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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อ
คุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภา ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของ
ครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภา ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็ นเวลา 3 เดือน ผูว้ ิจยั ได้ทา
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 266 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของครู ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ คุ รุ ส ภาประจ าส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด สถิ ติที่ใช้เป็ นค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test และค่า F-test
ผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครู ผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้าน พบว่า ด้านระบบการ
บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านระยะเวลา
ในการดาเนินงานให้บริ การ และด้านการบริ การข้อมูลข่าวสาร อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. ระดับ ความพึ ง พอใจของครู ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มีต่อคุ รุส ภาประจาส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. ข้อเสนอแนะ มีดงั นี้ คือ คุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ยะลา เขต 1 ควรรี บ ด าเนิ น การปรั บปรุ ง แก้ไ ข วิธี ก ารบริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสารและให้มี เจ้า หน้า ที่
ผูใ้ ห้บริ การเพิ่มขึ้น

ภูมหิ ลัง
การบริ หารองค์การที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริ การจะมีประสิ ทธิ ภาพและประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้น้ นั ต้องได้รับความร่ วมมือร่ วมใจจากบุคลกรทั้งภายใน
และภายนอกองค์การเป็ นสาคัญ เพราะคนเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดของกระบวนการในการให้บริ การ
ด้วยเหตุผลที่ว่า คนมีชีวิตจิตใจและวิญญาณมีความรู ้ สึก มีความแตกต่างเป็ นพื้นฐานในการดาเนิ น
ชี วิตให้อยู่รอด เช่ นเดี ยวกับองค์การต้องการความอยู่รอดความเจริ ญก้าวหน้า และการที่ จะทาให้
องค์การอยูร่ อดเพราะการบริ การเป็ นการติดต่อประสานสัมพันธ์กบั บุคลภายนอกโดยตรง ถ้าบริ การ
ดีมีประสิ ทธิ ภาพที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและอยากกลับมารับบริ การอีกในครั้ง
ต่อๆไป (กาญจนา กังเฮ, 2545 : 45)
บริ การ คือ การให้ความช่วยเหลือหรื อการดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่นการบริ การ
ที่ดีผรู ้ ับบริ การจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่ นชมองค์การ อันเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์การเบื้องหลังความสาเร็ จของทุกงาน มักจะมีงานบริ การเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุ น ไม่วา่
จะเป็ นงานประชาสั ม พันธ์ ง านบริ ก ารวิช าการต่ างๆ ตลอดทั้ง ความร่ วมมื อ ร่ วมแรงร่ วมใจจาก
เจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่ งจะต้องช่ วยกันขับเคลื่ อนพัฒนางานบริ การให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริ การนั้นเป็ นหน้าที่ในชี วิตประจาวันที่ทุกคนต้องปฏิ บตั ิ ฉะนั้นหากเราต้องการให้ผอู ้ ื่นชื่ น
ชมต่อตัวเราตลอดเวลา เราก็จะต้องปรับปรุ งและเสริ มสร้างคุณลักษณะของเราให้เป็ นที่ถูกอกถูกใจ
ผูอ้ ื่นและที่สาคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย และให้เกิดความสะดวกแก่ผมู ้ าใช้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
(จิระศักดิ์ ชานาญภักดี, 2543 : 34)
ภารกิ จ การให้ บ ริ ก ารจ าเป็ นต้อ งด าเนิ น การอย่า งรอบคอบและให้ ต อบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การอย่างเต็มที่ “พนักงานผูใ้ ห้บริ การต้องมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดี มีสัมมาคารวะ นอบ
น้อม” หากไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีคือ “พนักงานพูดจาดูถูกเหยียดหยาม ไม่ให้เกียรติแก่ผมู ้ าใช้
บริ การ” ย่อมทาให้มีผลกระทบต่อองค์การในทางตรงกันข้ามถ้าได้รับการตอบสนองความต้องการที่
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พอใจรวดเร็ วและได้รับการเอาใจใส่ ที่ดีทาให้เกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ เอาใจใส่ ดูแล
ต่อการใช้บริ การที่ดีเป็ นการสร้างความประทับใจให้แก่ผมู ้ ารับบริ การได้ในที่สุด ในทานองเดียวกัน
งานคุรุสภาซึ่ งเป็ นสภาของครู เป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การแก่ครู โดยทัว่ ไป (สุ นนั ทา ทวีผล, 2550 : 19)
คุ รุ ส ภาเป็ นสภาข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไทย มี ห น้า ที่ ห ลัก ในการ
