
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการงานทะเบียนและบตัร  
ที?ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย 

CLIENT SATISFACTION OF REGISTRATION AND IDENTIFICATION CARD 
SUBSECTION TOWARDS WANG SAPHUNG DISTRICT OFFICE, LOEI PROVINCE 

 
ทวีวฒิุ พรมภกัดี 

 
บทคดัย่อ 

 
การศกึษาครั *งนี*มวีตัถุประสงคเ์พื:อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและ

บตัร ที:ทาํการปกครอง อําเภอวงัสะพุงจงัหวดัเลยและเพื:อเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารงานทะเบียนและบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย จําแนกตาม
ลกัษณะงานที:ใหบ้รกิาร โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพื:อทาํการเกบ็ขอ้มลูจาํนวน 400 คน เครื:องมอืที:ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี:ย (Mean) และส่วนเบี:ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ไดแ้ก่ การวเิคราะห ์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Varince) 

 
การศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียน        

และบัตร ที:ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยภาพรวมมีระดับความเห็น                   
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับมากที:สุดและผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้ใช้บรกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ลกัษณะงาน            
ที:ให้บริการแตกต่างกัน ประกอบด้วย งานทะเบียนทั :วไป งานทะเบียนราษฎร งานบัตร
ประชาชน งานสถานะบุคคลและสญัชาต ิมรีะดบัความคดิเหน็ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
งานทะเบียนและบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี:ระดบั .05 
คาํสาํคญั : ความพงึพอใจ, งานทะเบยีนและบตัร,ที:ทาํการปกครองอาํเภอ 
 

ABSTRACT 
 The research aims to study client satisfaction of registration and identification card 
subsection towards Wang Saphung disrict office, Loei province, and to compare the level 
of satisfaction of clients in registration and identification card subsection in Wang Saphung 
district office, Loei province. A sample group of 400 people was used to collect data, and 
was classified by work types. The data-collecting tool was a questionnaire. The data were 
analyzed by Descriptive Statistics (Percentage, Mean, and Standard Deviation) and 
Inferential Statistics (One-way Analysis of Varince) 
 In overall, the study found that the level of opinion in client satisfaction of 
registration and identification card subsection towards Wang Saphung district office, Loei 



Province, had the highest level of satisfaction of client. Hypothesis test showed that client 
of registration and card subsection in Wang Saphung district office, Loei Province, with 
different service work including General Registration Subsection, Civil Registration 
Subsection, Identification Card Subsection and Personal Status & Nationality Subsection, 
had no difference in opinion on the satisfaction, of registration and identification card 
subsection towards Wang Saphung district office, Loei province. 
Keywords : client satisfaction, registration and identification card subsection, district office 

 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 การบริการที:ถือเอาประชาชนหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Citizen – centered หรือ 
Customer – centered) เป็นการปรบัเปลี:ยนกลยุทธแ์ละวธิปีฏบิตัขิองหน่วยงานราชการในการ
บริหารและการให้บริการแก่ประชาชน การปรับเปลี:ยนทันคติและพฤติกรรมการทํางาน              
ของขา้ราชการและพนักงานของรฐัในการใหบ้รกิารแก่ประชาชน โดยมมีุมมองและหลกัคดิว่า 
การบรหิารราชการและการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัที:ดมีปีระสทิธภิาพ ที:ประชาชนพงึ
พอใจ ตอ้งยดึเอาความตอ้งการของผูร้บับรกิารเป็นตวักําหนด ไม่ยดึถอืเอาตามความคดิความ
ตอ้งการและความสะดวกของขา้ราชการหรอืผูใ้หบ้รกิาร (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ,2546) 
       นายกรฐัมนตร ีได ้มอบนโยบายใหทุ้กกระทรวง กรม และจงัหวดั รวมทั *ง รฐัวสิาหกจิ     
ที:เกี:ยวขอ้ง กําหนดใหม้ ี“ศูนยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” 
เพื:อเป็นหน่วยงานที:ทําหน้าที:ให้คําแนะนําและอํานวยความ สะดวกแก่ประชาชนให้เกดิการ
ให้บรกิารที:มปีระสทิธภิาพและสร้างความเชื:อมั :นให้แก่ประชาชนที:เดนิทางมาตดิต่อราชการ           
กบัหน่วยงานของรฐั (มตทิี:ประชมุคณะรฐัมนตร ี1 กนัยายน 2558) 
       กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มภีารกจิในการบําบดัทุกข ์บํารุงสุข ใหพ้ี:น้อง
ประชาชนชน โดยภารกิจหลกัที:สําคญัคือการให้บริการประชาชน โดยได้มีการพฒันาและ
ปรบัปรุงระบบการบรกิาร มาอย่างต่อเนื:องและยาวนานอย่างไม่หยุดยั *ง รวมถึงรูปแบบการ
ใหบ้รกิารการสรา้งสรรคน์วตักรรม เพื:อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการบรกิารประชาชนมุ่งไปสู่
ศูนย์ราชการสะดวก หรอื Government Easy Contact Center (GECC) ตามนโยบายรฐับาล 
สร้างความพงึพอใจสู่พี:น้องประชาชนเป็นสําคญั (ข่าวกรมการปกครอง ที: 16/64 ลงวนัที: 22 
มนีาคม 2564) 
         งานทะเบยีนและบตัรที:ทาํการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย เป็นหน่วยงานสงักดั
ที: ว่ า ก า รอํ า เภอวัง ส ะพุ ง  จัง หวัด เ ลย  มีน ายอํ า เภอวัง ส ะพุ ง เ ป็ นผู้ บั ง คับบัญชา                             
ลกัษณะงานที:ใหบ้รกิารประกอบดว้ย งานทะเบยีนทั :วไป งานทะเบยีนราษฎร งานบตัรประชาชน 
งานสถานะบุคคลและสญัชาต ิเป็นตน้ โดยมพีื*นที:การใหบ้รกิารครอบคลุม 10 ตาํบล144 หมูบ่า้น                
การใหบ้รกิารยดึถอืเรื:องคุณภาพ ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแก่ผูม้าใชบ้รกิารเป็นสาํคญัและ
การให้บริการที:มีคุณภาพย่อมส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพงึพอใจ ทั *งต่อตวับุคลากร            
ผูใ้หบ้รกิารและองคก์ร  



