประชากร

2. ค่ำเฉลี่ย (Mean หรือ ) (กัลยา วานิชย์บัญชา อ้างถึงใน มยุรี บุญบัง , 2559, หน้า 43)
ใช้สูตร ดังนี้
=
เมื่อ

แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย

แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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3. ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย์บัญชา อ้างถึงใน
มยุรี บุญบัง, 2559, หน้า 43) ใช้สูตร ดังนี้
S.D.
เมื่อ

nΣx2 −(∑x)2
√ ( )
n n−1

=

S.D.

แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง

∑x 2

แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง

(∑x)2

แทน

ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐำน ได้แก่
1. ค่ำ Independent t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( )
เมื่ อ 2-tailed Prob. (p) มี ค่ า น้ อ ยกว่ า .05 โดยท าการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ มโดยใช้
Leven’s Test
ถ้าพบว่าความแปรปรวนเท่ากัน s12 = s22
t =

x̅1 −x̅2
2

2

(n −1)s1 +(n2 −1)s2 1
1
√ 1
( + )
n1 +n2 −2

n1 n2

df = n1 + n2 − 2
โดยค่า df คือ ค่าองศาอิสระ
ถ้าพบว่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน s12 ≠ s22
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โดยมีความอิสระ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ อ้างถึงใน มยุรี บุญบัง, 2559, หน้า 45)
2 2
s
s2
( 1+ 2)
N1 N2

df =

เมื่อ

2
2 2
s2
s
(N1 )
(N2 )
1
2
+
N1 −1 N2 −1

t

แทน

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution

x̅1

แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1

x̅2

แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2

s12

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 1

s22

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 2

n1

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 1

n2

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 2

2. ค่ำ One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ อ้างถึงใน มยุรี บุญบัง , 2559, หน้า
45) ดังนี้
F

=

เมื่อ

F

Msb
Msw

แทน

ค่าแจกแจงที่ใช้พิจารณาใน F-distribution

Msb แทน

ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

Msw แทน

ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

100

ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแล้ว ต้องทาการทดสอบเป็นรายคู่
ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้ างที่แตกต่ างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Lease Significant Difference (LSD) หรือ
Dunnett’s T3 (กัลยา วานิชย์บัญชา อ้างถึงใน มยุรี บุญบัง, 2559, หน้า 46)
การวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ LSD ใช้สูตร ดังนี้
LSD

=

เมื่อ

ni ≠ nj

r =
LSD แทน
MSE แทน
k
แทน
n
แทน
α
แทน

α

1

1

2

ni

nj

t1 − ; n − k√MsE ( + )
n–k
ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับประชากรกลุ่มที่ i และ j
ค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ
จานวนตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด
ค่าความเชื่อมั่น

3. ค่ำ Paired-sample t-test เป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ

ต่อกัน ใช้ทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแบบเป็นคู่ๆ และมีความสัมพันธ์กันโดยเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันซึ่งมี
การทดสอบ 2 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา อ้างถึงใน มยุรี บุญบัง, 2559, หน้า 47) โดยใช้สูตร
ดังนี้
t

=

d

=

sd

=

df (v) =
เมื่อ

d̅

n
d

̅
d
sd∕√n
̅
∑d
n

√

nΣd2 −(∑d2 )
n(n−1)

n–1
แทน
แทน
แทน

ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่
จานวนคู่
ค่าเฉลี่ยผลต่าง

sd แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง
df หรือ v คือ ชั้นความอิสระ (Degree of Freedom)
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บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ จริง และความพึงพอใจ ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
x̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้พจิ ารณา (t-distribution)
SS
แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา (F-distribution)
α
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่กาหนดไว้ (Leave of significance) โดยกาหนดไว้ที่ระดับ .05
df
แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom)
p
แทน ความน่าจะเป็นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Peason Correlation)
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1. กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็น 3 ส่วนตามลาดับ ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวัง และการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวัง ระดับการ
รับรู้จริง และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกัน
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริการ ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ประกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา ได้แก่ เพศ อายุ
ประเภทวิชาชีพ ทางการศึกษา วิทยฐานะ และหน่วยงานที่สังกัด โดยนาเสนอในรูปแบบการแจกแจงจานวน
ความถี่ และค่าร้อยละ ปรากฎผลในตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
133
231
364

