คุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความเชื่อมั ่นของผูใ้ ช้บริ การ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
THE SERVICE QUALITY AFFECTING RELIABILITY OF SERVICE USERS OF
NAKHON RATCHASIMA PROVINCIAL OFFICE
นางสาวศิรพิ ร ท้วมโพธิ ์แก้ว
บทคัดย่อ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ 1) เปรียบเทียบระดับความเชื่อ มันของผู
่
้ใ ช้บ ริการ
ส านั ก งานจัง หวัด นครราชสีม า จ าแนกตามป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล ด้า นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึก ษา อาชีพ และรายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น 2) ศึก ษาคุณ ภาพการให้บ ริก ารที่ส ่ง ผลต่อ ความ
เชื่อ มั ่นของผู ้ใ ช้บ ริก ารส านัก งานจัง หวัด นครราชสีม า ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ ได้แ ก่
ผู้ใช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมา กาหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรคานวณของ ดับเบิลยู.จี.
คอชแรน (1969) ได้ทงั ้ สิน้ จานวน 385 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ่ี
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรรณนา อธิบายข้อมูลความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน สาหรับสถิตเิ ชิงอนุ มานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างเป็ นรายกลุ่มและเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ และการ
วิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ จากผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารส านัก งานจัง หวัด นครราชสีม า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 10,000 – 20,000 บาท การวิเคราะห์การรับรูต้ ่อ
คุณภาพการให้บริการของสานักงานจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ใช้บริการสานักงานงานจังหวัด
นครราชสีมาในภาพรวมให้ระดับการรับรูต้ ่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับการ
รับรูต้ ่อคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความเชื่อมันมากที
่
ส่ ุด การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมันของ
่
ผู้ใ ช้บ ริก ารส านั ก งานจัง หวัด นครราชสีม า พบว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารส านั ก งานจัง หวัด นครราชสีม า
ในภาพรวมให้ระดับความเชื่อมันอยู
่ ใ่ นระดับมาก โดยให้ระดับความเชื่อมันด้
่ านความเชื่อมันของการ
่
เป็ นเจ้าของมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ต่างกัน มีระดับความเชื่อมันไม่
่ แตกต่ างกัน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนต่างกัน มีระดับความ
เชื่อมันแตกต่
่
างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สาหรับการศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ที่ส ่ง ผลต่อ ความเชื่อ มั ่นของผู ้ใ ช้บ ริก ารส านัก งานจัง หวัด นครราชสีม า พบว่า คุณ ภาพการ

ให้บริก ารที่ส่งผลต่อ ความเชื่อ มั ่นของผู้ใ ช้บริการสานักงานจังหวัด นครราชสีมา มี 4 ด้าน ได้แก่
ความเป็ นรูปธรรม การตอบสนอง การให้ความมันใจ
่ และการดูแลเอาใจใส่ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการ, ความเชื่อมัน,่ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to compare the reliability levels of service
users of Nakhon Ratchasima Provincial Office categorized by the personal factors such as
gender, age, status, educational level, occupation, and average income, 2) to investigate
the Service Quality affecting the reliability of service users of Nakhon Ratchasima Provincial
Office. The population in this study were 385 service users who received services at
Nakhon Ratchasima Provincial Office. The sample size was calculated according to
Cochran’s technique (1969). The research tool used in the study was Questionnaire. The
statistics in this study were descriptive statistics which was used to describe frequency,
percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics such as One-Way
ANOVA was adopted to analyze group differences. Scheffé post hoc test and Multiple
Regression Analysis were also adopted for analysis when the differences were found. The
results of the study found that the majority of service users at Nakhon Ratchasima
Provincial Office were married women, age between 31- 40 who graduated bachelor’s
degree and work as government officers/state enterprise employees with average income
range between 10,000-20,000 baht. An analysis of perceptions of Service Quality at
Nakhon Ratchasima Provincial Office found that the overall of service users rated the
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perceptions of Service Quality at the high level which the highest aspect was on reliability
of services. An analysis of the reliability levels of service users of Nakhon Ratchasima
Provincial Office revealed that the overall of service users of Nakhon Ratchasima Provincial
Office rated the reliability level at the high level which the highest score was on the
reliability of ownership. The results of the hypothesis indicated that the differences in
gender, age, status, educational level, and occupation showed no difference in reliability
level whereas the result taken from average income showed in the opposite side with a
significant statistical difference at 0.05. For the study of the Service Quality affecting
reliability of service users at Nakhon Ratchasima Provincial Office, it was found that there
were 4 aspects found from the study which were tangibility, responsiveness, reliability, and
care to the customers with a significant statistical difference at 0.05.
