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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ

คุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภา ประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 3) เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะของ
ครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภา ประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา  
เขต 1 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เป็นเวลา 3 เดือน ผูว้ิจยัไดท้  า
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร ยามาเน่ ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 266 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกับความพึงพอใจของครูผู ้ใช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 และตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย              
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่า t-test และค่า F-test 

ผลการวจัิย 
1. ความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และรายด้าน พบว่า ด้านระบบการ
บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นระยะเวลา
ในการด าเนินงานใหบ้ริการ และดา้นการบริการขอ้มูลข่าวสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2. ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. ขอ้เสนอแนะ มีดงัน้ี คือ  คุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ควรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข วิธีการบริการข้อมูลข่าวสารและให้มีเจ้าหน้าท่ี           
ผูใ้หบ้ริการเพิ่มข้ึน 
 

ภูมหิลงั 

 
การบริหารองค์การท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการจะมีประสิทธิภาพและประสบ

ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดน้ั้น ตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากบุคลกรทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ารเป็นส าคญั เพราะคนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนการในการให้บริการ
ดว้ยเหตุผลท่ีว่า คนมีชีวิตจิตใจและวิญญาณมีความรู้สึก มีความแตกต่างเป็นพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตให้อยู่รอด เช่นเดียวกับองค์การตอ้งการความอยู่รอดความเจริญก้าวหน้าและการท่ีจะท าให้
องคก์ารอยูร่อดเพราะการบริการเป็นการติดต่อประสานสัมพนัธ์กบับุคลภายนอกโดยตรง ถา้บริการ
ดีมีประสิทธิภาพท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและอยากกลบัมารับบริการอีกในคร้ัง
ต่อๆไป (กาญจนา  กงัเฮ, 2545 : 45) 

บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้นการบริการ
ท่ีดีผูรั้บบริการจะไดรั้บความประทบัใจและเกิดความช่ืนชมองคก์าร อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
แก่องคก์ารเบ้ืองหลงัความส าเร็จของทุกงาน มกัจะมีงานบริการเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุน ไม่วา่
จะเป็นงานประชาสัมพนัธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจาก
เจา้หน้าท่ีทุกระดบัซ่ึงจะตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือนพฒันางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
การให้บริการนั้นเป็นหนา้ท่ีในชีวิตประจ าวนัท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติั ฉะนั้นหากเราตอ้งการให้ผูอ่ื้นช่ืน
ชมต่อตวัเราตลอดเวลา เราก็จะตอ้งปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลกัษณะของเราให้เป็นท่ีถูกอกถูกใจ
ผูอ่ื้นและท่ีส าคญัคือตอ้งถูกใจตนเองดว้ย และใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
(จิระศกัด์ิ  ช านาญภกัดี, 2543 : 34) 

ภารกิจการให้บริการจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรอบคอบและให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งเตม็ท่ี “พนกังานผูใ้หบ้ริการตอ้งมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีสัมมาคารวะ นอบ
นอ้ม” หากไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีคือ “พนกังานพูดจาดูถูกเหยียดหยาม ไม่ให้เกียรติแก่ผูม้าใช้
บริการ” ยอ่มท าใหมี้ผลกระทบต่อองคก์ารในทางตรงกนัขา้มถา้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการท่ี
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พอใจรวดเร็วและไดรั้บการเอาใจใส่ท่ีดีท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิดความประทบัใจ เอาใจใส่ดูแล
ต่อการใชบ้ริการท่ีดีเป็นการสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้ารับบริการไดใ้นท่ีสุด ในท านองเดียวกนั
งานคุรุสภาซ่ึงเป็นสภาของครูเป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการแก่ครูโดยทัว่ไป (สุนนัทา ทวผีล, 2550 : 19) 

คุรุสภาเป็นสภาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย มีหน้าท่ีหลักในการ
ใหบ้ริการและการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากบั ดูแลการปฏิบติัตาม
มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพ นโยบายและแผนพฒันาวิชาชีพ 
ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพซ่ึงมีประวติัความเป็นมาดงัน้ี 