ร้อยละ
36.50
63.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ รับบริการ ที่ใช้เป็นกลุ่ มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 364 คน โดยจาแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50
และเป็นเพศหญิง จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย
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ตำรำงที่ 4.2 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อำยุ
ไม่เกิน 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
เกินกว่า 60 ปี
รวม

จำนวน (คน)
60
171
88
25
20
364

ร้อยละ
16.50
47.00
24.20
6.90
5.50
100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้จานวน 364 คน โดยจาแนกตามอายุ พบว่าอันดับหนึ่ง อายุ 31-40 ปี มีจานวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.00 อันดับสองอายุ 41-50 ปี มีจานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 อันดับสามอายุไม่เกิน 30 ปี
มีจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 อันดับสี่อายุ 51-60 ปี มีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และอันดับ
ห้าอายุเกินกว่า 60 ปี มีจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50
ตำรำงที่ 4.3 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทวิชาชีพทางการศึกษา
ประเภทวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
รวม

จำนวน (คน)
357
5
1
1
364

ร้อยละ
98.10
1.40
0.30
0.30
100.00

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้จานวน 364 คน โดยจาแนกตามประเภทวิชาชีพทางการศึกษา พบว่าอันดับหนึ่งครู มีจานวน
357 คน คิดเป็นร้อยละ 98.10 อันดับสองผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 อันดับสาม
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จานวนประเภทละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
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ตำรำงที่ 4.4 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวิทยฐานะ
วิทยฐำนะ
ไม่มีวิทยฐานะ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม

จำนวน (คน)
82
224
58
364

ร้อยละ
22.50
61.50
15.90
100.00

จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ รับบริการ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้จานวน 364 คน โดยจาแนกตามวิทยฐานะ พบว่าอันดับหนึ่งวิทยฐานะชานาญการ มีจานวน 224
คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 อันดับสองไม่มีวิทยฐานะ มีจานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 อันดับสามวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ มีจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ไม่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ
ตำรำงที่ 4.5 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงำนที่สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รวม

จำนวน (คน)
164
30
22
57
91
364

ร้อยละ
45.10
8.20
6.00
15.70
25.00
100.00

จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ านวน 364 คน โดยจ าแนกตามหน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด พบว่ า อั น ดั บ หนึ่ ง สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 อันดับสององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีจานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อันดับสามสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี
จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 อันดับสี่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.20 อันดับห้าสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต มีจานวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ไม่มี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวัง และการรับรู้จริง ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความ
ต้ อ งการ (Responsiveness) ด้ า นการให้ ค วามมั่ น ใจ (Assurance) และด้ า นการดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ รั บ บริ ก าร
(Empathy) โดยนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฎผลในตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวัง และการรับรู้จริงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
ระดับควำมคำดหวัง

ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร
(Tangibles)
1. สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
2. ความทันสมัยของอุปกรณ์
3. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
4. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
รวม

4.08
4.04
4.02
4.03

S.D.
.702
.648
.751
.738

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.04

0.710

มาก

ระดับกำรรับรู้จริง
4.14
4.01
4.02
4.00

S.D.
.631
.630
.686
.668

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.04

.654

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพ
การให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.08 อันดับสองด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.04 อันดับสามด้านเอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับการบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 และอันดับสี่ด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.02
ระดับการรับรู้จริงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการ
รับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.14 อันดับสอง
ด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.02 อันดับสามด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และ
อันดับสี่ด้านเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.00
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ตำรำงที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวัง และการรับรู้จริงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิ การจังหวัดภูเก็ต
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
ระดับควำมคำดหวัง

ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร
(Reliability)
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนที่กาหนด
2. มีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ
3. การให้บริการไม่มคี วามผิดพลาด
4. อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
รวม