ดว้ยดว้ยเหตุนี* ผูว้จิยัจงึมคีวามตอ้งการที:จะทาํการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร        
ฝ่ายทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย โดยมคีวามเชื:อมั :นว่าขอ้มลู   
ที:ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุง พฒันา และยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิาร รวมทั *งเกดิ
ความเชื:อมั :นและสรา้งภาพลกัษณ์ทดีต่ีอองคก์ร 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื:อศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารงานทะเบียนและบตัร ที:ทําการปกครอง                
อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
          2. เพื:อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบัตร                         
ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จาํแนกตามลกัษณะงานที:ใหบ้รกิาร 
สมมติฐานของการวิจยั 
          ลกัษณะงานที:ให้บรกิารแตกต่างกนั ประกอบด้วย งานทะเบียนทั :วไป งานทะเบียน
ราษฎร งานบตัรประชาชน งานสถานะบุคคลและสญัชาต ิ จะมคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
งานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวิจยั 
           ผูว้จิยัไดก้ําหนดขอบเขตการวจิยัซึ:งประกอบดว้ย ขอบเขตดา้นพื*นที:คอื งานทะเบยีน
และบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ขอบเขตดา้นประชากร คอื ประชาชน  
ที:มาใชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย และขอบเขต
ดา้นเวลา ชว่งเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารบรกิาร เดอืนมถุินายน 2565 
ประโยชน์ที?คาดว่าได้รบั 
       1. เพื:อทราบถึงระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบตัร ที:ทําการ
ปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จาํแนกตามลกัษณะงานที:ใหบ้รกิาร 
       2. ผลการศึกษาสามารถนําไปเป็นข้อเสนอผู้บริหารเพื:อปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบ้รกิาร แก่ผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที?เกี?ยวข้อง  
แนวคิดทฤษฎีคณุภาพการบริการ 
     การวิจัยครั *งนี*  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการตามงานวิจัย                
ของ ธนาธิป พรมไธสง (2563) ได้อธิบายแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของ 
Parasuraman, et al. (1983) ว่าหมายของคุณภาพ การบรกิาร หมายถงึความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวงัของลุกคา้ที:มต่ีอการบรกิารและการรบัรูท้ี:มต่ีอบรกิารจรงิโดยไดส้รา้งเครื:องมอื         
ที:เรยีกว่า SERVQUAL โดยกําหนดมติิคุณภาพการบรกิารออกเป็น 5 มติิ คอื 1) ความเป็น
รปูธรรมของการบรกิาร (Tangibility) หมายถงึ สิ:งที:ปรากฏใหเ้หน็และสมัผสัไดถ้งึลกัษณะไมว่่า
จะเป็นสภาพแวดล้อมของสถานที:รวมถึงสิ:งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 2) ความน่าเชื:อถือ
ไวว้างใจ (Reliability) หมายถงึการใหบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของผูร้บับรกิาร เป็นไปตาม
คําสัญญาที:ให้ไว้อย่างสุดความสามารถ  3) การตอบสนองผู้ร ับบริการ(Responsiveness) 
หมายถงึ ไม่ว่าผูร้บับรกิารตอ้งการสิ:งใด ผูบ้รกิารจะตอ้งตอบสนองไดอ้ย่างทนัท่วงท ี4) การให้
ความมั :นใจแก่ผูบ้รกิาร (Assurance) หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะ
วิชาชีพ ที:สําคญัต่อการให้บริการ 5) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รบับริการ (Empathy) 