Keywords: Service Quality, reliability, Nakhon Ratchasima Provincial Office

บทนา
ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของสังคมโลกในปจั จุบนั ส่งผลให้นานาประเทศเกิดการ
ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง ทาให้รฐั บาลมีแผนในการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตในทุกด้าน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมถึงการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่ระบบ Thailand 4.0 ภาครัฐจะต้องทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดเี พื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งหน่ วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ด าเนิ น งานให้ม ีค วามสะดวกมากยิ่ง ขึ้น (อ้ า งอิง จากผลการพัฒ นาระบบราชการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สืบค้นวันที่ 9 สิงหาคม 2564) เพื่อ ให้มคี วามพร้อ มในการ
ให้บริการแก่ประชาชนทีห่ ลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop
Service) การสร้างเว็บไซต์ให้เป็ นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงาน (E-Service)
การนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการเชื่อมโยงกับหน่ วยงานภาครัฐอื่น
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(E-Office) เป็นต้น ซึง่ การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐก็เพื่อขจัดความล่าช้าในการ
ให้บริการและลดขัน้ ตอนการดาเนินงานให้มคี วามสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
สานักงานจังหวัดนครราชสีมาเป็ นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีผวู้ ่าราชการ
จังหวัดเป็ นผู้บงั คับบัญ ชา โดยส านักงานจังหวัดมีหน้ าที่แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ไปเป็ นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็ นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ดาเนินการตามแผน กากับและติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนา
จังหวัด พัฒนาระบบราชการของจังหวัด พร้อมทัง้ อานวย ความสะดวก ประสาน ปฏิบตั งิ านและ
สนับ สนุ นงานอัน เป็ นอ านาจของผู้ว่ าราชการจังหวัด (อ้า งอิงจากอ านาจหน้ าที่และภารกิจ ของ
สานักงานจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สืบค้นวันที่ 9 สิงหาคม 2564) ซึง่ หน่ วยงาน
มุ่ง เน้ น การให้บ ริก ารและมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารให้ห น่ ว ยงานมีค วามพร้อ ม
ในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้ใช้บริการทุกคน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสานักงานจังหวัด
นครราชสีมาจะได้มกี ารวางแนวทางในการปฏิบตั งิ านเพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้อ งการของผู้ใ ช้บริก ารไว้แ ล้ว แต่ ก็ยงั ต้อ งหาแนวทางเพื่อ ส่ งเสริมหรือ สนับสนุ นให้การบริการ
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความ
เชื่อ มันของผู
่
้ใ ช้บริก ารส านัก งานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ ที่จะนาผลการศึกษาไปเป็ นข้อ มูล ให้
ผูบ้ ริหารใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั
ผูใ้ ช้บริการ รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเชื่อมันของผู
่
้ใช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมา จาแนก
ตามปจั จัยส่วนบุคคล
2. เพื่อ ศึก ษาคุณ ภาพการให้บ ริก ารที่ส ่ง ผลต่อ ความเชื่อ มั ่นของผู ้ใ ช้บ ริก ารสานัก งาน
จังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ผู้ใช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมาที่มปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีระดับความ
เชื่อมันที
่ แ่ ตกต่างกัน
2. คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
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ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 1) ความเป็ นรูปธรรม 2) ความน่ าเชื่อถือ 3) การตอบสนอง
4) การให้ความมันใจ
่ และ 5) การดูแลเอาใจใส่
ความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ช้บริการ ได้แก่ 1) ความเชื่อมันต่
่ อองค์กร 2) ความเชื่อมันต่
่ อการบริการ
3) ความเชื่อมันของการเป็
่
นเจ้าของ 4) ความเชื่อมันในด้
่ านมนุษยสัมพันธ์
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2 อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ความเชื่อมันของผู