3.79
3.99
3.90
3.67

S.D.
.782
.731
.806
.758

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

3.84

0.769

มาก

ระดับกำรรับรู้จริง
3.84
4.10
3.99
4.02

S.D.
.703
.639
.647
.682

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

3.99

.668

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพ
การให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.99 อันดับสองด้านการให้บริการไม่มีความผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย 3.90 อันดับสามด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการตามขั้น ตอนที่กาหนด มีค่าเฉลี่ย 3.79 และอันดับสี่ด้านอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มี
ค่าเฉลี่ย 3.67
ระดับการรับรู้จริงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี
การรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ ด้านมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.10 อันดับ
สองด้านอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.02 อันดับสามด้านการให้บริการไม่มีความผิดพลาด
มีค่าเฉลี่ย 3.99 และอันดับสี่ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนที่กาหนด มีค่าเฉลี่ย 3.84
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ตำรำงที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวัง และการรับรู้จริงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
ระดับควำมคำดหวัง

ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำร
(Responsiveness)
1. มีระบบการให้บริการทีร่ วดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
3. ความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่
4. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
รวม

4.04
3.77
3.91
3.94

S.D.
.709
.455
.700
.738

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

3.92

0.651

มาก

ระดับกำรรับรู้จริง
4.09
4.02
3.96
4.09

S.D.
.632
.672
.695
.658

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.04

.664

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพ
การให้บริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านมีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.04 อันดับสองด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 อันดับสามด้านความ
รวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.91 และอันดับสี่ดา้ นเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
มีค่าเฉลี่ย 3.77
ระดับ การรั บ รู้ จ ริ งของผู้ ประกอบวิช าชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้ บริการ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มี การรั บ รู้ จ ริ งต่อคุณภาพการบริ การ ด้านมีระบบการให้ บริ การที่รวดเร็ว และด้านความพร้อ มของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.09 อันดับสองด้านเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
มีค่าเฉลี่ย 4.02 และอันดับสามด้านความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.96
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ตำรำงที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวัง และการรับรู้จริงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
ระดับควำมคำดหวัง

ด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจ
(Assurance)
1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
2. การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ
3. ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
4. มาตรฐานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

4.15
4.07
3.96
3.72

S.D.
.711
.729
.785
.865

รวม

3.96

0.773

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับกำรรับรู้จริง
4.15
4.07
4.05
3.95

S.D.
.687
.697
.722
.702

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06

.702

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพ
การให้บริการ ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.15 อันดับสองด้านการสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 อันดับสามด้านความมี
มารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.96 และอันดับสี่ดา้ นมาตรฐานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มีค่าเฉลี่ย 3.72
ระดับการรับรู้จริงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้
ความมั่นใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการรับรู้จริงต่อ
คุณภาพการบริการ ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 อันดับสองด้านการสร้าง
ความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 อันดับสามด้านความมีมารยาทและความสุภาพของ
เจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.05 และอันดับสี่ด้านมาตรฐานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.95
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ตำรำงที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวัง และการรับรู้จริงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
ระดับควำมคำดหวัง

ด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ผู้รับบริกำร
(Empathy)
1. การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้รับบริการ
2. การรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
3. ความสนใจผูร้ ับบริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
4. การเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการ

3.55
4.01
3.88
3.88

S.D.
.840
.718
.738
.770

รวม

3.83

0.767

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับกำรรับรู้จริง
3.90
4.09
4.06
4.15

S.D.
.727
.675
.614
.654

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05

0.667

มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพ
การให้บริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รั บบริการ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.01 อันดับสองด้านความสนใจผู้รับบริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่ และด้านการเข้าใจใน
ความต้องการเฉพาะของผู้ รั บ บริ ก าร มีค่าเฉลี่ ย 3.88 และอันดับสามด้านการให้ ความสนใจและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.55
ระดับการรับรู้จริงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการดูแล
เอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการรับรู้
จริงต่อคุณภาพการบริการ ด้านการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ รับบริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15
อันดับสองด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.09 อันดับสามความสนใจผู้รับบริการ
อย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.06 และอันดับสี่ด้านการให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย
3.90
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ของจุดบริการงานคุรุสภาใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือของการ
บริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) ปรากฎผลในตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้จริงของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
คุณภำพกำรให้บริกำรทั้ง 5 ด้ำน
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
4. ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)