เม่ือปี พ.ศ. 2488 รัฐบาลของนายควง  อภยัวงศ์ มีนายทวี  บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาวิกฤติในวิชาชีพครู เน่ืองจากคนดี คนเก่ง ไม่อยากเรียนครู
และครูเก่ง ครูดีจ  านวนไม่น้อยไปประกอบอาชีพอ่ืน ไม่น าพากับการเป็นครู จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติค รู  พ .ศ .  2488  ข้ึนมา เพื่ อแก้ปัญหาวิกฤติวิชา ชีพครู  โดยให้ มีสภาใน
กระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า "คุรุสภา" มีอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอความเห็น
เร่ืองนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทัว่ไป ควบคุมจรรยาและวินยัของครู รักษาผลประโยชน์ 
ส่งเสริมฐานะของครู และครอบครัวให้ไดรั้บความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความ
สามคัคีของครู ตลอดจนท าหนา้ท่ีแทน ก.พ. ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยก าหนดให้ครูทุกคน
ตอ้งเป็นสมาชิกคุรุสภา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลของพนัต ารวจโททกัษิณ  ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีซ่ึงมี
นายปองพล  อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดต้ราพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ปรับปรุงคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชช่ื้อ
เรียกเหมือนเดิมว่า คุรุสภามีผลบงัคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2546 มีอ านาจหน้าท่ีก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมการประกอบวิชาชีพ พฒันาวิชาชีพตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุน ยกยอ่งและผดุงเกียรติผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ดงันั้นครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคนตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการตอ้งกระจายอ านาจในการ
บริหารจดัการเก่ียวกบังานดา้นคุรุสภาลงสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเป็นความสะดวกในการให้บริการ
แก่เพื่อนคครูและบุคลกรทางการศึกษา จึงไดก้ าหนดเป็นจุดบริการงานคุรุสภาในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาข้ึนทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา (ส านกังานคุรุสภา : เอกสารอดัส าเนา) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ไดด้ าเนินการจดัตั้งจุดบริการงาน
คุรุสภาข้ึนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ไดใ้ช้บริการดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีนายทวีศกัด์ิ  เก้ือพะระ 
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เป็นเจา้หน้าท่ีประจ าจุดบริการงานคุรุสภาของเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงครูทุกคนต้องมาใช้บริการ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูก าหนด 5 ปีต่อ 1 คร้ัง การขอใชสิ้ทธิของ
สมาชิกคุรุสภาอ่ืนๆ มีครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 2,000 
คน มาใช้บริการ ณ จุดบริการงานคุรุสภาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1 
ตลอดมาอย่างต่อเน่ือง ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภา
ประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันางานการให้บริการ
ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน 

3. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
 

ความส าคญัของการวจิัย 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมีความส าคญัดงัน้ี 
1. เป็นขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางการให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการได้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
2. เป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการบริหารจดัการและพฒันาวิธีการให้บริการแก่ครูเพื่อให้

มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยั 
1. ขอบเขตของเน้ือหา 

ผูว้จิยัมุ่งศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นระบบการบริการ 
1.2 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
1.3 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1.4 ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
1.5 ดา้นระยะเวลาในการด าเนินงานใหบ้ริการ 
1.6 ดา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร 

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีใหบ้ริการ 
ขอบเขตใหบ้ริการของคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา

เขต1เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ซ่ึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 2,000 คน (ขอ้มูล สพป.ยล.1 ปี 2558) 

3. ขอบเขตดา้นเวลา 
การก าหนดขอบเขตดา้นเวลา ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาเน่ืองมี

เจา้หน้าท่ีในการบริการมีเพียงคนเดียวและมีภารกิจอ่ืนด้วย จึงใช้เวลาการให้บริการงานคุรุสภา
ประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. ในวนั
ราชการและผูว้ิจยัไดก้  าหนดช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 
ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เป็นเวลา 3 เดือน 

4. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
4.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูผูใ้ช้บริการคุรุสภาประจ าส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีครูทั้งหมดจ านวน 2,000 คน (ขอ้มูล สพป.ยล.1 ปี 
2558) แต่ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2558 เป็นเวลา 3 เดือน จ านวน 792 คน (บนัทึกของครูผูใ้ชบ้ริการ : ปี 2558) 
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4.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูผูใ้ชบ้ริการคุรุสภาประจ าส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ช่วงเวลาท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี   
1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558เป็นเวลา 3 เดือน (ตามบนัทึกของครูผูม้าใช้บริการ :         
ปี 2558) ผูว้จิยัไดท้  าการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ Yamane’s 

