ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การงานทะเบียนและบัตร
ที?ทาํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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การศึกษาครัง* นี*มวี ตั ถุประสงค์เพือ: ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและ
บัตร ทีท: าํ การปกครอง อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและเพือ: เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ที:ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตาม
ลักษณะงานทีใ: ห้บริการ โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างเพือ: ทําการเก็บข้อมูลจํานวน 400 คน เครือ: งมือทีใ: ช้
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คือ แบบสอบถาม วิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี: ย (Mean) และส่ ว นเบี: ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเ คราะห์ด้ว ยสถิติเ ชิง อนุ ม าน (Inferential Statistics)
ได้แก่ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Varince)
การศึก ษาพบว่ า ระดับ ความคิด เห็น ต่ อ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารงานทะเบีย น
และบัต ร ที:ทํ า การปกครองอํ า เภอวัง สะพุ ง จัง หวัด เลย โดยภาพรวมมีร ะดับ ความเห็น
ต่ อ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารในระดับ มากที:สุ ด และผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า
ผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ที:ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ลักษณะงาน
ที:ใ ห้บ ริก ารแตกต่ า งกัน ประกอบด้ว ย งานทะเบีย นทัว: ไป งานทะเบีย นราษฎร งานบัต ร
ประชาชน งานสถานะบุคคลและสัญชาติ มีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
งานทะเบียนและบัตร ที:ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร:ี ะดับ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, งานทะเบียนและบัตร,ทีท: าํ การปกครองอําเภอ
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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การบริก ารที:ถือ เอาประชาชนหรือ ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ ก ลาง (Citizen – centered หรือ
Customer – centered) เป็ นการปรับเปลีย: นกลยุทธ์และวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่ วยงานราชการในการ
บริห ารและการให้บ ริก ารแก่ ป ระชาชน การปรับ เปลี:ย นทัน คติแ ละพฤติก รรมการทํ า งาน
ของข้าราชการและพนักงานของรัฐในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีมุมมองและหลักคิดว่า
การบริหารราชการและการให้บริการของหน่ วยงานภาครัฐทีด: มี ปี ระสิทธิภาพ ทีป: ระชาชนพึง
พอใจ ต้องยึดเอาความต้องการของผูร้ บั บริการเป็ นตัวกําหนด ไม่ยดึ ถือเอาตามความคิดความ
ต้องการและความสะดวกของข้าราชการหรือผูใ้ ห้บริการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ,2546)
นายกรัฐมนตรี ได้ มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทัง* รัฐวิสาหกิจ
ทีเ: กีย: วข้อง กําหนดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)”
เพื:อเป็ นหน่ วยงานที:ทําหน้ าที:ให้คําแนะนํ าและอํานวยความ สะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการ
ให้บริการที:มปี ระสิทธิภาพและสร้างความเชื:อมันให้
: แก่ประชาชนที:เดินทางมาติดต่อราชการ
กับหน่วยงานของรัฐ (มติทป:ี ระชุมคณะรัฐมนตรี 1 กันยายน 2558)
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้พน:ี ้ อง
ประชาชนชน โดยภารกิจ หลัก ที:สํา คัญคือ การให้บ ริก ารประชาชน โดยได้มีก ารพัฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการบริการ มาอย่างต่อเนื:องและยาวนานอย่างไม่หยุดยัง* รวมถึงรูปแบบการ
ให้บริการการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื:อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนมุ่งไปสู่
ศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ตามนโยบายรัฐบาล
สร้างความพึงพอใจสู่พน:ี ้ องประชาชนเป็ นสําคัญ (ข่าวกรมการปกครอง ที: 16/64 ลงวันที: 22
มีนาคม 2564)
งานทะเบียนและบัตรทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็ นหน่ วยงานสังกัด
ที: ว่ า ก า ร อํ า เ ภ อ วั ง ส ะ พุ ง จั ง ห วั ด เ ล ย มี น า ย อํ า เ ภ อ วั ง ส ะ พุ ง เ ป็ น ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า
ลักษณะงานทีใ: ห้บริการประกอบด้วย งานทะเบียนทัวไป
: งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประชาชน
งานสถานะบุคคลและสัญชาติ เป็ นต้น โดยมีพน*ื ทีก: ารให้บริการครอบคลุม 10 ตําบล144 หมูบ่ า้ น
การให้บริการยึดถือเรือ: งคุณภาพ ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผมู้ าใช้บริการเป็ นสําคัญและ
การให้บริการที:มีคุณภาพย่อมส่ง ผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึง พอใจ ทัง* ต่ อตัว บุ คลากร
ผูใ้ ห้บริการและองค์กร

ด้วยด้วยเหตุน*ี ผูว้ จิ ยั จึงมีความต้องการทีจ: ะทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ฝ่ ายทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีความเชื:อมันว่
: าข้อมูล
ที:ได้จะเป็ นประโยชน์ ในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพการให้บริการ รวมทัง* เกิด
ความเชือ: มันและสร้
:
างภาพลักษณ์ทดี ตี ่อองค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื:อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ที:ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. เพื: อ เปรี ย บเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นและบัต ร
ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตามลักษณะงานทีใ: ห้บริการ
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ลักษณะงานที:ให้บริการแตกต่างกัน ประกอบด้วย งานทะเบียนทัวไป
: งานทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประชาชน งานสถานะบุคคลและสัญชาติ จะมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
งานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขอบเขตการวิจยั ซึง: ประกอบด้วย ขอบเขตด้านพืน* ทีค: อื งานทะเบียน
และบัตร ทีท: ําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชน
ทีม: าใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: ําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และขอบเขต
ด้านเวลา ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการบริการ เดือนมิถุนายน 2565
ประโยชน์ ที?คาดว่าได้รบั
1. เพื:อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ที:ทําการ
ปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตามลักษณะงานทีใ: ห้บริการ
2. ผลการศึก ษาสามารถนํ า ไปเป็ นข้อ เสนอผู้บ ริห ารเพื:อ ปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการ
ให้บริการ แก่ผใู้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที?เกี?ยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฎีคณ
ุ ภาพการบริ การ
การวิ จ ัย ครัง* นี* ผู้ วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี คุ ณ ภาพการบริ ก ารตามงานวิ จ ัย
ของ ธนาธิ ป พรมไธสง (2563) ได้ อ ธิ บ ายแนวคิ ด ทฤษฎี คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
Parasuraman, et al. (1983) ว่าหมายของคุณภาพ การบริการ หมายถึงความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังของลุกค้าทีม: ตี ่อการบริการและการรับรูท้ ม:ี ตี ่อบริการจริงโดยได้สร้างเครื:องมือ
ที:เรียกว่า SERVQUAL โดยกําหนดมิติคุณภาพการบริการออกเป็ น 5 มิติ คือ 1) ความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibility) หมายถึง สิง: ทีป: รากฏให้เห็นและสัมผัสได้ถงึ ลักษณะไม่ว่า
จะเป็ นสภาพแวดล้อมของสถานที:รวมถึงสิง: อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ 2) ความน่ าเชื:อถือ
ไว้วางใจ (Reliability) หมายถึงการให้บริการตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ เป็ นไปตาม
คํ า สัญ ญาที:ใ ห้ไ ว้อ ย่ า งสุ ด ความสามารถ 3) การตอบสนองผู้ร ับ บริก าร(Responsiveness)
หมายถึง ไม่ว่าผูร้ บั บริการต้องการสิง: ใด ผูบ้ ริการจะต้องตอบสนองได้อย่างทันท่วงที 4) การให้
ความมันใจแก่
:
ผูบ้ ริการ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ ห้บริการมีความรู้ ความสามารถและทักษะ
วิช าชีพ ที:สํา คัญต่ อ การให้บ ริก าร 5) ความเข้า ใจและเห็น อกเห็น ใจผู้รบั บริก าร (Empathy)

หมายถึงการตัง* ใจเอาใจใส่ผู้ อย่างสุดความสามารถพร้อมช่วยเหลือผูร้ บั บริการอย่างเต็มใจ และ
งานวิจ ัย ของอานนท์ ธิล าว (2564) ได้ อ ธิบ ายแนวคิด ทฤษฎี คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของ
Parasuraman, et al. (1983) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (Service
Quality Satisfaction) หมายถึงคุณภาพการให้บริการที:มกี ารพัฒนามาจากการดูแลเอาใจใส่
ความไว้เนื*อเชื:อใจ การตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ และการตอบสนองความ