P
4.04
3.99
4.04
4.06
4.05

E (P-E)
4.04 0
3.84 0.15
3.92 0.12
3.96 0.10
3.83 0.22

ระดับควำมพึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการ ชองจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ลาดับ 1 ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.22
ล าดับ 2 ด้านความน่ าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.15
ลาดับ 3 ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.12
ลาดับ 4 ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.10
ลาดับ 5 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึง สรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) ด้านความน่าเชื่อถือของการ
บริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
ต่ากว่าการรับรู้จริง แปลความได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความพึงพอใจมาก ส่วนด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangibles) นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
เท่ากับการรับรู้จริง จึงแปลความได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่รับบริการ มีความพึงพอใจ
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำนเพื่อทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึ กษานิเทศก์
มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ และการรับรู้จริง แตกต่างกัน แบ่งการทดสอบสมมติฐานออกเป็น
สมมติฐานที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
H0 : ผู้ ป ระกอบวิช าชีพครู ผู้ บริ ห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
มีความความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้ ป ระกอบวิช าชีพครู ผู้ บริห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
มีความความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า
2 กลุ่ ม โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA)
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปรากฎผลในตาราง ดังนี้
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ตำรำงที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ
จาแนกตามประเภทวิชาชีพทางการศึกษา
(n=364)
ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ
1. ด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ
(Tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือ
ของการบริการ (Reliability)
3. ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ
(Responsiveness)
4. ด้านการให้ความมั่นใจ
(Assurance)
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการ (Empathy)

รวม

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม

Sum of
Squares
.834
102.787
103.621
.909
71.499
72.408
.078
15.226
15.304
.309
21.292
21.600
.177
27.951
28.128
0.461
47.751
48.212

df

Mean
Square
3
.278
360
.286
363
3
.303
360
.199
363
3
.026
360
.042
363
3
.103
360
.059
363
3
.059
360
.078
363
3
.154
360
.133
363

F

Sig.

.974

.405

1.525

.208

.613

.607

1.740

.158

.758

.518

1.122

.379

* มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .05

จากตารางที่ 4.12 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริ การ
จ าแนกตามประเภทวิช าชีพ ทางการศึกษา โดยรวมมี ค่า F = 1.122 และค่า sig = .379 ซึ่งมากกว่า ระดั บ
นัยสาคัญที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความคาดหวัง ต่อคุณภาพการให้บริการ ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
H0 : ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีการ
รับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีการ
รับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า
2 กลุ่ ม โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA)
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปรากฎผลในตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ
จาแนกตามประเภทวิชาชีพทางการศึกษา
(n=364)
การรับรูจ้ ริงต่อคุณภาพการให้บริการ
1. ด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ
(Tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือ
ของการบริการ (Reliability)
3. ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ
(Responsiveness)
4. ด้านการให้ความมั่นใจ
(Assurance)
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการ (Empathy)

รวม
* มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .05

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ความแปรปรวนรวม

Sum of
Squares
.402
12.636
13.038
.182
44.527
44.709
.057
6.309
6.365
.231
14.775
15.006
.481
57.604
58.084
0.271
27.170
27.440

df

Mean
Square
3
.134
360
.035
363
3
.061
360
.124
363
3
.019
360
.018
363
3
.077
360
.041
363
3
.160
360
.160
363
3
.090
360
.076
363

F

Sig.