5. ขอบเขตของตวัแปร ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรในการวจิยัดงัน้ี 
5.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

5.1.1 เพศ ไดแ้ก่ 
- ชาย 
- หญิง 

5.1.2 ระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.1.3 ประสบการณ์การท างาน 
- ต  ่ากวา่ 5 ปี 
- 5-10 ปี 
- 10 ปีข้ึนไป 

5.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ ความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ไดแ้ก่ 

5.2.1 ดา้นระบบบริการ 
5.2.2 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
5.2.3 ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 
5.2.4 ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
5.2.5 ดา้นระยะเวลาในการด าเนินงานใหบ้ริการ 

5.2.6 ดา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร 
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การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
     1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนจากการศึกษา 
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจและแนวทางการให้บริการแก่ครู
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1 โดยแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบส ารวจรายการ (Checklist) ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภา
ประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระบบ
การบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ด้านสถานท่ีใช้บริการ ด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินงานให้บริการและดา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร โดยเป็นลกัษณะแบบมาตรา
ส่วนการประมาณค่า ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัของคะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี 

คะแนน  5 หมายถึง   มีความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน  4   หมายถึง  มีความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการในระดบัมาก 
คะแนน  3   หมายถึง  มีความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการในระดบัปานกลาง 
คะแนน  2   หมายถึง  มีความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการในระดบันอ้ย 
คะแนน  1   หมายถึง  มีความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของครูผูใ้ชบ้ริการท่ี

มีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
การสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง ตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับทฤษฎีความพึงพอใจ ด้านต ารา เอกสาร บทความทาง

วชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ศึกษารูปแบบของแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ เป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถามเป็นฉบบัร่าง 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเป็นฉบบัร่างน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติม ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
4. น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (รายช่ือ

ภาคผนวก) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดชันี
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ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญและไดแ้กไ้ขขอ้ความตามค าเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเป็นฉบบัร่างท่ีสมบูรณ์ 

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try-out) กบัครูผูใ้ช้บริการท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (ครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2) จ านวน 30 คน 
โดยผลการทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของ ครอนบคั (Cronbach, 1990 : 204 อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 125 – 
126) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.95 

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเช่ือมัน่แลว้เป็นฉบบัสมบูรณ์ไป
ท าการเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวจิยัต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากสถาบนัรัชตภ์าคย ์ศูนยจ์งัหวดัยะลา ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากครูผูใ้ชบ้ริการคุรุสภาประจ า
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากครูผูใ้ชบ้ริการคุรุสภาประส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1 ดว้ยตนเองในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ธนัวาคม 2558 
เป็นเวลา 3 เดือน จ านวน 266 ชุด 

3. ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืนและไดต้รวจสอบฉบบัท่ีสมบูรณ์ จ  านวน 266 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 น าแบบสอบถามไปด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาท าการวิ เคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
หาค่าร้อยละแต่ละรายการ 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดย
ถือเกณฑข์อง ประคอง  กรรณสูตร (2535 : 77) แบ่งตามคะแนนเป็นช่วงๆ ดงัน้ี 
                  ค่าเฉล่ีย    แปลความหมาย 
               4.50 – 5.00  ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
               3.50 – 4.49  ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการมาก 
               2.50 – 3.49  ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการปานกลาง 
               1.50 – 2.49  ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการนอ้ย 
               1.00 – 1.49  ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของครูผู ้ใช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จะวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการเรียงล าดบัความถ่ีเป็นรายดา้น 

การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั จ  าแนกตามตวัแปรอิสระ 
โดยวธีิการทดสอบค่าที (t-Test) และค่า F (F-Test) 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยไดก้ าหนดสถิติ ดงัน้ี 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้

อธิบายลกัษณะของระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

3. ค่า t-Test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตวัแปรท่ีมีตั้งแต่ 2 กลุ่ม 
4. ค่า F-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตวัแปรท่ีมีตั้ งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปส าหรับ