ต้องการของผูม้ าใช้บริการทีส: ามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการกลับมาใช้ซ*ํา (Repurchase)
โดยองค์ประกอบของคุณภาพของการบริการสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 มิติ คือ 1) ความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ 2) ความเชือ: ถือไว้วางใจ3) การตอบสนองลูกค้าทีร: วดเร็ว 4) การประกัน
คุณภาพหรือการให้ความเชือ: มันต่
: อลูกค้า 5) การเอาใจใส่ลกู ค้าเป็ นรายบุคคล
ความพึงพอใจการใช้บริ การ (Service’s Satisfaction)
ความพึง พอใจ ตรงกับ ภาษาอัง กฤษคํ า ว่ า “Satisfaction” มีค วามหมายว่ า ระดับ
ความรูส้ กึ ในเชิงบวกของบุคคลต่อสิง: หนึ:งสิง: ใด ความพึงพอใจให้ในการให้บริการมีความหมาย
ทีส: ามารถจําแนกเป็ น 2 ความหมาย คือ 1) ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า (Consumer
Satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ของผูใ้ ห้บริการ
ในการศึกษาวิจยั ครัง* นี* ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาในด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีตามงานวิจยั ของ อานนท์ ธิลาว (2564) ซึ:งได้อธิบายแนวคิดของ
Aday & Andersen (1975) กล่าวว่าแนวคิดเกี:ยวกับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและการ
รับรู้จากการได้รบั บริการเป็ นสิง: สําคัญ 6 ประการ ที:ทําให้สามารถประเมินการให้บริการว่า
สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจ 6 ประเภทนั *น คื อ 1. การบริ ก ารที: ส ะดวก
(Convenience) 2. ความร่วมมือของการบริการ(Coordination) 3. ข้อมูลบริการ (Information)
4.อัธ ยาศัย (Courtesy) 5. คุ ณ ภาพของบริก าร (Quality of Care) 6.ค่ า บริก าร (Output off
Pocket Cost) และจากทฤษฎีดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าตัวแปร คุณภาพของบริการ (Quality
of Care) มีความหมายทีใ: กล้เคียงกับทฤษฎีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ และควรนํามาศึกษา
เพือ: ให้ทราบว่าคุณภาพของการบริการใดทีส: ง่ ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
วรรณกรรมที?เกี?ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม และ สามารถ อัยการ และ ชาติชาย
อุดมกิจมงคล (žŸ ¡) ทีไ: ด้ศกึ ษาวิจยั คุณภาพการให้บริการ 5 ด้านคือ 1) ด้านความน่ าเชื:อถือ
2) ด้านการตอบสนองความต้องการ 3) ด้านการให้ความมันใจ
: 4) ด้านความเข้าใจและการรับรู้
ความต้องการ 5) ด้านภาพลักษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 เช่นเดียวกับ ธนาธิป พรมไธ
สง (2563) ได้ศกึ ษาวิจยั ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 5 ด้านคือ 1) ด้านความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความน่ าเชื:อถือไว้วางใจในการบริการ 3) ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้ร บั บริก าร 4) ด้า นการให้ค วามมันใจแก่
:
ผู้ร บั บริก าร 5) จากกลุ ่ มตั ว อย่ า งจำนวน 384 คน
ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ เช่นเดียวกับอานนท์ ธิลาว (2564) ได้ศกึ ษาวิจยั ความพึง
พอใจผูม้ าใช้บริการ 5 ด้าน คือ 1) ความสะดวกทีไ: ด้รบั จากบริการ 2) การประสานงานของการ
บริการ 3) ข้อมูลทีได้รบั จากบริการ 4) อัธยาศัยและความสนใจ ของผูใ้ ห้บริการ 5) ค่าใช้จา่ ยเมือ:
ใช้บริการ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน และนพรัตน์ พิบลู ย์ (2563) ได้ศกึ ษาวิจยั ความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ2) ด้าน

ขัน* ตอนการให้บริการ 3) ด้านกระบวนการให้บริการ 4) ด้านความมันใจแก่
:
ผรู้ บั บริการ 5) ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400 คน
กรอบแนวความคิ ดการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั กําหนด กรอบแนวความคิดของการวิจยั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียน
และบัต ร ทํา การปกครองอํ า เภอวัง สะพุ ง จัง หวัด เลย จํา แนกตามลัก ษณะงานที:ใ ห้บ ริก าร
งานทะเบียนและบัตร ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2558 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย งานทะเบียนทัวไป
: งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัว
ประชาชน งานสถานะบุ ค คลและสัญชาติ และ ตัว แปรตาม ผู้วิจ ยั ได้นํ า แนวคิด ทฤษฎีต าม
งานวิจยั ของ ธนาธิป พรมไธสง (2563) เรือ: งแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของพาราซุรา
มานและคณะ Parasuraman, el.al, (1983) และ งานวิจยั ของอานนท์ ธิลาว (2564) เรือ: งแนวคิด
ทฤษฎี คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของพาราซุ ร ามานและคณะ Parasuraman, el.al, (1983) ที:
กล่ า วถึ ง ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Service Quality Satisfaction) 5 มิ ติ
ประกอบด้วย 1) ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความน่ าเชื:อถือไว้วางใจในการ
บริการ 3) ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ 4) ด้านการให้ความมันใจแก่
:
ผูร้ บั บริการ และ 5)
ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ
ตัวแปรต'น
ลักษณะงานที่ให'บริการ
งานทะเบียนทั่วไป
งานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประจำตัวประชาชน
งานสถานะบุคคลและ
สัญชาติ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผู'ใช'บริการ
ด?านความเปAนรูปธรรมของการบริการ
ด?านความนHาเชื่อถือไว?วางใจในการบริการ
ด?านการตอบสนองตHอผู?รับบริการ
ด?านการให?ความมั่นใจแกHผู?รับบริการ
ด?านความเห็นอกเห็นใจผู?รับบริการ

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิ จ ั ย ครั *ง นี* เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research Approach)
ซึ:ง มีล ัก ษณะการวิจ ัย เชิง สํ า รวจ (Survey Research) โดยใช้ก ารศึก ษาและรวบรวมข้อ มู ล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริการ
งานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที:ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง* นี* คือ ประชาชนที:ม าใช้บ ริก ารงานทะเบีย นและบัต ร
ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื:องจากประชาชนผูม้ าใช้บริการงานทะเบียนและบัตร
ทีท: ําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผูม้ าใช้บริการเป็ นจํานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงกําหนด
ให้มีข นาดตัว อย่ า งโดยการคํ า นวณแบบไม่ ท ราบจํ า นวนประชากรและกํ า หนดให้มีข นาด
ความแปรปรวนสูงสุด คือ p=.50 และ q=.50 โดยยอมรับความคลาดเคลื:อนในขอบเขตร้อยละ 5
ที:ร ะดับ ความเชื:อ มัน: ร้ อ ยละ 95 โดยใช้ สู ต ร Cochran ในการคํ า นวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
(W.G Cochran,1977) ดังนัน* การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้เท่ากับ 385 ราย ทัง* นี*
เพื:อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องครบถ้วน ผูว้ จิ ยั จึงได้กําหนด
ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กับ 400 คน เพื:อ ให้ผ ลที:ไ ด้มีค วามแม่ น ยํ า ในการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล
โดยใช้ วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience Selection) ผู้ วิจ ัย เลือ กเฉพาะกลุ่ ม
ประชาชนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ที:ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เท่านัน*
เครื?องมือที?ใช้ในการวิ จยั
ส่วนที: £ แบบสอบถามเกี:ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1) เพศ 2)อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) งานทีเ: ข้ามารับบริการ ซึง: มีลกั ษณะคําถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (check-List) เลือกเพียง 1 คําตอบ
ส่วนที: 2 แบบสอบถามเกี:ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียนและบัตร
ที:ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีทงั * หมด 5 ด้านประกอบด้วย ด้านความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่ าเชื:อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองต่ อ
ผูร้ บั บริการ ด้านการให้ความมันใจแก่
:
ผรู้ บั บริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ
ส่วนที: 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่อแนวทางการต่อการใช้บริการงานทะเบียนและ
บัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
การทดสอบเครื?องมือในการวิ จยั
1. การทดสอบความเที:ย งตรง (Validity) โดยการนํ า แบบสอบถามที:ส ร้า งขึ*น เสนอ
อาจารย์ท:ปี รึกษา เพื:อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องทัง* ด้านโครงสร้าง
เนื* อ หา และความเหมาะสมของภาษา จากนั *น นํ า มาพิจ ารณาปรับ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า
เพือ: ให้เนื*อหามีครอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. การนํ า แบบสอบถามที: ป รับ ปรุ ง แล้ ว ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิต รวจสอบและพิจ ารณา
ความเทีย: งตรงเชิงเนื*อหาของแบบสอบถามและนํามาปรับปรุงแก้ไข นําแบบสอบถามทีป: รับปรุง