่
้ใช้บริ การ
1. ความเชื่อมันต่
่ อองค์กร
2 ความเชื่อมันต่
่ อการบริการ
3. ความเชื่อมันของการเป็
่
นเจ้าของ
4. ความเชื่อมันในด้
่ านมนุษยสัมพันธ์
(Morgan and Hunt, 1994)

คุณภาพการให้บริ การ
1. ความเป็ นรูปธรรม
2 ความน่ าเชื่อถือ
3. การตอบสนอง
4. การให้ความมันใจ
่
5. การดูแลเอาใจใส่
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990)

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั

5

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมา ผู้วจิ ยั
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน โดยใช้สตู รของ ดับเบิลยู.จี.คอชแรน
(W.G. Cochran, 1969)ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 ราย จากนัน้ ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า จากจานวนผูเ้ ข้าใช้บริการในแต่ละกลุ่มงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามส่งให้กลุ่มงาน จานวน 4 กลุ่มงานในสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ตามจานวนทีก่ าหนดไว้ โดยขอความร่วมมือเพื่อนร่วมงานในแต่ละกลุ่มงาน ส่งแบบสอบถามให้กบั
กลุ่ มตัว อย่าง และรวบรวมแบบสอบถามส่ งกลับคืนมายังผู้ว ิจยั ทาการตรวจสอบแบบสอบถาม
ที่ไ ด้ร ับ คืน มา ตรวจสอบความเรีย บร้อ ย ความสมบู ร ณ์ ใ นการตอบแบบสอบถาม เมื่อ พบว่ า
แบบสอบถามสมบูรณ์ทงั ้ หมด จึงได้นาไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลการวิจยั ต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ คื อ แบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน ประกอบด้ ว ย
1) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคล 2) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพการ
ให้บริการของสานักงานจังหวัด นครราชสีมา 3) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเชื่อมันของ
่
ผูใ้ ช้บริการ
ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่
ของผู้ใ ช้บริก ารส านัก งานจังหวัดนครราชสีม า โดยรวบรวมข้อ มูล ทัง้ แนวคิด หลัก การ วิธ ีก าร
จากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กาหนดขอบเขตหรือ นิ ย ามตัว แปรป จั จัย ที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อ นาข้อ มูล ทัง้ หมดมาสร้าง
แบบสอบถามให้ค รอบคลุมเนื้อ หาตามขอบเขตของการวิจ ัย และสร้างแบบสอบถามให้อ าจารย์
ทีป่ รึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงมากขึ้น จากนัน้ นา
แบบสอบถามเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรง
การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)
1. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
จานวน 3 ท่าน เพื่อทดสอบความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม
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2. นาแบบสอบถามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบแล้ว มาหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ในการวิจยั (IOC) ซึง่ ค่า IOC ได้เท่ากับ 0.94
การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒไิ ปทดลองใช้ (Try Out) กับผูใ้ ช้บริการ
ส านั ก งานจัง หวัด นครราชสีม า จ านวน 30 คน แล้ ว น ามาหาค่ า ความเชื่อ มัน่ ( Reliability)
ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค
ซึง่ ได้ค่าเท่ากับ 0.98
2. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงตามจานวนทีก่ าหนด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่ไ ด้ร บั จากกลุ่ มตัว อย่างมาวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับทีไ่ ด้รบั กลับคืนมา
2. ทาการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการกรอกข้อมูล
4. ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4. วิเ คราะห์ ข้อ มูล เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของระดับ ความเชื่อ มัน่ ต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการของสานักงานจังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ
ได้แก่ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA โดยใช้ค่าเอฟ
(F-test) เมือ่ พบความแตกต่างใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ โดยใช้ Scheffé Analysis
5. สถิติเ ชิง อนุ ม าน ได้แ ก่ สถิติ ก ารวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิ จยั และอภิ ปราย
ผลการวิ จยั
การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ช้บริการสานักงานจังหวัด
นครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใ ช้ บ ริก ารส านั ก งานจัง หวัด
นครราชสีม า จ านวน 385 ราย พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ ผู้ใ ช้บริก ารเป็ น เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี
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สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษาปริญ ญาตรี ข้าราชการ/รัฐวิส าหกิจ และรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น
10,000 – 20,000 บาท
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับการรับรูต้ ่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ผู้ใช้บริการสานักงานงานจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมให้ระดับการรับรูต้ ่อ
คุณภาพการให้บริการอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ
การให้ความมันใจ
่ รองลงมาคือ การดูแลเอาใจใส่ และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ความเป็นรูปธรรม
3. การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ระดับ ความเชื่อ มัน่ ของผู้ ใ ช้ บ ริก ารส านั ก งานจัง หวัด
นครราชสีมา พบว่า ผู้ใช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมให้ระดับความเชื่อมัน่
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ความเชื่อมันของการเป็
่
นเจ้าของ
รองลงมาคือ ความเชื่อมันในด้
่ านมนุษยสัมพันธ์ และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ความเชื่อมันต่
่ อองค์กร
4. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ
มีผลต่อระดับความเชื่อมันไม่
่ แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ส่วนรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีผลต่อ
ระดับความเชื่อมันแตกต่
่
างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
5. การทดสอบสมมติฐ านที่ 2 คุณ ภาพการให้บ ริก ารที่ส ่ง ผลต่อ ความเชื่อ มั ่นของ
ผู้ใ ช้บ ริก ารสานัก งานจังหวัด นครราชสีมา พบว่า คุณภาพการให้บ ริการที่ส่งผลต่อ ความเชื่อ มั ่น
ของผู้ใ ช้บ ริก ารส านัก งานจัง หวัด นครราชสีมา มี 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นรูปธรรม ( β = .239)
การตอบสนอง (β = .184) การให้ความมันใจ
่ (β = .214) และการดูแลเอาใจใส่ (β = .232) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ที่ต่างกัน มีระดับความเชื่อมันไม่
่ แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความเชื่อมัน่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัชชา กริม่ ใจ, พงษ์
เทพ ศรีโสภาจิต (2562) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคที่มตี ่ อ
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ได้ส รุปไว้ ว่า ความเชื่อ มันของผู
่
้บริโภคที่มตี ่ อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ในระดับมาก ปจั จัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และสถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีม่ ตี ่อธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ตทิ ่รี ะดับ 0.05 ในขณะที่ปจั จัยด้าน
รายได้ท่แี ตกต่างกันไม่มผี ลต่อความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค สาหรับคุณภาพการให้บ ริการที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อ มันของผู
่
้ใ ช้บริก ารส านักงานจังหวัดนครราชสีมา มี 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นรูปธรรม
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การตอบสนอง การให้ความมันใจ
่ และการดูแลเอาใจใส่ โดยความเป็ นรูปธรรมส่งผลต่อความเชื่อมัน่
ของผู้ใช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด เนื่องจากสถานที่ให้บริการมีความสะอาด
มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมให้บริการ มีการจัดเตรียมที่นัง่ เพียงพอสาหรับผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่
มีจ านวนเพีย งพอในการให้บริการ และมีป้ ายประชาสัมพันธ์ บอกจุ ด บริการต่ างๆ อย่ างชัด เจน
รองลงมาคือ การดูแลเอาใจใส่ เนื่อ งจากเจ้าหน้ าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้ าที่
ให้ค วามดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ ใ ช้บ ริก ารได้อ ย่ า งทัว่ ถึง เจ้า หน้ า ที่อ ธิบ ายขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง านให้