นยัส าคญัทางสถิติท่ีใช ้0.05 
 

สรุปผลการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 แบ่งการสรุปผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นระบบการบริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นสถานท่ี
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ให้บริการ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินการบริการ และดา้นการบริการขอ้มูลข่าวสาร ทั้ง 6 ดา้น อยู่
ในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นระบบการบริการ รองลงมา คือ ดา้น
สถานท่ีใหบ้ริการและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร ตามล าดบั 

1.1 ด้านระบบการบริการ พบว่า ความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภา
ประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ดา้นระบบบริการ โดยภาพรวม อยูใ่น

ระดบัปานกลาง ( x =3.03,S.D.=0.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ 

โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ความถูกต้องของเอกสารและข้อมูล ( x =3.17,S.D.=1.07) 

รองลงมา คือ ขอ้ 2 การให้บริการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ( x =3.12,S.D.=1.09) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ี สุด  คือ  ข้อ  4  การให้บ ริการสามารถลดขั้ นตอนและระยะเวลาในการให้บ ริการ ( x

=2.66,S.D.=1.31) ตามล าดบั 
1.2 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภา

ประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านกระบวนการให้บริการโดย

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.23,S.D.=0.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ  

ปานกลางทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 2 ความต่อเน่ืองในการให้บริการไม่ติดขดั  ( x

=3.37,S.D.=1.11) รองลงมา คือ ขอ้ 3 มีการประชาสัมพนัธ์ใหร้ายละเอียด ค าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอน

ในการขอรับบริการ ( x =3.30,S.D.=1.12) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 4 การให้บริการ

เป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงัไดถู้กตอ้ง ( x =3.06,S.D.=1.16) ตามล าดบั 
1.3 ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภา

ประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการโดยภาพรวม 

อยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.39,S.D.=0.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง  

ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 4 กิริยา มารยาท สุภาพเรียบร้อย ( x =3.58,S.D.=1.08) 

รองลงมา คือ ขอ้ 1 มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ( x =3.50,S.D.=0.96) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2 ความรวดเร็วของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ( x =3.19,S.D.=1.04)  ตามล าดบั 
1.4 ด้านสถานท่ีให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภา

ประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ดา้นสถานท่ีให้บริการ โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( x =3.02, S.D.=0.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง

ทุกข้อ  โดยข้อท่ี มีค่ า เฉ ล่ียมาก ท่ี สุด  คือ  ข้อ 6  ท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ ( x

=3.29 ,S.D.=1.18)  รองลงมา คือ ข้อ 1  ความสะดวกในการมาติดต่อขอรับใช้บริการ ( x
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=3.23,S.D.=1.15) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ 4 มีป้ายแสดงรายละเอียดของการให้บริการ

ต่างๆ ( x =2.73,S.D.=1.23) ตามล าดบั 
1.5 ดา้นระยะเวลาในการด าเนินการบริการ พบวา่ ความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ี

มีต่อคุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านระยะเวลาในการ

ด าเนินการ   บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.05,S.D.=1.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่อยูใ่นระดบั ปานกลางทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 1 ความถูกตอ้งรวดเร็วในการ

บริการอยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ( x =3.51,S.D.=1.12) รองลงมา คือ ขอ้ 2 มีการใหบ้ริการตาม

ก าหนดเวลา ( x =2.95,S.D.=1.19)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ 4 หลงัจากหยิบบตัรคิวขอรับ

บริการแลว้ตอ้งรอคิวรับบริการไม่นานเกินไป ( x =2.24,S.D.=1.20) ตามล าดบั 
1.6 ดา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ ความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภา

ประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านบริการขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงโดย

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.00,S.D.=1.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ    

ปานกลางทุกข้อโดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ข้อ 2 การบริการข้อมูลข่าวสารคุรุสภา  ( x

=3.04 ,S.D.=1.21)  รองลงมา คือ ข้อ 1 การให้ค  าแนะน าการจัดท าใบประกอบวิชาชีพ ( x

=3.02,S.D.=1.15) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 3 การจดัระบบช่วยเหลือเก่ียวกบัเอกสาร ( x

=2.94,S.D.=1.19) ตามล าดบั 
2. ผลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน          

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ การ
ท างาน ตามสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

ครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ต่างกนั มีความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการวจิัย    
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ า
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผูว้จิยัน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นราย
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ดา้น (6 ดา้น) อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั ผลจากการวิจยัเป็นเช่นน้ี มีการจดัระบบการบริการ
ดว้ยระบบของขอ้มูลเอกสารท่ีถูกตอ้ง สะดวกรวดเร็ว สามารถบริการไดค้รอบคลุมของงานบริการ
ไดทุ้กรูปแบบ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท าให้เกิดความพึงพอใจไม่ล่าช้า ทนัต่อ
เวลาท่ีจ ากดั อาจจะเน่ืองมาจากครูผูใ้ช้บริการมีความส านึกความรับผิดชอบในภารกิจของตวัเองท่ี
จ าเป็นต้องด าเนินการเก่ียวกับขอ้มูลส่วนตวัให้เกิดความถูกต้องและประหยดัเวลาในการมาใช้
บริการ ซ่ึงจ าเป็นต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บริการ 
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความส านึกในบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีให้สมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์กบัเพื่อนครูให้มากท่ีสุด จึงท าหนา้ท่ีบริการดว้ยกิริยา มารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อย มีความ
เต็มใจและอธัยาศยัท่ีดี บริการขอ้มูลต่างๆ ดว้ยความรวดเร็ว พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกสถานท่ี
ให้บริการ มีป้ายแสดงรายละเอียดของขอ้มูลข่าวสารและจดัสรรเวลาให้บริการอย่างเหมาะสมกบั
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของรุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติ รัตน์ 
(2546:บทคดัย่อ) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนยใ์ห้การศึกษาจงัหวดั
ขอนแก่นของนกัศึกษา ส าหรับบุคลากรประจ าการสถาบนัราชภฏัเลย : เฉพาะกรณีโรงเรียนสวน
สนุก ผลการวจิยั พบวา่ นกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการศูนยใ์ห้การศึกษา
จงัหวดัขอนแก่น สถาบนัราชภฏัเลย มีความพึงพอใจต่อการบริการของห้องสมุดศูนยใ์ห้การศึกษา
จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอาซีเยา๊ะ กุนา 
(2556 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นทรายแกว้ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนบา้นทรายแกว้ มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนบา้นทรายแกว้ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และผลงานวิจยัของ             
โรซชารี มาฮะ และคณะ (2556: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ใชบ้ริการสถาบนัรัชตภ์าคยศ์ูนย ์ภาคใต ้(ยะลา) ผลการวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การใช้บริการสถาบนัรัชตภ์าคยศ์ูนย ์ภาคใต ้(ยะลา) อยูใ่นระดบัปานกลาง และพบว่านกัศึกษาท่ีมี
เพศ สาขาวิชา ชั้ นปีการศึกษา มีผลต่อการใช้บริการสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ภาคใต้ (ยะลา)              
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ท่ีมีเพศต่างกนั ผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจของครู
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นระบบการบริการ ดา้น
กระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ด้านสถานท่ีให้บริการ ด้านระยะเวลาในการ
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ด าเนินการบริการ และดา้นบริการขอ้มูลข่าวสาร ครูผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของณิชากร  คุปตยานนท ์(2544 : บทคดัยอ่) 
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีต่อการบริการของส านกังานสรรพากรอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 
พบวา่ ผูเ้สียภาษีส่วนใหญ่ เป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านกังานสรรพากรอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี เป็นรายดา้น 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า ความ           
พึงพอใจของครูผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา            
เขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัริน 
บูรณประภานนท์ (2546 : บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) กรณีศึกษาโรงพยาบาลบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่จะ
มีความพึงพอใจในการบริการแตกต่างกบัประชาชนท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาและสูงกวา่ 

4. ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกนั ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ท่ีมี
ประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่ีมีต่อคุรุสภา แตกต่างกนั อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และผลงานวิจยัของศกัดา  สรรเสริญ (2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการปฏิบติังาน
วินัยนักเรียนของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดั
ระยอง พบว่า ประสบการณ์การท างานของผูบ้ริหารและครูท่ีแตกต่างกัน มีการปฏิบติังานวินัย
นกัเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ   
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
คุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ควรรีบด าเนินการ

ปรับปรุง แกไ้ข วธีิการบริการขอ้มูลข่าวสาร และใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการเพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
คุรุสภาประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ควรศึกษาเร่ือง

คุณภาพชีวติในการท างานของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 