ให้บริ การและการกาหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิกถอนใบอนุ ญาต กากับ ดูแลการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชี พ นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชี พ
ประสานส่ งเสริ มการศึกษาและการวิจยั เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพซึ่ งมีประวัติความเป็ นมาดังนี้
เมื่ อปี พ.ศ. 2488 รั ฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ มี นายทวี บุ ณยเกตุ รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาวิกฤติในวิชาชี พครู เนื่ องจากคนดี คนเก่ง ไม่อยากเรี ยนครู
และครู เ ก่ ง ครู ดี จ านวนไม่ น้ อ ยไปประกอบอาชี พ อื่ น ไม่ น าพากับ การเป็ นครู จึ ง ได้มี ก ารตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ค รู พ .ศ. 2488 ขึ้ นมาเพื่ อ แก้ ปั ญหาวิ ก ฤติ วิ ช าชี พครู โดยให้ มี ส ภาใน
กระทรวงศึกษาธิ การ มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล เรี ยกว่า "คุรุสภา" มีอานาจหน้าที่ในการเสนอความเห็น
เรื่ องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทัว่ ไป ควบคุมจรรยาและวินยั ของครู รักษาผลประโยชน์
ส่ งเสริ มฐานะของครู และครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่ งเสริ มความรู ้และความ
สามัคคีของครู ตลอดจนทาหน้าที่แทน ก.พ. ในเรื่ องการบริ หารงานบุคคล โดยกาหนดให้ครู ทุกคน
ต้องเป็ นสมาชิกคุรุสภา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลของพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งมี
นายปองพล อดิเรกสาร เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ตราพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ปรับปรุ งคุรุสภาเป็ นสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ชื่อ
เรี ย กเหมื อนเดิ ม ว่า คุ รุส ภามี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 12 มิ ถุ นายน 2546 มี อานาจหน้า ที่ ก าหนด
มาตรฐานวิช าชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พ ควบคุ มการประกอบวิชาชี พ พัฒนาวิชาชี พ ตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พ รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุ น ยกย่องและผดุ งเกียรติผปู ้ ระกอบ
วิชาชี พทางการศึกษา ดังนั้นครู และบุคลกรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสภา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ส่ งผลให้กระทรวงศึกษาธิ การต้องกระจายอานาจในการ
บริ หารจัดการเกี่ยวกับงานด้านคุรุสภาลงสู่ เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็ นความสะดวกในการให้บริ การ
แก่เพื่อนคครู และบุคลกรทางการศึกษา จึงได้กาหนดเป็ นจุดบริ การงานคุรุสภาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นทุกเขตพื้นที่การศึกษา (สานักงานคุรุสภา : เอกสารอัดสาเนา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ได้ดาเนิ นการจัดตั้งจุดบริ การงาน
คุ รุ สภาขึ้ น เพื่ อ ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาภายในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ใช้บริ การด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว โดยมี นายทวีศกั ดิ์ เกื้ อพะระ
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เป็ นเจ้า หน้าที่ ป ระจาจุ ดบริ ก ารงานคุ รุส ภาของเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาซึ่ ง ครู ทุ ก คนต้องมาใช้บ ริ ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชี พครู กาหนด 5 ปี ต่อ 1 ครั้ง การขอใช้สิทธิ ของ
สมาชิกคุรุสภาอื่นๆ มีครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จานวน 2,000
คน มาใช้บริ การ ณ จุดบริ การงานคุ รุสภาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1
ตลอดมาอย่างต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภา
ประจาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานการให้บริ การ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางาน
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ความสาคัญของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้มีความสาคัญดังนี้
1. เป็ นข้อมู ลเพื่ อเป็ นแนวทางการให้บ ริ การแก่ ผูม้ าใช้บ ริ การได้ส อดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2. เป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการบริ หารจัดการและพัฒนาวิธีการให้บริ การแก่ครู เพื่อให้
มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตของเนื้อหา
ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านระบบการบริ การ
1.2 ด้านกระบวนการให้บริ การ
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
1.4 ด้านสถานที่ให้บริ การ
1.5 ด้านระยะเวลาในการดาเนินงานให้บริ การ