3.820

.063

.492

.688

1.079

.358

1.877

.133

1.001

.392

1.654

.327
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ จาแนก
ตามประเภทวิ ช าชีพ โดยรวมมี ค่ า F = 1.654 และค่ า sig = .327 ซึ่ ง มากกว่ า ระดั บ นั ยส าคั ญ จึ ง ยอมรับ
สมมติฐาน H0 แสดงว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีการ
รับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกัน
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของ
ผู้รับบริการ การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ทาการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และนาเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงตามตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 4.14 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำนวน (คน)
1. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์คุรุสภาขัดข้องบ่อย ระบบ KSP
Self Service ขัดข้องบ่อย ควรชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านแอพพริเคชั่นได้
47
2. ด้านการบริหารจัดการ เช่น ควรลดเอกสารหลักฐานที่แนบ ใบอนุญาตฯ
ควรได้รับทันที รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติควรปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่วัดได้
12
3. ด้านสถานที่ เช่น ไม่มีที่จอดรถ ที่จอดรถมีน้อย ควรเพิ่มที่จอดรถ
12
4. ด้านบุคลากร เช่น บุคลากรมีน้อย ควรเพิ่มบุคลากร ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่ม
9
รวม

80

ร้อยละ
58.75
15.00
15.00
11.25
100.00

จากตารางที่ 4.14 พบว่า มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จานวน 80 คน โดยพบว่า อันดับหนึ่งเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
เว็บไซต์คุรุสภาขัดข้องบ่อย ระบบ KSP Self Service ขัดข้องบ่อย ควรชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านแอพพริเคชั่น
ได้ มีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อันดับสองเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการ
เช่น ควรลดเอกสารหลักฐานที่แนบ ใบอนุญาตฯ ควรได้รับทันที รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติควรปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด
ที่วัดได้ และด้านสถานที่ เช่น ไม่มีที่จอดรถ ที่จอดรถมีน้อย ควรเพิ่มที่จอดรถ มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
15.00 และอันดับสามด้านบุคลากร เช่น บุคลากรมีน้อย ควรเพิ่มบุคลากร ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่ม มีจานวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภา ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิช าชีพทางการศึกษาที่ได้รับบริการจากจุดบริการงานคุรุส ภาใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) จานวน
4,025 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับบริการจากจุดบริการ
งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่ างจากผู้ รับ บริการ โดยใช้สู ตร Taro Yamane (Yamane, Taro 1973 อ้างถึงใน
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์,2553,หน้า 203) ในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
และระดับความผิดพลาดร้อยละ 5
ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือที่ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ เพื่อศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทวิชาชีพทาง
การศึกษา วิทยฐานะ และหน่วยงานที่สังกัด มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) เป็น
คาถามปลายปิด (Close ended Questions) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการวัดระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้จริง ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ใน 5 ด้าน ที่ใช้กาหนดคุณภาพการ
บริการ“SERVQUAL” (Service Quality) ของ พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml,
& Berry, 1988 อ้างถึงใน ภารดี เทพคายน, 2562, หน้า 23) คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการ
ให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของจุดบริการงานคุรุสภา ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
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1. สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของผู้ ประกอบวิช าชี พ
ทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภา ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จานวน
364 คนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ
อายุ ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา วิทยฐานะ และหน่วยงานที่สังกัด
1.1 เพศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 231 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.50 เป็นเพศชาย จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50
1.2 อำยุ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้รับบริการ มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด โดยมีจานวน
171 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 อันดับสองอายุ 41-50 ปี มีจานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 อันดับสามอายุ
ไม่เกิน 30 ปี มีจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 อันดับสี่อายุ 51-60 ปี มีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
6.90 และอันดับห้าอายุเกินกว่า 60 ปี มีจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50
1.3 ประเภทวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็น
ครูมีจานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 98.10 อันดับสองผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40
อันดับสามผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จานวนประเภทละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
1.4 วิทยฐำนะ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้รับบริการ ส่วนใหญ่มีวิทยฐานะชานาญการมี
จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 อันดับสองไม่มีวิทยฐานะ มีจานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 อันดับ
สามวิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ไม่มีวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
1.5 หน่ ว ยงำนที่ สั ง กั ด ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาผู้ รั บ บริ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากที่สุด โดยมีจานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 อันดับสององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อันดับสามส านักงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน มีจานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 อันดับสี่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 อันดับห้าสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จั งหวัดภูเก็ต มี จ านวน 22 คน คิดเป็ น ร้อยละ 6.00 ผู้ ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ไม่มี สั งกัด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวัง และการรับรู้จริง ต่อคุณภาพการให้บริการของจุด
บริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
2.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคำดหวังต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.08 อันดับสองด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.04 อันดับสามด้านเอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับการบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 และอันดับสี่ด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.02
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านมีการเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ใช้บริการ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.99 อันดับสองด้านการให้บริการไม่มีความผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย 3.90 อันดับสามด้านเจ้าหน้ าที่