ผู้ใช้บริก ารได้รบั ทราบ และเจ้าหน้ าที่พร้อมให้คาแนะนาหรือให้ค าปรึกษาแก่ ผู้ใ ช้บริการ อันดับ
สุ ดท้ายคือ การตอบสนอง เนื่อ งจากเจ้าหน้ าที่ม ีค วามพร้อ มและความเต็มใจที่จะให้บริการ
เจ้าหน้าทีม่ คี วามกระตือรือร้นในการให้บริการ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการให้บริการด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว และเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการในทุกขัน้ ตอน สาหรับความ
น่ าเชื่อถือ ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมันของผู
่
้ใช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นุจรี คณฑา และไพโรจน์ รัตนบุร ี (2562) ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านสานักงาน
สรรพากรพื้น ที่ส าขาของผู้เ สีย ภาษีเ งิน ได้บุค คลธรรมดาในเขตกรุง เทพมหานคร ได้ส รุปไว้ว่ า
คุณภาพ
การให้บริการ ด้านการตอบสนอง ด้านการจับต้องได้ และด้านความเห็นอกเห็น
ใจส่งผลต่อความ พึงพอใจในการใช้บริการในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านสานักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาของผูเ้ สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ด้านความเชื่อมันไม่
่ ส่งผลต่อความพึง พอใจในการใช้บริการในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดาผ่ า นส านัก งานสรรพากรพื้น ที่ส าขาของผู้เ สีย ภาษีเ งิน ได้บุ ค คลธรรมดาในเขต
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของลัดดาวัล ย์ สาราญ, โสรยา สุ ภาผล, อมรรัต น์
ทัดจันทึก, ลัทธวรรณ ขาแสง (2563) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยสภาพแวดล้อมและปจั จัยคุณภาพการ
ให้บ ริก ารที่ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารกลุ่ ม งานไกล่ เ กลี่ย และประนอมข้อ พิพ าท
ศาลแขวงสุ พ รรณบุ ร ี ได้ส รุป ไว้ว่า ป จั จัยคุ ณ ภาพการให้บ ริก าร ด้า นรูป ลัก ษณะทางกายภาพ
ด้า นการตอบสนอง และด้านการดูแ ลเอาใจใส่ ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริก ารกลุ่ มงาน
ไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุร ี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ระดับการรับรูต้ ่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานจังหวัดนครราชสีมา ด้านความเป็ นรูปธรรม
น้อยทีส่ ุด หน่วยงานควรปรับปรุงพืน้ ทีส่ าหรับให้บริการ โดยการจัดเตรียมทีน่ งั ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
2. ระดับความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ช้บริการสานักงานจังหวัดนครราชสีมา ด้านความเชื่อมันต่
่ อองค์กร
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น้อยทีส่ ุด หน่ วยงานควรปรับปรุงสถานทีแ่ ละพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับผู้ใช้บริการ เช่น
ห้องน้า ทีจ่ อดรถ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
3. หน่ ว ยงานจะต้อ งเร่งสร้างความเชื่อ มั ่นและความไว้ว างใจให้กับผู้ใ ช้บริก ารทุ กคน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผู้ใช้บริการที่มรี ายได้สูง ซึ่งหน่ วยงานจาเป็ นจะต้องหาแนวทางหรือ วิธกี าร
ในการสร้างความเชื่อมันและความไว้
่
วางใจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มรี ายได้สูง เกิดความเชื่อมันและ
่
ความไว้วางใจมากยิง่ ขึน้
4. คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ช้บริการ ด้านทีห่ น่วยงานจะต้องเร่งพัฒนา
คือ ด้านความน่ าเชื่อถือ หน่วยงานควรจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกทีด่ ใี ห้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ เพื่อให้
เจ้าหน้าทีท่ ุกคนปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักความเป็ นธรรม และให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. หน่วยงานควรจัดอบรมเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการทุกคนได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ ปฏิบตั งิ าน
โดยยึดกฎระเบียบ ข้อ บังคับและกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมทัง้ พัฒนาเจ้า หน้ าที่ทุกคนให้มคี วาม
เชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน และมีความคล่องแคล่วในการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั
ผูใ้ ช้บริการมากยิง่ ขึน้
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