1.6 ด้านบริ การข้อมูลข่าวสาร
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ให้บริ การ
ขอบเขตให้บริ การของคุรุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต1เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ซึ่งมีครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 2,000 คน (ข้อมูล สพป.ยล.1 ปี 2558)
3. ขอบเขตด้านเวลา
การกาหนดขอบเขตด้านเวลา ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ จากัดในด้านเวลาเนื่ องมี
เจ้าหน้าที่ ในการบริ การมี เพียงคนเดี ยวและมี ภารกิ จอื่ นด้วย จึ งใช้เวลาการให้บริ ก ารงานคุ รุสภา
ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. ในวัน
ราชการและผูว้ ิจยั ได้กาหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็ นเวลา 3 เดือน
4. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผใู ้ ช้บริ การคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มี ครู ท้ งั หมดจานวน 2,000 คน (ข้อมูล สพป.ยล.1 ปี
2558) แต่ช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เป็ นเวลา 3 เดือน จานวน 792 คน (บันทึกของครู ผใู้ ช้บริ การ : ปี 2558)
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4.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ครู ผใู ้ ช้บริ การคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ช่ วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่
1 ตุล าคม 2558 ถึ ง วันที่ 30 ธันวาคม 2558เป็ นเวลา 3 เดื อน (ตามบันทึ กของครู ผูม้ าใช้บริ ก าร :
ปี 2558) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของ Yamane’s
5. ขอบเขตของตัวแปร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรในการวิจยั ดังนี้
5.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
5.1.1 เพศ ได้แก่
- ชาย
- หญิง
5.1.2 ระดับการศึกษา ได้แก่
- ปริ ญญาตรี
- สู งกว่าปริ ญญาตรี
5.1.3 ประสบการณ์การทางาน
- ต่ากว่า 5 ปี
- 5-10 ปี
- 10 ปี ขึ้นไป
5.2 ตัวแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การมีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้แก่
5.2.1 ด้านระบบบริ การ
5.2.2 ด้านกระบวนการให้บริ การ
5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริ การ
5.2.4 ด้านสถานที่ให้บริ การ
5.2.5 ด้านระยะเวลาในการดาเนินงานให้บริ การ
5.2.6 ด้านบริ การข้อมูลข่าวสาร
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้ นจากการศึ กษา
ทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจและแนวทางการให้ บ ริ ก ารแก่ ค รู
ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยแบ่งเป็ น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบสารวจรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของครู ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่อคุ รุส ภา
ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบ
การบริ ก าร ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ ก าร ด้านสถานที่ ใ ช้บริ ก าร ด้า น
ระยะเวลาในการดาเนิ นงานให้บริ การและด้านบริ การข้อมูลข่าวสาร โดยเป็ นลักษณะแบบมาตรา
ส่ วนการประมาณค่า ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert) โดยกาหนดค่าน้ าหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การในระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของครู ผใู ้ ช้บริ การที่
มีต่อคุรุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
การสร้ างเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจ ด้า นตารา เอกสาร บทความทาง
วิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษารู ปแบบของแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ เป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามเป็ นฉบับร่ าง
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเป็ นฉบับร่ างนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามฉบับร่ างที่ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (รายชื่อ
ภาคผนวก) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนี
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ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับประเด็นหลักของเนื้ อหา ผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาของผูเ้ ชี่ยวชาญและได้แก้ไขข้อความตามคาเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นฉบับร่ างที่สมบูรณ์
5. นาแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครู ผใู ้ ช้บริ การที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2) จานวน 30 คน
โดยผลการทดสอบได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 125 –
126) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเชื่ อมัน่ แล้วเป็ นฉบับสมบูรณ์ ไป
ทาการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จงั หวัดยะลา ถึงผูอ้ านวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลจากครู ผใู ้ ช้บริ การคุ รุสภาประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
2. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากครู ผใู ้ ช้บริ การคุรุสภาประสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558
เป็ นเวลา 3 เดือน จานวน 266 ชุด
3. ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามคืนและได้ตรวจสอบฉบับที่สมบูรณ์ จานวน 266 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 นาแบบสอบถามไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากแบบสอบถามน ามาท าการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
หาค่าร้อยละแต่ละรายการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดย
ถือเกณฑ์ของ ประคอง กรรณสู ตร (2535 : 77) แบ่งตามคะแนนเป็ นช่วงๆ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
ระดับความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การมากที่สุด
3.50 – 4.49
ระดับความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การมาก
2.50 – 3.49
ระดับความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การปานกลาง
1.50 – 2.49
ระดับความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การน้อย
1.00 – 1.49
ระดับความพึงพอใจของครู ผใู้ ช้บริ การน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะของครู ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ คุ รุ ส ภาประจ าส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จะวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเรี ยงลาดับความถี่เป็ นรายด้าน
การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั จาแนกตามตัวแปรอิสระ
โดยวิธีการทดสอบค่าที (t-Test) และค่า F (F-Test)
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยได้กาหนดสถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับอธิ บายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้
อธิ บายลักษณะของระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
3. ค่า t-Test ใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่ม
4. ค่า F-test ใช้ท ดสอบเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ตัวแปรที่ มีต้ งั แต่ 3 กลุ่ ม ขึ้ นไปสาหรั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ 0.05

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 แบ่งการสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน ตามวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านระบบการบริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ด้านสถานที่
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ให้บริ การ ด้านระยะเวลาในการดาเนิ นการบริ การ และด้านการบริ การข้อมูลข่าวสาร ทั้ง 6 ด้าน อยู่
ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านระบบการบริ การ รองลงมา คือ ด้าน
สถานที่ให้บริ การและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบริ การข้อมูลข่าวสาร ตามลาดับ
1.1 ด้า นระบบการบริ ก าร พบว่า ความพึ ง พอใจของครู ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่อคุ รุส ภา
ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านระบบบริ การ โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( x =3.03,S.D.=0.94) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
โดยข้อที่ มี ค่า เฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ ข้อ 1 ความถู กต้องของเอกสารและข้อมูล ( x =3.17,S.D.=1.07)
รองลงมา คือ ข้อ 2 การให้บริ การเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ( x =3.12,S.D.=1.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อย
ที่ สุ ด คื อ ข้ อ 4 การให้ บ ริ การสามารถลดขั้ นตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ การ ( x
=2.66,S.D.=1.31) ตามลาดับ
1.2 ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภา
ประจาส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 ด้านกระบวนการให้บริ ก ารโดย
ภาพรวม อยู่ใ นระดับปานกลาง ( x =3.23,S.D.=0.97) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใ นระดับ
ปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ความต่อเนื่ องในการให้บริ การไม่ติดขัด ( x
=3.37,S.D.=1.11) รองลงมา คือ ข้อ 3 มีการประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียด คาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอน
ในการขอรั บ บริ ก าร ( x =3.30,S.D.=1.12) และข้อที่ มีค่ า เฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด คื อ ข้อ 4 การให้บริ ก าร