หมายถงึการตั *งใจเอาใจใสผู่ ้อยา่งสดุความสามารถพรอ้มชว่ยเหลอืผูร้บับรกิารอยา่งเตม็ใจ และ
งานวิจัยของอานนท์ ธิลาว (2564) ได้อธิบายแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของ 
Parasuraman, et al. (1983) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิาร (Service 
Quality Satisfaction) หมายถึงคุณภาพการให้บรกิารที:มกีารพฒันามาจากการดูแลเอาใจใส่ 
ความไว้เนื*อเชื:อใจ การตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บรกิาร และการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารที:สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการกลบัมาใชซ้ํ*า (Repurchase) 
โดยองค์ประกอบของคุณภาพของการบรกิารสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 มติ ิคอื 1) ความเป็น
รปูธรรมของการบรกิาร 2) ความเชื:อถอืไวว้างใจ3) การตอบสนองลกูคา้ที:รวดเรว็ 4) การประกนั
คณุภาพหรอืการใหค้วามเชื:อมั :นต่อลกูคา้ 5) การเอาใจใสล่กูคา้เป็นรายบุคคล 
ความพึงพอใจการใช้บริการ (Service’s Satisfaction) 
     ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า “Satisfaction” มีความหมายว่าระดับ
ความรูส้กึในเชงิบวกของบุคคลต่อสิ:งหนึ:งสิ:งใด ความพงึพอใจใหใ้นการใหบ้รกิารมคีวามหมาย     
ที:สามารถจําแนกเป็น 2 ความหมาย คอื 1) ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ (Consumer 
Satisfaction) และความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) ของผูใ้หบ้รกิาร  

ในการศกึษาวจิยัครั *งนี* ผูว้จิยัเลอืกศกึษาในดา้นความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ 
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีตามงานวิจยัของ อานนท์ ธิลาว (2564) ซึ:งได้อธิบายแนวคิดของ       
Aday & Andersen (1975) กล่าวว่าแนวคดิเกี:ยวกบัความพงึพอใจของผู้มาใช้บรกิารและการ
รบัรู้จากการได้รบับรกิารเป็นสิ:งสําคญั 6 ประการ ที:ทําให้สามารถประเมนิการให้บรกิารว่า
สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั *นคือ 1. การบริการที:สะดวก 
(Convenience) 2. ความร่วมมอืของการบรกิาร(Coordination) 3. ขอ้มูลบรกิาร (Information) 
4.อัธยาศัย (Courtesy) 5. คุณภาพของบริการ (Quality of Care) 6.ค่าบริการ (Output off 
Pocket Cost) และจากทฤษฎดีงักลา่ว ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ตวัแปร คณุภาพของบรกิาร (Quality 
of Care) มคีวามหมายที:ใกลเ้คยีงกบัทฤษฎคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร และควรนํามาศกึษา
เพื:อใหท้ราบวา่คณุภาพของการบรกิารใดที:สง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
วรรณกรรมที?เกี?ยวข้อง 
       ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัของ สทิธกิร สมบรูณ์พรอ้ม และ สามารถ อยัการ และ ชาตชิาย 
อุดมกจิมงคล (�� ¡) ที:ไดศ้กึษาวจิยัคุณภาพการใหบ้รกิาร 5 ดา้นคอื 1) ดา้นความน่าเชื:อถอื   
2) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 3) ดา้นการใหค้วามมั :นใจ 4) ดา้นความเขา้ใจและการรบัรู้
ความตอ้งการ 5) ดา้นภาพลกัษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 เช่นเดยีวกบั ธนาธปิ พรมไธ
สง (2563) ไดศ้กึษาวจิยัความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร 5 ดา้นคอื 1) ดา้นความเป็น
รปูธรรมของการบรกิาร 2) ดา้นความน่าเชื:อถอืไวว้างใจในการบรกิาร 3) ดา้นการตอบสนองต่อ
ผู้รบับริการ 4) ด้านการให้ความมั :นใจแก่ผู้รบับริการ 5) จากกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน          
ดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร เช่นเดยีวกบัอานนท ์ธลิาว (2564) ไดศ้กึษาวจิยั ความพงึ
พอใจผูม้าใชบ้รกิาร 5 ดา้น คอื 1) ความสะดวกที:ไดร้บัจากบรกิาร 2) การประสานงานของการ
บรกิาร 3) ขอ้มลูทไีดร้บัจากบรกิาร 4) อธัยาศยัและความสนใจ ของผูใ้หบ้รกิาร 5) คา่ใชจ้า่ยเมื:อ
ใชบ้รกิาร จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน และนพรตัน์ พบิลูย ์(2563) ไดศ้กึษาวจิยั ความพงึ
พอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร 5 ด้าน คอื 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร2) ด้าน