ให้บริการตามขั้นตอนที่กาหนด มีค่าเฉลี่ย 3.79 และอันดับสี่ด้านอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ย
3.67
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านมีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.04 อันดับสองด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 อันดับสามด้านความ
รวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.91 และอันดับสี่ด้านเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
มีค่าเฉลี่ย 3.77
ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า มีความคาดหวังต่ อคุณภาพการบริการ ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.15 อันดับสองด้านการสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 อันดับสามด้านความมี
มารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.96 และอันดับสี่ด้านมาตรฐานในการให้ บริการของเจ้าหน้าที่
มีค่าเฉลี่ย 3.72
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.01 อันดับสองด้านความสนใจผู้รับบริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่ และด้านการเข้าใจใน
ความต้องการเฉพาะของผู้ รั บ บริ การ มีค่าเฉลี่ ย 3.88 และอันดับสามด้ านการให้ ความสนใจและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.55
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2.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรรับรู้จริงต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.14 อันดับสองด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.02 อันดับสามด้านความทันสมัยของ
อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และอันดับสี่ด้านเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.00
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ ด้านมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.10 อันดับสองด้านอุป กรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.02 อันดับสามด้านการ
ให้บริการไม่มีความผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย 3.99 และอันดับสี่ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนที่กาหนดมีค่าเฉลี่ย
3.84
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ ด้านมีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว และด้าน
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.09 อันดับสองด้านเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
ปรึกษาแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 และอันดับสามด้านความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
3.96
ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า มีการรับรู้ จริงต่อคุณภาพการบริการ ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.15 อันดับสองด้านการสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 อันดับสามด้านความมี
มารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.05 และอันดับสี่ด้านมาตรฐานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มีค่าเฉลี่ย 3.95
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อ
พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า มี ก ารรั บ รู้ จ ริ ง ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก าร ด้ า นการเข้ า ใจในความต้ อ งการเฉพาะของ
ผู้รับบริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 อันดับสองด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย
4.09 อันดับสามความสนใจผู้รับบริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.06 และอันดับสี่ด้านการให้ความ
สนใจและเอาใจใส่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.90
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ของจุดบริการงานคุรุสภา
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยเปรียบเทียบระหว่างระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้จริง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ พบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.15
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมาก
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.12 หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมาก
ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.10 หมายความว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมาก
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.22
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมาก
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ และการรับรู้จริง แตกต่างกัน แบ่งการทดสอบสมมติฐานย่อยออกเป็น
สมมติฐำนที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกัน
ซึ่ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ One Way Analysis of Variance
(One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 จึงสรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกัน
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One Way Analysis of Variance
(One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 จึงสรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้รับบริการ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จานวน 80 คน โดยพบว่า อันดับหนึ่งเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
เว็บไซต์คุรุสภาขัดข้องบ่อย ระบบ KSP Self Service ขัดข้องบ่อย ควรชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านแอพพริเคชั่น
ได้ มีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อันดับสองเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการ
เช่น ควรลดเอกสารหลักฐานที่แนบ ใบอนุญาตฯ ควรได้รับทันที รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติควรปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด
ที่วัดได้ และด้านสถานที่ เช่น ไม่มีที่จอดรถ ที่จอดรถมีน้อย ควรเพิ่มที่จอดรถ มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
15.00 และอันดับสามด้านบุคลากร เช่น บุคลากรมีน้อย ควรเพิ่มบุคลากร ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่ม มีจานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 11.25
2. กำรอภิปรำยผล
การศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่รับบริการทั้ง 4 ประเภท คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดย
มีประเด็นการศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือ
ของการบริ การ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการให้ ความมั่นใจ
(Assurance) และด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ ของจุดบริการ
งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับหนึ่ง ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangibles) มีค่าเฉลี่ย 4.04 อันดับสอง ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) มีค่าเฉลี่ย
3.96 อันดับสาม ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) มีค่าเฉลี่ย 3.92 อันดับสี่ ด้านความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของการบริ ก าร (Reliability) มี ค่ า เฉลี่ ย 3.84 และอั น ดั บ ห้ า ด้ า นการดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ รั บ บริ ก าร
(Empathy) มีค่าเฉลี่ย 3.83 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความคาดหวังว่า จะได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพมาก
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2. การรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ ของจุดบริการงาน
คุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีการรับรู้ ต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดั บหนึ่ง ด้านการให้ความมั่นใจ