เป็ นไปตามลาดับก่อน-หลังได้ถูกต้อง ( x =3.06,S.D.=1.16) ตามลาดับ
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ พบว่า ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภา
ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การโดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.39,S.D.=0.89) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 กิ ริยา มารยาท สุ ภาพเรี ยบร้ อย ( x =3.58,S.D.=1.08)
รองลงมา คือ ข้อ 1 มีความรู้ความสามารถในการให้บริ การ ( x =3.50,S.D.=0.96) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ความรวดเร็ วของเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ( x =3.19,S.D.=1.04) ตามลาดับ
1.4 ด้า นสถานที่ ให้บ ริ ก าร พบว่า ความพึ งพอใจของครู ผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อคุ รุส ภา
ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านสถานที่ให้บริ การ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง ( x =3.02, S.D.=0.97) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุ ก ข้ อ โดยข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ข้ อ 6 ที่ จ อดรถมี ค วามสะดวกและเพี ย งพอ ( x
=3.29,S.D.=1.18) รองลงมา คื อ ข้ อ 1 ความสะดวกในการมาติ ด ต่ อ ขอรั บ ใช้ บ ริ การ ( x
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=3.23,S.D.=1.15) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 มีป้ายแสดงรายละเอียดของการให้บริ การ
ต่างๆ ( x =2.73,S.D.=1.23) ตามลาดับ
1.5 ด้านระยะเวลาในการดาเนินการบริ การ พบว่า ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่
มี ต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา เขต 1 ด้านระยะเวลาในการ
ดาเนินการ บริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.05,S.D.=1.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับ ปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ความถูกต้องรวดเร็ วในการ
บริ การอย่างเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั ( x =3.51,S.D.=1.12) รองลงมา คือ ข้อ 2 มีการให้บริ การตาม
กาหนดเวลา ( x =2.95,S.D.=1.19) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 หลังจากหยิบบัตรคิวขอรับ
บริ การแล้วต้องรอคิวรับบริ การไม่นานเกินไป ( x =2.24,S.D.=1.20) ตามลาดับ
1.6 ด้านบริ การข้อมูลข่าวสาร พบว่า ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภา
ประจาสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา เขต 1 ด้านบริ การข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งโดย
ภาพรวม อยู่ใ นระดับปานกลาง ( x =3.00,S.D.=1.08) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใ นระดับ
ปานกลางทุ ก ข้อ โดยข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ข้อ 2 การบริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสารคุ รุ ส ภา ( x
=3.04,S.D.=1.21) รองลงมา คื อ ข้อ 1 การให้ ค าแนะน าการจัด ท าใบประกอบวิ ช าชี พ ( x
=3.02,S.D.=1.15) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 การจัดระบบช่วยเหลื อเกี่ยวกับเอกสาร ( x
=2.94,S.D.=1.19) ตามลาดับ
2. ผลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ การ
ทางาน ตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
ครู ผใู้ ช้บริ การที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน ต่างกัน มีความพึงพอใจ
ที่มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษายะลา เขต 1 แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภาประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผูว้ จิ ยั นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็ นราย
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ด้าน (6 ด้าน) อยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน ผลจากการวิจยั เป็ นเช่นนี้ มีการจัดระบบการบริ การ
ด้วยระบบของข้อมูลเอกสารที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ ว สามารถบริ การได้ครอบคลุมของงานบริ การ
ได้ทุกรู ปแบบ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การทาให้เกิ ดความพึงพอใจไม่ล่าช้า ทันต่อ
เวลาที่จากัด อาจจะเนื่ องมาจากครู ผใู ้ ช้บริ การมีความสานึ กความรับผิดชอบในภารกิ จของตัวเองที่
จาเป็ นต้องดาเนิ นการเกี่ ยวกับ ข้อมู ลส่ วนตัวให้เกิ ดความถู ก ต้องและประหยัดเวลาในการมาใช้
บริ การ ซึ่ งจ าเป็ นต้ อ งให้ ค วามร่ วมมื อ และมี ส่ ว นด าเนิ น การร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ การ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การมีความสานึกในบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งทาหน้าที่ให้สมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์กบั เพื่อนครู ให้มากที่สุด จึงทาหน้าที่บริ การด้วยกิ ริยา มารยาทที่สุภาพเรี ยบร้ อย มีความ