ขั *นตอนการใหบ้รกิาร 3) ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 4) ดา้นความมั :นใจแก่ผูร้บับรกิาร 5) ดา้น
ความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  
กรอบแนวความคิดการวิจยั 
      ผูว้จิยักาํหนด กรอบแนวความคดิของการวจิยัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีน
และบัตร ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย จําแนกตามลกัษณะงานที:ให้บริการ                              
งานทะเบยีนและบตัร ตามกฎกระทรวง แบ่งสว่นราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย       
พ.ศ. 2558 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย งานทะเบยีนทั :วไป งานทะเบยีนราษฎร งานบตัรประจาํตวั
ประชาชน งานสถานะบุคคลและสญัชาติ และ ตวัแปรตาม ผู้วิจยัได้นําแนวคิดทฤษฎีตาม
งานวจิยัของ ธนาธปิ พรมไธสง (2563) เรื:องแนวคดิทฤษฎคีุณภาพการใหบ้รกิารของพาราซุรา
มานและคณะ Parasuraman, el.al, (1983) และ งานวจิยัของอานนท ์ธลิาว (2564) เรื:องแนวคดิ
ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของพาราซุรามานและคณะ Parasuraman, el.al, (1983) ที:
กล่าวถึง ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (Service Quality Satisfaction) 5 มิติ 
ประกอบดว้ย 1) ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 2) ดา้นความน่าเชื:อถอืไวว้างใจในการ
บรกิาร 3) ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 4) ดา้นการใหค้วามมั :นใจแก่ผูร้บับรกิาร และ 5) 
ดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
ระเบียบวิธีวิจยั 
       การวิจัยครั *ง นี* เ ป็นการศึกษา เชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach)                  
ซึ:งมีลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้การศึกษาและรวบรวมข้อมูล             
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้รกิาร
งานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
       ประชากรที:ใช้ในการวิจยัครั *งนี*  คือ ประชาชนที:มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตร             
ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
 
  