(Assurance) มีค่าเฉลี่ย 4.06 อันดับสอง ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) มีค่าเฉลี่ย 4.05 อันดับ
สาม ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) และ ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
มีค่าเฉลี่ย 4.04 และอันดับสี่ ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) มีค่าเฉลี่ย 3.99 สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีการรับรู้ว่าได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาก
3. ความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ ของจุดบริการ
งานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างระดับ
ความคาดหวัง และระดับการรับรู้จริง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า อันดับหนึ่ง
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
ของความแตกต่าง=0.22 อันดับสอง ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง=0.15 อันดับสาม ด้านการตอบสนองความต้องการ
(Responsiveness) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง=0.12
อันดับสี่ ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยของ
ความแตกต่าง=0.10 และอันดับห้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง=0 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีการ
รับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการภายหลังจากการได้รับบริการ มากกว่าความคาดหวังก่อนที่จะได้รับการบริการ จึง
ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มีเพียงด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
(Tangibles) ด้านเดียวเท่านั้นทีผ่ ู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการภายหลังจาก
การได้รับบริการเท่ากับความคาดหวังก่อนที่จะได้รับการบริการ แต่ก็ยังแปลความได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิ เทศก์ มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้ บริการแตกต่างกัน โดยมี ระดับ นัยส าคัญที่ระดับ .05
ภายหลังการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแล้ว พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมกันด้วยความเสมอหน้า ไม่แตกต่างกัน
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน โดยมีระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05 ภายหลัง
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติแล้ว พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ มีการรับรู้ จริงต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกันด้วย
ด้วยความเสมอหน้า ไม่แตกต่างกัน
6. ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา มี ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จานวน 80 คน
โดยอันดับหนึ่งเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์
คุรุสภาขัดข้องบ่อย ระบบ KSP Self Service ขัดข้องบ่อย ควรชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านแอพพริเคชั่นได้ มี
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 สะท้อนให้เห็นว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นามาใช้ในการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ควรศึกษา
ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น
อันดับสองเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ เช่น ควรลดเอกสารหลักฐาน
ที่แนบใบอนุญาตฯ ควรได้รับทันที รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติควรปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่วัดได้ มีจานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.00 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเห็นว่า ระบบบริหารจัดการของสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภามียังขั้นตอนที่ไม่จาเป็น หรือมีแนวปฏิบัติที่ควรลดเลิก ซึ่งต้องศึกษาถึงปัญหาและระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสถานที่ เช่น ไม่มีที่จอดรถ ที่จอดรถมีน้อย ควรเพิ่มที่จอด
รถ มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 สะท้อนให้เห็นว่า มีข้อจากัดในด้านสถานที่ จอดรถ เนื่องจากสถาน
ที่ตั้งของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาติดต่อเป็น จานวนมาก แม้จะสะดวก
ในการเดินทางแต่สถานที่จอดรถมีจานวนจากัด จึงเป็นปัญหาที่ต้องบริหารจัดการร่วมกันหลายหน่วยงาน
อันดับสามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านบุคลากร เช่น บุคลากรมีน้อย ควรเพิ่มบุคลากร ควร
จัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่ม มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เห็นว่าจานวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจานวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มารับบริการ และ
จ านวนภารกิจ งานที่ ต้ อ งให้ บ ริ การในแต่ล ะเรื่ อ ง ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่ อระยะเวลาในการให้ บ ริก าร และการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ จึงเป็นปัญหาที่ต้องบริหารจัดการและหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวม
ต่อการให้บริการทีน่ ้อยที่สุด
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3. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
จากผลของการศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึ งพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นไป
ตามที่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคาดหวังไว้ เมื่อได้รับรู้จริงจากการได้รับบริการ จึงเกิดเป็นความพึงพอใจ
แต่ยังมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ที่จะต้องเสนอแนะเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการนาเสนอต่อผู้มีอานาจหน้าที่ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพราะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วนจุด
บริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้โดยพลการได้
เนื่ อ งจากอยู่ น อกเหนื อ อ านาจหน้ า ที่ ไม่ มี อ านาจหน้ า ที่ ไม่ มี ง บประมาณ หรื อ ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถดาเนินการ เช่น ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการซึ่งเกิดจากกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ปัญหาด้านอาคารสถานที่
ซึ่งจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ไม่ มีอาคารสถานที่เป็นของหน่วยงานเอง และ
ปั ญ หาจ านวนบุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ น การบริ ห ารงานบุ ค คลของส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา โดยเกี่ ย วพั น ไปถึ ง
งบประมาณในการบริ ห ารจั ดการส านั กงาน เหล่ านี้ เป็น ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของผู้ ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้รับเสียงสะท้อนผ่านแบบสอบถาม
ดังนั้น สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงควรนาประเด็น ปัญหาเหล่านี้ไปทาการศึกษา เพื่อแสวงหาวิธี การในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ และต้องอาศัยความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานของคุรุสภาเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และระบบการศึกษาของประเทศ
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แบบสอบถามเลขที่
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ใช้สาหรับเก็บข้อมูล ความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อคุณภาพ
การให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคาดหวัง (ก่อนรับบริการ) และการรับรู้จริง (หลังรับบริการ) ต่อคุณภาพการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อการวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไว้เป็นความลับ โดยจะนาเสนอผลการศึกษาวิจัยในภาพรวม ซึ่งจะไม่ส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวท่านแต่ประการใด
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