แล้วให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย: งตรงตามเนื*อหา (Content Validity) โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC เท่ากับ) 0.89 แสดงว่าข้อคําถามมีความเทีย: งตรง
ตามเนื*อหา
3. การทํ า สอบความเชื:อ มัน: (Reliability) โดยการนํ า แบบสอบถามที:ท ดสอบความ
เที:ย งตรงแล้ ว จํ า นวน 30 ชุ ด ไปทํ า การทดสอบก่ อ นใช้ จ ริง (Pre-Test) กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แบบสอบถามทีไ: ด้
นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชือ: มันโดยใช้
:
วธิ หี าค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
าของครอนบาค (Cronbach’s
¥
alpha coefficient) เพื:อทดสอบความเชื:อมันของแบบสอบถามโดยจะต้
:
องมีค่าไม่ต:ํากว่า 0.70

ซึ:ง อยู่ใ นเกณฑ์ท:ีมีความเชื:อถือได้ โดยแบบสอบถามชุดนี* ไ ด้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ
0.957 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชือ: ถือ สามารถนําไปศึกษาต่อได้
4. การนํ าแบบสอบถามที:ผ่านการปรับปรุงให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์ และหาค่าความ
เชือ: มันแล้
: วไปดําเนินการเก็บข้อมูลในการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ: ใช้ในงานวิจยั เรือ: ง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียน
และบัตร ที:ทําการปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที:ใช้ใน
การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี*
ส่ว นที: 1 ข้อ มูล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น ข้อ มูล ที:ไ ด้จ ากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการนํ า เสนอแบบสอบถาม ไปแจกประชาชนที: ม าใช้ บ ริก ารงานทะเบี ย นและบัต ร
ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ส่ ว นที: 2 ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล ที:ใ ช้ ป ระกอบการวิจ ัย โดย
ทําการค้นคว้าศึกษาจากวิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยั เชิงวิชาการต่าง ๆ ตามรายละเอียดทีไ: ด้
ระบุไว้ในบทที: 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ: กีย: วข้อง
สถิ ติที?ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย: (Mean) และส่วนเบีย: งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเ คราะห์ ด้ ว ยสถิติเ ชิง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ การวิเ คราะห์
สมมติฐาน ข้อที: 1 ใช้สถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Varince
ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาเรือ: ง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอ
วังสะพุงจังหวัดเลยจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400 คน มีปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี* เพศ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 เพศหญิง จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50
งานทีร: บั บริการ ส่วนใหญ่เป็ นงานบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 266 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.50
รองลงมาคืองานทะเบียนทัวไป
: จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.30 งานทะเบียนราษฎร จํานวน
54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และน้อยทีส: ดุ คืองานสถานะบุคคลและสัญชาติ จํานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.80
1. ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความพึ ง พอใจ
ของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยภาพรวม
มีระดับความเห็นต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ในระดับมากทีส: ุด เมื:อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทีม: คี ่าเฉลีย: สูงสุด คือ ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ รองลงมาคือ ด้านความ
น่ าเชื:อถือไว้วางใจในการบริการ และด้านทีม: คี ่าเฉลีย: ตํ:าสุด คือด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ

ตาราง แสดงค่ า เฉลี:ย ส่ ว นเบี:ย งเบนมาตรฐาน ระดับ ความคิด เห็น ต่ อ ความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ งานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในภาพรวม
ข้อมูล
1. ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
2. ด้านความน่าเชือ: ถือไว้วางใจในการบริการ
3. ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ
4. ด้านการให้ความมันใจแก่
:
ผรู้ บั บริการ
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ
(N=400)
S.D.