ตัวแปรต'น 

ลักษณะงานท่ีให'บริการ 

งานทะเบียนท่ัวไป 

งานทะเบียนราษฎร 

งานบัตรประจำตัวประชาชน 

งานสถานะบุคคลและ

สัญชาติ 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของผู'ใช'บริการ 

ด?านความเปAนรูปธรรมของการบริการ 

ด?านความนHาเช่ือถือไว?วางใจในการบริการ 

ด?านการตอบสนองตHอผู?รับบริการ  

ด?านการให?ความม่ันใจแกHผู?รับบริการ  

ด?านความเห็นอกเห็นใจผู?รับบริการ 
 



ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 
       การกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง เนื:องจากประชาชนผูม้าใชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร 
ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย มผีูม้าใชบ้รกิารเป็นจํานวนมาก ผูว้จิยัจงึกําหนด  
ให้มีขนาดตัวอย่างโดยการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากรและกําหนดให้มีขนาด            
ความแปรปรวนสงูสดุ คอื p=.50 และ q=.50 โดยยอมรบัความคลาดเคลื:อนในขอบเขตรอ้ยละ 5 
ที:ระดับความเชื:อมั :นร้อยละ 95 โดยใช้สูตร Cochran ในการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง            
(W.G Cochran,1977) ดงันั *นการคํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างขา้งต้น ได้เท่ากบั 385 ราย ทั *งนี* 
เพื:อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องครบถ้วน ผูว้จิยั จงึไดก้ําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน เพื:อให้ผลที:ได้มีความแม่นยําในการวิเคราะห์ข้อมูล              
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Selection) ผู้วิจัยเลือกเฉพาะกลุ่ม
ประชาชนผู้มาใช้บรกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
เทา่นั *น 
เครื?องมือที?ใช้ในการวิจยั 
       ส่วนที: £ แบบสอบถามเกี:ยวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่         
1) เพศ 2)อายุ 3) ระดบัการศกึษา 4) อาชพี 5) งานที:เขา้มารบับรกิาร ซึ:งมลีกัษณะคาํถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (check-List) เลอืกเพยีง 1 คาํตอบ 
       ส่วนที: 2 แบบสอบถามเกี:ยวกบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารงานทะเบยีนและบตัร          
ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย มทีั *งหมด 5 ด้านประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบรกิาร ด้านความน่าเชื:อถือไว้วางใจในการบรกิาร ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมั :นใจแก่ผูร้บับรกิาร และดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร 
       ส่วนที: 3 ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็ต่อแนวทางการต่อการใชบ้รกิารงานทะเบยีนและ
บตัร ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
การทดสอบเครื?องมือในการวิจยั 
        1. การทดสอบความเที:ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที:สร้างขึ*นเสนอ
อาจารย์ที:ปรกึษา เพื:อตรวจสอบปรบัปรุงความสมบูรณ์และความถูกต้องทั *งด้านโครงสร้าง 
เนื*อหา และความเหมาะสมของภาษา จากนั *นนํามาพิจารณาปรับปรุงตามคําแนะนํา              
เพื:อใหเ้นื*อหามคีรอบคลุม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
       2. การนําแบบสอบถามที:ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณา            
ความเที:ยงตรงเชงิเนื*อหาของแบบสอบถามและนํามาปรบัปรงุแกไ้ข นําแบบสอบถามที:ปรบัปรงุ
แลว้ใหผู้ท้รงคณุวฒุ ิ3 ทา่น ตรวจสอบความเที:ยงตรงตามเนื*อหา (Content Validity) โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC เทา่กบั) 0.89 แสดงวา่ขอ้คาํถามมคีวามเที:ยงตรง
ตามเนื*อหา 
         3. การทําสอบความเชื:อมั :น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที:ทดสอบความ
เที:ยงตรงแล้วจํานวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบก่อนใช้จริง (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่าง 
ผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แบบสอบถามที:ได้
นํามาวเิคราะหห์าคา่ความเชื:อมั :นโดยใชว้ธิหีาคา่สมัประสทิธิ ¥แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) เพื:อทดสอบความเชื:อมั :นของแบบสอบถามโดยจะต้องมคี่าไม่ตํ:ากว่า 0.70     



ซึ:งอยู่ในเกณฑ์ที:มีความเชื:อถือได้ โดยแบบสอบถามชุดนี*ได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 
0.957 แสดงวา่แบบสอบถามมคีวามน่าเชื:อถอื สามารถนําไปศกึษาต่อได ้
         4. การนําแบบสอบถามที:ผ่านการปรบัปรุงให้มคีวามถูกต้องสมบูรณ์และหาค่าความ
เชื:อมั :นแลว้ไปดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัตามวตัถุประสงคต่์อไป 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
        การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื:อใชใ้นงานวจิยัเรื:อง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีน
และบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้าขอ้มูลที:ใช้ใน        
การวจิยัแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี* 
       ส่วนที: 1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที:ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล        
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 คน โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยการนําเสนอแบบสอบถาม ไปแจกประชาชนที:มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตร                      
ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย  
        ส่วนที: 2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที:ใช้ประกอบการวิจัยโดย
ทําการคน้ควา้ศกึษาจากวทิยานิพนธ ์เอกสารงานวจิยัเชงิวชิาการต่าง ๆ ตามรายละเอยีดที:ได้
ระบุไวใ้นบทที: 2 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที:เกี:ยวขอ้ง 
สถิติที?ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่  ร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉลี:ย (Mean) และสว่นเบี:ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ 
สมมตฐิาน ขอ้ที: 1 ใชส้ถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั ด้วยการ
วเิคราะห ์ความแปรปรวนทางเดยีว One-way Analysis of Varince 
 

ผลการวิจยั 
ผลการศกึษาเรื:อง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอาํเภอ
วงัสะพงุจงัหวดัเลยจากกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มปัีจจยัสว่นบุคคล ดงันี* เพศ สว่นใหญ่เป็น 
เพศชาย จาํนวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 เพศหญงิ จาํนวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.50 
งานที:รบับรกิาร สว่นใหญ่เป็นงานบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.50 
รองลงมาคอืงานทะเบยีนทั :วไป จาํนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.30 งานทะเบยีนราษฎร จาํนวน 
54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50  และน้อยที:สดุคอืงานสถานะบุคคลและสญัชาต ิจาํนวน 7 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.80 

1. ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ                  
ของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครอง อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย โดยภาพรวม
มรีะดบัความเหน็ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ในระดบัมากที:สุด เมื:อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นที:มคี่าเฉลี:ยสูงสุด คอื ดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร รองลงมาคอื ดา้นความ
น่าเชื:อถอืไวว้างใจในการบรกิาร และดา้นที:มคี่าเฉลี:ยตํ:าสุด คอืดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิาร 
 



ตาราง แสดงค่าเฉลี:ย ส่วนเบี:ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร งานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครอง อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ในภาพรวม 
 

ขอ้มลู ระดบัความคดิเหน็ต่อความพงึพอใจ 
(N=400) 

𝑥 S.D. การแปลผล 

1. ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 4.60 .49 มากที:สดุ 
2. ดา้นความน่าเชื:อถอืไวว้างใจในการบรกิาร 4.69 .46 มากที:สดุ 
3. ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 4.66 .45 มากที:สดุ 
4. ดา้นการใหค้วามมั :นใจแก่ผูร้บับรกิาร 4.69 .43 มากที:สดุ 
5. ดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร 4.74 .38 มากที:สดุ 

ภาพรวม 4.67 .37 มากที:สดุ 
 
2. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ                   

ของผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบตัร ที:ทําการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ไม่พบ
หลกัฐานทางสถติอิย่างมนีัยสําคญัที:ระดบั .05 จําแนกตามลกัษณะงานที:ใหบ้รกิารโดยใชส้ถติิ
ทดสอบด้วยค่า F-test ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ช้บรกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทําการปกครอง
อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ลกัษณะงานที:ใหบ้รกิารแตกต่างกนั ประกอบดว้ยงานทะเบยีนทั :วไป 
งานทะเบยีนราษฎร งานบตัรประชาชน งานสถานะบุคคลและสญัชาต ิมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
ไมแ่ตกต่างกนั  
ตาราง แสดงการเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการ
ปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จาํแนกตามลกัษณะงานที:ใหบ้รกิาร ในภาพรวม 

รายการ แหลง่ความ 
แปรปรวน 

ผลบวก 
กาํลงัสอง 

(SS) 

องศา 
อสิระ 
(df) 

คา่เฉลี:ย 
กาํลงัสอง 

(MS) 

F Sig. 

1. ดา้นความเป็น
รปูธรรมของการบรกิาร 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.51 
97.36 
97.87 

3 
396 
399 

.17 

.24 
.69 .55 

2. ดา้นความน่าเชื:อถอื
ไวว้างใจในการบรกิาร 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.19 
86.00 
86.20 

3 
396 
399 

.06 

.21 
 

.29 
 

.82 

3. ดา้นการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิาร 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.42 
81.42 
81.66 

3 
396 
399 

.14 

.20 
.69 .55 

4. ดา้นการใหค้วาม
มั :นใจแก่ผูร้บับรกิาร 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.05 
75.63 
75.68 

3 
396 
399 

.01 

.19 
.09 .96 



รายการ แหลง่ความ 
แปรปรวน 

ผลบวก 
กาํลงัสอง 

(SS) 

องศา 
อสิระ 
(df) 

คา่เฉลี:ย 
กาํลงัสอง 

(MS) 

F Sig. 

5. ดา้นความเหน็อกเหน็
ใจผูร้บับรกิาร 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.61 
58.80 
59.41 

3 
396 
399 

.20 

.14 
 

1.38 .24 

 
ภาพรวม 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.02 
55.04 
55.07 

3 
396 
399 

.00 

.13 
.06 .98 

 
อภิปรายผล 

ผลการศกึษาเรื:องการวจิยัเรื:อง ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารงานทะเบยีนและบตัร          
ที:ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลยย มปีระเดน็สาํคญัที:ควรนํามาอภปิรายผล ดงันี* 
1.จากผลการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบตัร ที?ทําการปกครอง                
อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 

ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและ
บตัร ที:ทําการปกครอง อําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความเห็น            
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับมาก เมื:อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับ           
ตามค่าเฉลี:ยมากไปน้อยได้แก่ ลําดับแรก ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รบับริการ รองลงมา          
ด้านความน่าเชื:อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการให้ความมั :นใจแก่ผู้รบับริการด้านการ
ตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร และดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ในลาํดบัสดุทา้ย สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นพรตัน์ พบิูลย์ (2563) ที:ผลการวจิยัพบว่ามคีวามพงึพอใจของผู้มาติดต่อ
ราชการที:มต่ีอคุณภาพการให้บรกิารของศาลแขวงทุ่งสง อยู่ในระดบัมากที:สุดทุกด้าน และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนาธิป พรมไธสง (2563) ที:ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจต่อ
คุณภาพการใหบ้รกิารของสถานีตํารวจภูธร เมอืงนครราชสมีาโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
และมคีวามเหน็ว่าแมใ้นภาพรวมจะมคีวามพงึพอใจมาก แต่อยู่เหนือกว่าระดบัปานกลางเพยีง
เลก็น้อย อนัเนื:องมาจากมปัีจจยัหลายสิ:ง ที:ประชาชนสมัผสัและรบัรูไ้ดจ้ากการบรกิารเป็นลาํดบั
แรก สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิภาปิ:นทองพนัธ์ (2561) ที:ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความพงึ
พอใจของผูม้าตดิต่อราชการที:มต่ีอคุณภาพการบรกิารของพนักงานตอ้นรบัประจําศาลจงัหวดั
เกาะสมยุ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น จงึไดส้รปุระดบัความคดิเหน็ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
งานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครอง อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เป็นรายดา้น ดงันี* 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นต่อ              
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ  อยู่ ในระดับมากที:สุด  ผู้วิจัยมีความเห็นว่ าสา เหตุ                             
มาจากความสะดวกของสถานที: ในกรเดินทางมารบับริการ มีป้ายบอกจุดประชาสมัพนัธ์         
อย่างชดัเจน รวมทั *งสถานที:ใหบ้รกิารมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและปรมิาณของสิ:ง
อํานวยความสะดวก เช่น ที:จอดรถ หอ้งนํ*า ที:นั :งรอรบับรกิาร รถเขน็ผูพ้กิาร มเีพยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิาร 



ด้านความน่าเชื?อถือไว้วางใจในการบริการ โดยภาพรวมมรีะดบัความเหน็ต่อความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ อยู่ ในระดับมากที:สุด  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสาเหตุมาจาก                   
สถานที:ใหบ้รกิารมรีะบบเรยีกลําดบัอตัโนมต ิก่อน - หลงั ในการใหบ้รกิาร เกดิความสะดวก       
ต่ อผู้ ใ ช้บ ริก า ร  เ จ้ าห น้ าที: มีก า รอธิบายชี* แ จ ง  และแนะ นํ าขั *นตอนการ ให้บริก าร                         
รวมทั *งมคีวามถกูตอ้งนาการใหบ้รกิารและระยะเวลาในการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 
       ด้านการตอบสนองต่อผู้รบับริการ โดยภาพรวมมรีะดบัความเหน็ต่อความพงึพอใจ         
ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากที:สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสาเหตุมาจาก ความสะดวก                
ในการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลขอรับบริการ ลําดับขั *นตอนในการบริการมีความเหมาะสม          
ความรวดเรว็ ความกระตอืรอืรน้ เตม็ใจในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที: 
       ด้านการให้ความมั ?นใจแก่ผู้รบับริการ โดยภาพรวมมรีะดบัความเหน็ต่อความพงึ
พอใจของผู้ใช้บรกิาร อยู่ในระดบัมากผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าสาเหตุมาจาก มมีาตรการป้องกนั                 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 เช่นการตรวจอุณหภูมริ่างกาย เจลแอลกอฮอล์ มชี่องทาง        
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ รวมทั *งการแก้ปัญหาอุปสรรค                    
ตอบขอ้ซกัถามขี*แจงขอ้สงสยัในการใหบ้รกิาร และความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที: 
       ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รบับริการ โดยภาพรวมมรีะดบัความเห็นต่อความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิาร อยูใ่นระดบัมากที:สดุ ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่สาเหตุมาจาก ความเขา้อกเขา้ใจ
ของเจา้หน้าที:  เจา้หน้าที:มคีวามซื:อสตัยส์ุจรติในการใหบ้รกิาร เช่น ไม่รบั, ไม่เรยีกรบัสิ:งตอบ
แทน ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจา้หน้าที: และการตอ้นรบัและการอํานวยความสะดวก
ที:ด ีของเจา้หน้าที: 
2. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการงานทะเบียนและบตัร 
ที?ทาํการปกครองอาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จาํแนกตามลกัษณะงานที?ให้บริการ 

ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทําการปกครอง
อําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ลกัษณะงานที:ให้บรกิารแตกต่างกนั ประกอบด้วย งานทะเบยีน
ทั :วไป งานทะเบยีนราษฎร งานบตัรประชาชน งานสถานะบุคคลและสญัชาติ มรีะดบัความ
คดิเหน็ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอําเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดาวสวรรค ์รื:นรมย ์(2560) ที:ผลการวจิยั
พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าแตกต่างของค่าเฉลี:ยความพึงพอใจ ในการใช้บริการสํานักงาน
ทะเบยีนธุรกจินําเที:ยวและมคัคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต £ โดยจําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
พบว่า เพศ อายุ ที:อาศยั ระดบัการศกึษา และประเภทกาขอรบับรกิารที:ต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ
ระดบัความพงึพอใจอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานทะเบยีนและบตัรที:ทําการปกครอง