132

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. เพศ

สาหรับเจ้าหน้าที่
ข้อ 1

(

) 1. ชาย

(

) 2. หญิง

2. อายุ

ข้อ 2
(
(
(

) 1. น้อยกว่า 30 ปี
) 2. 31-40 ปี
) 3. 41-50 ปี

(
(

3. ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา
( ) 1. ครู
(
( ) 2. ผู้บริหารสถานศึกษา (
4. วิทยฐานะ
( ) 1. ไม่มีวิทยฐานะ
( ) 2. ชานาญการ
( ) 3. ชานาญการพิเศษ
5. สังกัด
(
(
(
(
(
(

) 4. 51-60 ปี
) 5. มากกว่า 60 ปี
ข้อ 3
) 3. ผู้บริหารการศึกษา
) 4. ศึกษานิเทศก์
ข้อ 4

(
(

) 4. เชี่ยวชาญ
) 5. เชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อ 5

)
)
)
)
)
)

1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคาดหวัง (ก่อนรับบริการ) และการรับรู้จริง (หลังรับบริการ) ต่อคุณภาพการให้บริการ
(กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด)
ระดับความคาดหวัง/ระดับการรับรู้จริง 5 =มากที่สุด 4 =มาก 3 =ปานกลาง 2 =น้อย 1 =น้อยที่สุด
ระดับความคาดหวัง
ระดับการรับรู้จริง
หัวข้อการประเมิน
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
1. สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
2. ความทันสมัยของอุปกรณ์
3. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
4. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Reliability)
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนที่กาหนด
2. มีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ
3. การให้บริการไม่มีความผิดพลาด
4. อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
1. มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
3. ความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่
4. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance)
1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
2. การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการให้บริการ
3. ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
4. มาตรฐานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy)
1. การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้รับบริการ
2. การรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
3. ความสนใจผู้รับบริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
4. การเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการ
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
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ประวัติการศึกษา
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