การแปลผล
𝑥
4.60
.49
มากทีส: ดุ
4.69
.46
มากทีส: ดุ
4.66
.45
มากทีส: ดุ
4.69
.43
มากทีส: ดุ
4.74
.38
มากทีส: ดุ
4.67
.37
มากทีส: ดุ

2. ผลการวิ เ คราะห์ แ ละทดสอบสมมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของผู้ใ ช้บ ริก ารงานทะเบีย นและบัต ร ที:ทํา การปกครองอํา เภอวัง สะพุง จัง หวัด เลย ไม่พ บ
หลักฐานทางสถิตอิ ย่างมีนัยสําคัญทีร: ะดับ .05 จําแนกตามลักษณะงานทีใ: ห้บริการโดยใช้สถิติ
ทดสอบด้วยค่า F-test ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ที:ทําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ลักษณะงานทีใ: ห้บริการแตกต่างกัน ประกอบด้วยงานทะเบียนทัวไป
:
งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประชาชน งานสถานะบุคคลและสัญชาติ มีระดับความคิดเห็นต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ไม่แตกต่างกัน
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การ
ปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตามลักษณะงานทีใ: ห้บริการ ในภาพรวม
รายการ
แหล่งความ ผลบวก องศา ค่าเฉลีย:
F
Sig.
แปรปรวน กําลังสอง อิสระ กําลังสอง
(SS)
(df)
(MS)
1. ด้านความเป็ น
ระหว่างกลุม่
.51
3
.17 .69 .55
รูปธรรมของการบริการ ภายในกลุม่
97.36 396
.24
รวม
97.87 399
2. ด้านความน่าเชือ: ถือ ระหว่างกลุม่
.19
3
.06 .29 .82
ไว้วางใจในการบริการ ภายในกลุม่
86.00 396
.21
รวม
86.20 399
3. ด้านการตอบสนองต่อ ระหว่างกลุม่
.42
3
.14 .69 .55
ผูร้ บั บริการ
ภายในกลุม่
81.42 396
.20
รวม
81.66 399
4. ด้านการให้ความ
ระหว่างกลุม่
.05
3
.01 .09 .96
มันใจแก่
:
ผรู้ บั บริการ
ภายในกลุม่
75.63 396
.19
รวม
75.68 399

รายการ

แหล่งความ
แปรปรวน

5. ด้านความเห็นอกเห็น ระหว่างกลุม่
ใจผูร้ บั บริการ
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภาพรวม
ภายในกลุม่
รวม

ผลบวก องศา ค่าเฉลีย:
F
Sig.
กําลังสอง อิสระ กําลังสอง
(SS)
(df)
(MS)
.61
3
.20 1.38 .24
58.80 396
.14
59.41 399
.02
3
.00 .06 .98
55.04 396
.13
55.07 399

อภิ ปรายผล
ผลการศึกษาเรื:องการวิจยั เรื:อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนและบัตร
ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยย มีประเด็นสําคัญทีค: วรนํามาอภิปรายผล ดังนี*
1.จากผลการความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บริ การงานทะเบี ยนและบัตร ที? ทํา การปกครอง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและ
บัต ร ที:ทํา การปกครอง อํา เภอวัง สะพุง จัง หวัด เลย พบว่า โดยภาพรวมมีร ะดับ ความเห็น
ต่ อ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก าร ในระดับ มาก เมื:อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า นโดยเรีย งลํ า ดับ
ตามค่ า เฉลี:ย มากไปน้ อ ยได้แ ก่ ลํ า ดับ แรก ด้า นความเห็น อกเห็น ใจผู้ร บั บริก าร รองลงมา
ด้า นความน่ า เชื:อ ถือ ไว้ว างใจในการบริก าร ด้า นการให้ค วามมันใจแก่
:
ผู้ร บั บริก ารด้า นการ
ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ในลําดับสุดท้าย สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นพรัตน์ พิบูลย์ (2563) ที:ผลการวิจยั พบว่ามีความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ
ราชการที:มตี ่อคุณภาพการให้บริการของศาลแขวงทุ่งสง อยู่ในระดับมากที:สุดทุกด้าน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาธิป พรมไธสง (2563) ที:ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถานีตํารวจภูธร เมืองนครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
และมีความเห็นว่าแม้ในภาพรวมจะมีความพึงพอใจมาก แต่อยู่เหนือกว่าระดับปานกลางเพียง
เล็กน้อย อันเนื:องมาจากมีปัจจัยหลายสิง: ทีป: ระชาชนสัมผัสและรับรูไ้ ด้จากการบริการเป็ นลําดับ
แรก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภาปิ: นทองพันธ์ (2561) ที:ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึง
พอใจของผูม้ าติดต่อราชการทีม: ตี ่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับประจําศาลจังหวัด
เกาะสมุย อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน จึงได้สรุประดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
งานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็ นรายด้าน ดังนี*
ด้ า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร โดยภาพรวมมี ร ะดั บ ความเห็ น ต่ อ
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มากที: สุ ด ผู้ วิ จ ั ย มี ค วามเห็ น ว่ า สาเหตุ
มาจากความสะดวกของสถานที: ในกรเดิน ทางมารับ บริก าร มีป้ า ยบอกจุ ด ประชาสัม พัน ธ์
อย่างชัดเจน รวมทัง* สถานทีใ: ห้บริการมีความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อยและปริมาณของสิง:
อํานวยความสะดวก เช่น ทีจ: อดรถ ห้องนํ* า ทีน: ัง: รอรับบริการ รถเข็นผูพ้ กิ าร มีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ

ด้านความน่ าเชื?อถือไว้วางใจในการบริ การ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นต่อความ
พึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มากที: สุ ด ผู้ วิ จ ั ย มี ค วามเห็ น ว่ า สาเหตุ ม าจาก
สถานที:ให้บริการมีระบบเรียกลําดับอัตโนมติ ก่อน - หลัง ในการให้บริการ เกิดความสะดวก
ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เจ้ า หน้ าที: มี ก ารอธิ บ ายชี* แ จง และแนะนํ าขั *น ตอนการให้ บ ริ ก าร
รวมทัง* มีความถูกต้องนาการให้บริการและระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านการตอบสนองต่อผู้รบั บริ การ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใ ช้ บ ริก าร อยู่ ใ นระดับ มากที:สุ ด ผู้วิจ ัย มีค วามเห็น ว่ า สาเหตุ ม าจาก ความสะดวก
ในการกรอกแบบฟอร์ม ข้อ มูล ขอรับ บริก าร ลํ า ดับ ขัน* ตอนในการบริก ารมีค วามเหมาะสม
ความรวดเร็ว ความกระตือรือร้น เต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที:
ด้านการให้ ความมันใจแก่
?
ผ้รู บั บริ การ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากผู้วจิ ยั มีความเห็นว่าสาเหตุมาจาก มีมาตรการป้ องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นการตรวจอุณหภูมริ ่างกาย เจลแอลกอฮอล์ มีช่องทาง
รับ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ การให้ บ ริ ก าร รวมทัง* การแก้ ปั ญหาอุ ป สรรค
ตอบข้อซักถามขีแ* จงข้อสงสัยในการให้บริการ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที:
ด้ านความเห็นอกเห็นใจผู้รบั บริ การ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นต่ อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริการ อยูใ่ นระดับมากทีส: ดุ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าสาเหตุมาจาก ความเข้าอกเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที: เจ้าหน้าทีม: คี วามซื:อสัตย์สุจริตในการให้บริการ เช่น ไม่รบั , ไม่เรียกรับสิง: ตอบ
แทน ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที: และการต้อนรับและการอํานวยความสะดวก
ทีด: ี ของเจ้าหน้าที:
2. ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การงานทะเบียนและบัตร
ที?ทาํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตามลักษณะงานที?ให้บริ การ
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: ําการปกครอง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ลักษณะงานที:ให้บริการแตกต่างกัน ประกอบด้วย งานทะเบียน
ทัวไป
: งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประชาชน งานสถานะบุคคลและสัญชาติ มีระดับความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาวสวรรค์ รื:นรมย์ (2560) ทีผ: ลการวิจยั
พบว่า ผลการวิเ คราะห์ค่า แตกต่ า งของค่า เฉลี:ย ความพึง พอใจ ในการใช้บ ริก ารสํา นัก งาน