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที:สุดทุกด้าน                     
โดยด้านที:มคี่าเฉลี:ยมากที:สุดได้แก่ ด้านความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร รองลงมาด้านความ
น่าเชื:อถอืไวว้างใจในการบรกิาร ดา้นการใหค้วามมั :นใจแก่ผูร้บับรกิาร ดา้นการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิาร และด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร จะเหน็ได้ว่าเจ้าหน้าที:เป็นปัจจยัหลกั        
ในการใหบ้รกิารและชว่ยสรา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารอกีทั *งความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร 
ที:มีความต้องการ ปัญหา ที:แตกต่างกัน โดยเน้นการบริการที:มีความถูกต้อง ระยะเวลา                 



ในการใหบ้รกิารตอ้งมคีวามเหมาะสมไม่นานจนเกนิไป ตามมาตรฐานการใหบ้รกิาร เจา้หน้าที:           
มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรค ตอบขอ้ซกัถาม ชี*แจงขอ้สงสยั        
ในการใหบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างด ีและอกีปัจจยั ที:จะสรา้งความพงึพอใจไดค้อื สถานที:ใหบ้รกิาร 
ตอ้งมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบ สิ:งอาํนวยความสะดวกมปีรมิาณที:เหมาะสม  ผูว้จิยัขอเสนอแนะ
ดงันี* 

    1. ควรมรีะบบการประเมนิความพงึพอใจหลงัการใชบ้รกิารทุกครั *ง และเป็นรปูแบบ 
ที:มีความสะดวกต่อการประเมินของผู้ใช้บริการ เพื:อนําผลการประเมินไปพฒันา ปรบัปรุง           
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

    2. มกีารฝึกอบรมเจา้หน้าที:ผูใ้หบ้รกิารเพื:อสามารถใหบ้รกิารและแก้ไขปัญหาดา้น
การบรกิารไดอ้ยา่มปีระสทิธภิาพ 

    3. ผู้บริหารควรจัดให้มีการศึกษางานนอกสถานที:เพื:อสร้างประสบการณ์และ
แลกเปลี:ยนองคค์วามรูด้า้นการบรกิารกบัหน่วยงานอื:น 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาวิจยัครั �งต่อไป 
   1. การทําวิจัยครั *งนี* เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ที:มีความสนใจการทําวิจัยด้านนี*           

ควรทาํการศกึษาคน้กวา้งานวจิยัเชงิคณุภาพของเจา้หน้าที:และผูท้ี:มาใชบ้รกิารจะทาํใหไ้ดข้อ้มลู
ที:มคีณุภาพ เชน่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ ทศัคต ิมมุมอง คาํแนะนํา ความตอ้งการ ของทั *งสอง
ฝ่าย 
        2. การศกึษาวจิยัในหวัขอ้นี*ผูว้จิยัทําการศกึษา ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารงาน
ทะเบยีนและบตัร ที:ทาํการปกครองอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ในสว่น ลกัษณะงานที:ใหบ้รกิาร
ภายในเท่านั *น ยงัมภีารกิจหลายด้านของที:ทําการปกครอง ซึ:งต้องติดต่อกบัประชาชนเป็น
จํานวนมาก เช่น ศูนยด์ํารงธรรม งานปกครอง งานป้องกนั งานปราบปรามผูท้ี:สนใจสามารถ
กาํหนดตวัแปรเพื:อเป็นหวัขอ้ในการศกึษาวจิยัได ้
     3. ควรมีการศึกษาวิจัยขยายไปถึง เจ้าหน้าที: ซึ:งเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการ                      
ในด้านต่าง ๆ เช่น แรงจูงใจ ความผูกพนั คุณภาพการให้บริการ ความเครียด เพื:อสร้าง           
ความพงึพอใจ และเพิ:มประสทิธภิาพ การใหบ้รกิารใหก้บัเจา้หน้าที:ผูใ้หบ้รกิาร 
     4. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื:น ๆ ที:อาจสามารถส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ                 
ของผูใ้ชบ้รกิาร  
    5. ควรทําการศึกษาวิจัยเรื:องดังกล่าว เปรียบเทียบกับพื*นที:อําเภออื:น ๆ เพื:อ
เปรยีบเทยีบ พฒันาการใหบ้รกิาร 
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