เต็มใจและอัธยาศัยที่ดี บริ การข้อมูลต่างๆ ด้วยความรวดเร็ ว พร้อมทั้งอานวยความสะดวกสถานที่
ให้บริ การ มีป้ายแสดงรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารและจัดสรรเวลาให้บริ การอย่างเหมาะสมกับ
สภาพความเป็ นจริ งในปั จ จุ บ ัน สอดคล้ อ งกับ ผลงานวิ จ ัย ของรุ่ ง โรจน์ ไพศาลสมบัติ รั ต น์
(2546:บทคัดย่อ) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องสมุดศูนย์ให้การศึกษาจังหวัด
ขอนแก่นของนักศึกษา สาหรับบุคลากรประจาการสถาบันราชภัฏเลย : เฉพาะกรณี โรงเรี ยนสวน
สนุก ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการศูนย์ให้การศึกษา
จังหวัดขอนแก่น สถาบันราชภัฏเลย มีความพึงพอใจต่อการบริ การของห้องสมุดศูนย์ให้การศึกษา
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของอาซี เย๊าะ กุนา
(2556 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านทรายแก้ว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านทรายแก้ว มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรี ยนบ้านทรายแก้ว สังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และผลงานวิจยั ของ
โรซชารี มาฮะ และคณะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ใช้บริ การสถาบันรัชต์ภาคย์ศูนย์ ภาคใต้ (ยะลา) ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การใช้บริ การสถาบันรัชต์ภาคย์ศูนย์ ภาคใต้ (ยะลา) อยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่านักศึกษาที่มี
เพศ สาขาวิ ช า ชั้น ปี การศึ ก ษา มี ผ ลต่ อ การใช้ บ ริ การสถาบัน รั ช ต์ ภ าคย์ ศู น ย์ภ าคใต้ (ยะลา)
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่มีเพศต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู
ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านระบบการบริ การ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้า นเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ ก าร ด้านสถานที่ ให้บริ ก าร ด้านระยะเวลาในการ
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ดาเนิ นการบริ การ และด้านบริ การข้อมูลข่าวสาร ครู ผใู ้ ช้บริ การที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของณิ ชากร คุปตยานนท์ (2544 : บทคัดย่อ)
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ สี ยภาษีต่อการบริ การของสานักงานสรรพากรอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พบว่า ผูเ้ สี ยภาษีส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
สานักงานสรรพากรอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็ นรายด้าน 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษายะลา เขต 1 ที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ความ
พึงพอใจของครู ผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อคุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา
เขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทริ น
บูรณประภานนท์ (2546 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การใน
โครงการหลัก ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รั ก ษาทุก โรค) กรณี ศึ กษาโรงพยาบาลบางบ่ อ
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาหรื อต่ากว่าจะ
มีความพึงพอใจในการบริ การแตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาและสู งกว่า
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่มีประสบการณ์ การทางาน แตกต่างกัน ผลการวิจยั
พบว่า ครู ผใู ้ ช้บริ การที่มีต่อคุรุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์ ทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การที่มีต่อคุรุสภา แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และผลงานวิจยั ของศักดา สรรเสริ ญ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบตั ิงาน
วินัย นัก เรี ย นของผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สังกัดกรมสามัญศึก ษา จังหวัด
ระยอง พบว่า ประสบการณ์ ก ารทางานของผูบ้ ริ หารและครู ที่ แตกต่า งกัน มี ก ารปฏิ บ ตั ิ งานวินัย
นักเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
คุรุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ควรรี บดาเนินการ
ปรับปรุ ง แก้ไข วิธีการบริ การข้อมูลข่าวสาร และให้มีเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
คุ รุสภาประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ควรศึกษาเรื่ อง
คุณภาพชีวติ ในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