ทะเบียนธุรกิจนํ าเทีย: วและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต £ โดยจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
พบว่า เพศ อายุ ที:อาศัย ระดับการศึกษา และประเภทกาขอรับบริการที:ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานทะเบียนและบัตรทีท: ําการปกครอง
อํ า เภอวัง สะพุ ง จัง หวัด เลย พบว่ า ระดับ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที: สุ ด ทุ ก ด้ า น
โดยด้านที:มคี ่าเฉลี:ยมากที:สุดได้แก่ ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ รองลงมาด้านความ
น่ าเชื:อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการให้ความมันใจแก่
:
ผูร้ บั บริการ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ บั บริการ และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้ าที:เป็ นปั จจัยหลัก
ในการให้บริการและช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ผใู้ ช้บริการอีกทัง* ความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ
ที:มีค วามต้อ งการ ปั ญ หา ที:แ ตกต่ า งกัน โดยเน้ น การบริก ารที:มีค วามถู ก ต้อ ง ระยะเวลา

ในการให้บริการต้องมีความเหมาะสมไม่นานจนเกินไป ตามมาตรฐานการให้บริการ เจ้าหน้าที:
มีความพร้อมในการให้บริการ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรค ตอบข้อซักถาม ชี*แจงข้อสงสัย
ในการให้บริการได้เป็ นอย่างดี และอีกปั จจัย ทีจ: ะสร้างความพึงพอใจได้คอื สถานทีใ: ห้บริการ
ต้องมีความสะอาด เป็ นระเบียบ สิง: อํานวยความสะดวกมีปริมาณทีเ: หมาะสม ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะ
ดังนี*
1. ควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บริการทุกครัง* และเป็ นรูปแบบ
ที:มีค วามสะดวกต่ อ การประเมิน ของผู้ใ ช้บ ริการ เพื:อ นํ า ผลการประเมิน ไปพัฒนา ปรับ ปรุง
ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
2. มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีผ: ูใ้ ห้บริการเพื:อสามารถให้บริการและแก้ไขปั ญหาด้าน
การบริการได้อย่ามีประสิทธิภาพ
3. ผู้บ ริห ารควรจัด ให้มีก ารศึก ษางานนอกสถานที:เ พื:อ สร้า งประสบการณ์ แ ละ
แลกเปลีย: นองค์ความรูด้ า้ นการบริการกับหน่วยงานอืน:
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิ จยั ครัง€ ต่อไป
1. การทํา วิจ ัย ครัง* นี* เ ป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ ผู้ท:ีมีค วามสนใจการทํ า วิจ ัย ด้า นนี*
ควรทําการศึกษาค้นกว้างานวิจยั เชิงคุณภาพของเจ้าหน้าทีแ: ละผูท้ ม:ี าใช้บริการจะทําให้ได้ขอ้ มูล
ทีม: คี ณ
ุ ภาพ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ ทัศคติ มุมมอง คําแนะนํา ความต้องการ ของทัง* สอง
ฝ่ าย
2. การศึกษาวิจยั ในหัวข้อนี*ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงาน
ทะเบียนและบัตร ทีท: าํ การปกครองอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในส่วน ลักษณะงานทีใ: ห้บริการ
ภายในเท่านัน* ยังมีภารกิจหลายด้านของที:ทําการปกครอง ซึ:งต้องติดต่อกับประชาชนเป็ น
จํานวนมาก เช่น ศูนย์ดํารงธรรม งานปกครอง งานป้ องกัน งานปราบปรามผูท้ ส:ี นใจสามารถ
กําหนดตัวแปรเพือ: เป็ นหัวข้อในการศึกษาวิจยั ได้
3. ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย ขยายไปถึง เจ้า หน้ า ที: ซึ:ง เป็ น ปั จ จัย หลัก ในการให้บ ริก าร
ในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น แรงจูง ใจ ความผูก พัน คุ ณ ภาพการให้บ ริก าร ความเครีย ด เพื:อ สร้า ง
ความพึงพอใจ และเพิม: ประสิทธิภาพ การให้บริการให้กบั เจ้าหน้าทีผ: ใู้ ห้บริการ
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรอื: น ๆ ที: อ าจสามารถส่ ง ผลต่ อ ระดับ ความพึ ง พอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ
5. ควรทํ า การศึ ก ษาวิจ ัย เรื:อ งดัง กล่ า ว เปรีย บเที ย บกับ พื*น ที:อํ า เภออื: น ๆ เพื:อ
เปรียบเทียบ พัฒนาการให้บริการ
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